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 مقدمه
و  دغاغه   نگاهی به  وضهتی  منهابآ طبیتهی کشهور     

اگهر به     اآورد یمه وجهود   هایی برای جامت  به   ینگران

ی داخلی و ها دستگاهایی ک  در ای  زمین  کحلی  آماره

ایهه  آمارههها  ،دهنهها بتههردازی  یمههالمللههی ارائهه   بههی 

سیرِ صتودیِ کاهشِ ای  منابآ اس ا اگهر   ةدهنا نشان

 ،کشهور  یتهی طب منهابآ  ی کهر  عمهاه ب  مراکآ، ب  منزلة 

 در ،1974 سهال  اطالعهات  اساس بر نگاهی بیناازی ،

 از درصا 6/15) قیییال مراکآهکتار  یلیونم 14 حاود

 290 یاکول ی ظرف با خوب نسبتاً کا خوب( مراکآک  

 سهال  درکه     داشهت  وجهود هکتار  در علوف  یلوگرمک

   اس اافتی کاهش( 3/10هکتار ) یلیونم 3/9 ب  2000

 متوسهط  یفیه  ک بها  مراکهآ  از درصها  7/22 ی ،همچن

 شهاه  ی کبا یرف  یلیخ و یرف  مراکآ ب ( درصا 7/66)

 ا[10]اس  

 در آن رسههوبات رونهها و خهها  شیفرسهها زانیههم

  یانگیه م اباتس  اریبس ،یجهان سطش ب  نسب  ،رانیا

 در هکتهار  در که   20 کها  15 رانیا در خا  شیفرسا

 در خها   شیفرسها  ةنه یهزا [6] اسه   سال کی طول

 سهال در ی داخل ناخالص ایکول درصا 14 متادل رانیا

 شیفرسها  زانیه م ک  بود اهشی نیب شیی واس   1991

 اردیه لیم 5/4 به   2000 سال در ک  اردیلیم 3 از ان یسال

ایه    2012ک  در سهال   ،[5] برسا 2010 سال در ک 

ها، مراکآ،   میزان، بر اساس آمار رسمی سازمان جنگ 

 میلیارد ک  در سال برآورد شاا 5/5کا  5و آبخیزداری، 

 رانیه ا در جنگه   بیه کخر ةدرج وی نواح ةدربار

 ونیلیم 1/11ی دارا رانیاا ناارد وجودی  یدق اطالعات

 ههای  ی زمه  هکتار ونیلیم 3/5 وی جنگلی اراض هکتار

 جهزو  رانیه ا ،زانیه م  یه ا ا  به اس  درخ  از  اهییوش

شود  میی بنا طب    یییای جنگل یوشش بای یکشورها

ی جنگله ی نهواح  شیافزا دهناة نشانای  گزارش ا [4]

 ازی بتضههی ولهه ااسهه  بههوده گذشههت  ةدههه درایههران 

هها   جنگه   بیکخری بات سطش دهناة نشان ها زارشگ

 هکتار ونیلیم 6 کاهش باع  ک اس   گذشت  قرن در

 ا[10] اس  شاهی جنگلی نواح از

ای  نگهاه گهذرا گویهای ایه  واقتیه  اسه  که         

 انها  بهوده ی ک  با ای  منابآ درگیر و در کتامه   ا جامت 

انا کا شهاها ایه     خوبی ب  وظایف خود عم  نکرده ب 

برداری از ای  منابآ باشهی ا ایه     ا نایایاار در بهرهرون

بهردار   و جامتهة بههره   ها سازمانجامت  شام  نهادها و 

شهود ایه      یمه ا حال سؤالی ک  در اینجا مطهرح  اس 

کوان ای  کتام   یماس  ک  چگون  و با چ  رویکردی 

ی یههیش روی آن را ههها چههالشرا بررسههی کههرد و  

در راسههتای  کههوان آن را یمههشههناخ ؟ و چگونهه   

دههی   برداری یایاار منابآ طبیتی مجهاداً سهازمان   بهره

 کرد؟

دادن ب  ای  سؤال، نخس  بایها بهاانی     برای یاسخ

ک  ها  از ای  کتام  چیس ؟ و ب  دنبال مبادلة چه   

چیزی در ای  کتاملی  کا بتوانا موجب ییاما یایهاار و  

نتیجة گذار بر منابآ طبیتی شود؟ دیگر آنک  بر اساس 

کوان ای  کتام  را بررسهی کهرد؟ بهرای     یمچ  روشی 

دادن ب  ای  دو سؤال بایا ب  دو م ول  بتهردازی     یاسخ

ا مبادلة اطالعات مناسهب بهرای   2ا شبکة اجتماعی  1

 برداری صحیش از ای  منابآا در ای  زمین  مح  ی بهره

منابآ  ةمبادل یبرا یشبکة اجتماعی را روش  یکحل [7]

 یها( مترفه  ها، و سازمان )افراد، گروه کنشگران  یدر ب

ه شها  یبررسه  قیه کح ای  ک  در  یاز منابت یکی ادکر

کهه  کنهها  بیههان مههی ایهه  یههژوهشاسهه ا  «اطالعههات»

اطالعههات خههود را در قالههب  ةمههنظ  مبادلهه یالگوههها

ک  در آن کنشگران  دهنا ینشان م یاجتماع یها شبک 

وان اطالعهات به  عنه    ةها و روابط مبادله  ب  عنوان گره

ا هماننا جاده ک  منابآ کننا میها عم   گره ةدهناونایی
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 ةروابهط مبادله   ،کنها  مهی جها    شههرها جابه    یرا در ب

 انیه جر کنشگران به    یاطالعات را در ب زیاطالعات ن

 ییهها  فرصه   یاجتمهاع  یهها  شبک   یا کحلاناازد یم

 اب  اطالعهات یه   یابی دس  یها برا گروه ایافراد  یبرا

از  یا با آگاهسازد   یم فراه  اطالعات بر جریانکنترل 

دهنههاگان  کبههادل اطالعههات موجههود، ارائهه   یههها راه

 یکهر  مناسب یاطالعاک یها فرص  کواننا یاطالعات م

 ةاطالعات ارائ ریدر مس راتییکغ جادیو با ا کننا جادیا

 ب  کاربران را بهبود بخشناا یخامات اطالعاک

بررسی نوع استفاده از کحلی  شبکة اجتماعی برای 

نفتهان و کنشهگران در مهایری  منهابآ      روابط بی  ذی

طبیتی، ب  منزلة روشهی علمهی، بسهیار کهاربرد یافته       

های اخیر مح  هان به  کهاربردِ آن در     اس  و در سال

انهاا سیسهت  مهایری  منهابآ      مطالتاکشان کشویق شاه

نفتان مختلف )از افراد و  طبیتی شام  کنشگران و ذی

که  به     اس وح گوناگون سازمانی ( در سطها سازمان

دلی  مسیرهای اطالعاکی، وابستگی منابآ، و ارکباطات 

انهاا در  الگوههای    سازمانی با یکایگر مهرکبط شهاه  

ارکباطی در بهی  کنشهگران شهبک  کصهویر شهفافی از      

سهازد   یمه کتامالت قارت، اطالعات، و دانش فهراه   

ا نشر اطالعات و ییامها آن، که  همهان یهذیرش     [16]

، کا حاود زیهادی به  شهبکة اجتمهاعی     اس آوری نو

ی ههها شههبک بسههتگی داردا در همههی  زمینهه  بررسههی 

ی مختلف ها بخشاطالعالکی و مایری  اطالعات در 

منههابآ طبیتههی، همچههون شههیالت، جنگهه  و منههاطق  

کهاری زراعهی رو به  افهزایش      شاه و جنگه   حفاظ 

 ا[9]اس 

آ بیان کردنا ک  ب  دلی  دامنهة وسهی   [15]مح  ان 

نفتان فتال در مایری  منابآ طبیتی ب   کنشگران و ذی

ههای مناسهب بهرای     شناسهی  ابزارهای کحلیلی و روش

هها نیهاز واقتهی وجهود      ها ب  داده کبای  ای  ییچیاگی

های اجتمهاعی   داردا ب  زع  ای  مح  ان، کحلی  شبک 

ههای مختلهف و ییچیهاة ایه  م وله  را       کوانا جنب  می

رهیافه  شهبک  به  صهورت      کحلی  و کفسهیر نمایهاا  

ای از کنشهگران   رسمی شهبکة اجتمهاعی را مجموعه    

نمایا ک  ب  واسطة یک یا  )فردی یا جمتی( قلمااد می

انههاا اخیههراً  چنههای  رابطهه  بهه  یکههایگر متصهه  شههاه

[ کحلی  شبکة اجتماعی را برای مطالتة 2، 1مح  انی ]

کهار   مایری  منابآ طبیتی ییشهنهاد کردنها و آن را به    

هههای  شههبک ، [1]نههاا بنهها بههر نظههر ایهه  مح  ههان گرفت

ای قابهه  مشههاهاه اسهه  کهه  بهها    اجتمههاعی یایههاه 

گیری اس  و بها اسهتفاده    های کمی قاب  اناازه ککنیک

کهوان آن را کفسهیر    های اجتمهاعی مهی   از کحلی  شبک 

 کردا

از کحلی  شبکة اجتماعی بهرای کتیهی     در کح ی ی

ها  اده کردناا آننیازهای نظام اطالعاکی همکاران  استف

بهها اسههتفاده از سهه  شههاخص ارکبهها ، همههاهنگی، و   

مشههارک  بهه  بررسههی مبادلههة اطالعههات در بههی      

هها   یرداختنهاا نتهایج بررسهی آن    R & Dهای  سازمان

حاکی از آن بود ک  با استفاده از ایه  سه  شهاخص و    

خهوبی   کهوان به    های کحلی  شبکة اجتماعی مهی  سنج 

ا برای مایری  اطالعهات  نیازهای اطالعاکی سازمان ر

 ا[13]شناسایی کرد 

از روش کحلیهه  شههبکة اجتمههاعی بههرای ارک ههای  

های اطالعاکی بازیابی در کح ی ی استفاده شهاا   سیست 

نتایج کح یق بیانگر آن بود ک  استفاده از ایه  روش و  

های کحلی  شهبکة اجتمهاعی    کارگیری اصولی سنج  ب 

ها کمک کنا و  کوانا ب  کحلی  محتوای ای  سیست  می

ههای اطالعهاکی و ارکباطهات بهی       با شناسایی گلوگاه

کوانهها موجههب کتیههی  دقیههق  کنشههگران مختلههف مههی
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های آن شهود   محتوای نظام اطالعاکی و کوستة قابلی 

 ا[11]

در کح ی ی در راستای استفاده از رویکهرد کحلیه    

ریهزی   گهذاری و برنامه    شبکة اجتمهاعی در سیاسه   

بآ طبیتی ب  بررسهی ییونهاهای   مایری  مشارکتی منا

اعتماد و مشارک  در بی  نهادهها و مهردم محلهی در    

منط ة طال ان یرداختنا و مشخص ساختنا که  شهبکة   

برداران و نهادهای  اعتماد و مشارک  در بی  کلیة بهره

ریهزان   منط   از یایااری یایینی برخوردار اس   برنام 

اننها در  کو گذاران محلهی از ایه  نتهایج مهی     و سیاس 

های ییش روی مایری   ساخت  چالش راستای برطر 

 ا[11]مشارکتی استفاده کننا 

بههرای اسههتخراج نیازهههای سیسههت   [14]مح  ههان 

بنیهان از روش   ههای دانهش   مایری  دانش در سازمان

کحلی  شبکة اجتماعی استفاده نمودناا نتهایج کح یهق   

کارگیری کحلیه  شهبکة اجتمهاعی را در ایه       ها ب  آن

کناا بر اساس نتایج حاصه  از   خوبی کأییا می ین  ب زم

ههای   کحلی  شبکة اجتماعی، مح  ان کوانستنا ضهتف 

موجههود در شههبکة دانههش و افههراد مههه  در کسهههی  و 

اشترا  ای  دانش را شناسایی کننا و میزان ارکباطات 

و گردش اطالعات و دانش را در ای  شبک  مشهخص  

 کنناا

ویکهرد کحلیه  شهبکة    در کح ی ی با اسهتفاده از ر 

اجتماعی ب  بررسی شبکة روابط رسمی و غیررسهمی  

سازمانی در استان کهکیلویه  و بهویر احمها یرداخته      

نبهودن ایه     یکسهان  نتایج ایه  کح یهق،   بر اساسشاا 

 ههای  گیهری  کصهمی   بهر  شهبک   دو ایه   ها در سازمان

همچنی ،  گذاردا کأثیر می استان محیطی زیس  مایریتی

 حه   را در ای شبک  کحلی  رویکرد اییای  کح یق کار

 ا[12] کنا کأییا می مایریتی مسائ 

یری  مها  در و نهادها ها سازمان ی اهم ب  کوج  با

کح یهق   در هها،  آن یهان م روابهط  و یتهی طب منابآیایاار 

شهاا   رفته  گ  بههره  کحلیه  شهبکة اجتمهاعی    ازحاضر 

کبادل  ةشبک ی کحل و ی کرس کح یق ی ا ها بنابرای ، 

 در یتهی طب منهابآ  بها  مهرکبط  سهازمانی  میان عاتاطال

 و یگهاه جا یبررس وحوضة سا البرز استان مازناران 

ها  ا بررسی ای  سازماناس  ها سازمان ی ا یانم روابط

گذاری و اجهرای آن در ایه  حوضه      در فراینا قانون

ها  دیگر کح یق اسه ، که  کح یهق حاضهر به  آن      

 یرداخت  اس ا

 

 شناسی تحقیق روش

 ری منطقة مورد مطالعهمعر

منط ة مورد مطالت  حوضة آبخیز سا البهرز در اسهتان   

ههای سهاری، بابه ، آمه ،      ه شام  شهرسهتان   مازناران

ه اسه ا ایه     شههر، جویبهار، و سهوادکوه    بابلسر، قائ 

ا حوضة 1هایی دارد   منط   از نظر اکولوژیکی ویژگی

ا 2آبخیز باتدس ، ک  عماکاً مرکآ یها جنگه  اسه      

ههایی اسه  بها     بنا، ک  شام  کوهتایه   رکفاعات میانا

مخروبه ، و   های مخروبه  یها نیمه     شیب مالی ، جنگ 

های یس ، ک   ا زمی 3ها   شاه میان درّه اراضی آبیاری

شاه اسه   و سهاحلی    های آبیاری عماکاً شام  جلگ 

کر از سهطش دریهای آزاد قهرار     متر یایی  25ک  حاود 

ط ة مهورد مطالته  برابهر    گرفت  اس ا ک  مساح  من

کیلومتر مربهآ و شهام  سه  زیرمنط ه  اسه         1347

کیلهومتر   110بنها    کیلومتر مربآ  میهان  364باتدس   

کیلهومتر مربهآا جمتیه      891دسه     مربآ  و یهایی  

هها   منط   ک ریباً یک میلیون نفر اس ، ک  اکثریه  آن 

 ا[3]کننا  دس  زناگی می در ناحیة یایی 
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 جتماعیتحلیل شبکة ا
گرفته ،   در ای  کح یق، بهر اسهاس مطالتهات صهورت    

اهمی  کوج  به  شهبکة اجتمهاعی در کحلیه  مبادلهة      

ها کشریش شاه اس ا بر ایه    اطالعات در بی  سازمان

 [13]شاه کوسط یریهرا و سهوارس    مبنا، از روش ارائ 

برای استخراج نوع مبادلة اطالعات و چگهونگی ایه    

در زمینة مهایری  یایهاار    های فتال مبادل  در سازمان

گرفته  شهاا یه  از کتیهی  میهزان        منابآ طبیتی بههره 

ههها از طریههق یرسشههنامة    کتههامالت بههی  سههازمان  

های مرکبط بها میهزان همکهاری در     خودساخت ، سنج 

 شبکة اطالعاکی محاسب  شاا

هههای تزم بههرای کحلیهه  شههبکة اجتمههاعی از  داده

م  بهی   آوری شاا ایه  یرسشهنا   طریق یرسشنام  جمآ

سازمان فتال در مایری  یایاار منهابآ طبیتهی در    17

حوضة سا البرز در استان مازناران، ک  در مرحلة اول 

دس   متخصص در ای  حوض  ب  76با نظرخواهی از 

آما، کوزیآ شاا در ای  یرسشنام  از مایران خواسهت   

شا کا میهزان ارکبها  کهاری سهازمان خهود بها دیگهر        

ننههاا بهه  عبههارت دیگههر، از ههها را مشههخص ک سههازمان

ها خواست  شا کا مشخص کننها بهرای    مایران سازمان

کسب اطالعات دربارة اجرای کهار به  چه  میهزان بها      

انا؟ و آیا ای  ارکبها  به     های دیگر در ارکبا  سازمان

( یا ماهیان  )م هاار  3صورت روزان  و هفتگی )م اار 

 ( اس ا1( یا سالیان  )م اار 2

افهزار   شهاه بها اسهتفاده از نهرم     یآور های جمآ داده

Ucinet 6افزارهها بهرای    ، ک  یکی از یُرکاربردکری  نرم

های شبکة اجتمهاعی اسه ، کحلیه  شهاا      کحلی  داده

 Net Drawافهزار   همچنی ، برای رس  نمودارها از نرم

 استفاده شاا

های تحلیل شبکة اجتماعی  ررایند تلفیق شاخص

 و همکاری در سازمان

جتمهاعی روش کشخیصهی قارکمنهای    کحلی  شبکة ا

اس  برای کحلی  طبیته  و الگهوی ارکباطهات میهان     

ای از  اعضهای یههک گهروه خههاص و شهام  مجموعهه    

ها  های کحلی  گرا  اس  ک  برای کحلی  شبک  روش

هههای  در علهوم اجتمههاعی، مطالتههات ارکبههاطی، شههبک  

 ا[14]ای، و غیره کوست  یافت  اس   رایان 

ها انت ال اطالعات از طریهق   در بسیاری از سازمان

بنهابرای ،   [ا14] شهود  ارکباطات همکارانه  انجهام مهی   

کوانهها در شههناخ  سههازمان و  ارزیههابی همکههاری مههی

نیازهای آن راهگشا باشهاا بهرای کتریهف متیارههای     

)ارکبا ، مشارک ، و هماهنگی(  3Cهمکاری از مال 

استفاده شاا در ای  مال همکهاری عبهارت اسه  از     

هها، که  از طریهق     اهنگ و مشهتر  سهازمان  اقاام هم

ا بر اساس آرای مح  ان [13]شود  ارکبا  یشتیبانی می

، ب  ظرفی  درون و بی  سهازمانی بهرای کتامه     [13]

هها از شهاخص    گویناا کتریفی ک  آن می «ارکبا »یویا 

انها عبهارت اسه  از      دوم، یتنی مشارک ، ارائ  کرده

ها و افهراد   نحمای  و در  وظایف هر یک از سازما

ها و ح  مسهائ  در   و همچنی  حمای  در کولیا ایاه

هاا همچنی ، کتریفی ک  مح  هان   بی  و درون سازمان

انها عبهارت    مذکور برای شاخص هماهنگی بیان کرده

اس  از  دسترسی آسان و کسهی  اطالعهات در قالهب   

یهذیری در   های همکاران  به  واسهطة مسهئولی     روش

د ک  برای اجرای وظایف دیگر کوزیآ اطالعاتِ موجو

 ها و افراد مفیا اس ا سازمان

های کحلی  شبکة اجتماعی، که    برخی از شاخص

 انا از  در ای  فراینا کلفیق ب  کار گرفت  شاه، عبارت
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1تراکم
بیانگر نسب  کمامی ییوناهای موجود به    .

کمامی ییوناهای ممک  اس ا بنابرای ، کراک  ب  میزان 

ههایی   ب  یک گره و ب  طور کلی گرهییوناهای مربو  

 شودا ک  با گره مورد نظر ارکبا  دارنا گفت  می

2مرکزیت درجه
کتااد روابط مست یمی اس  که    .

شود  مرکزیه    می  ک سی  یک گره دارد و ب  دو دست 

اسه  که  از   بیانگر کتااد بردارههایی    3درجة ورودی

یه   مرکز شهود   ها ب  گره مورد نظر وارد مهی  ب یة گره

بیانگر کتااد بردارهایی اسه  که  از     4درجة خروجی

 اشود میخارج  ها گره ةگره مورد نظر ب  سم  ب ی

5مرکزی  ت مج  اورت 
میههانگی  طههول کمههامی   .

 ههای  گهره  ةگره مورد نظر ب  ب یه  یمسیرها کری  کوکاه

ایه  شهاخص    ،موجود در شبک  اس ا ب  بیهان دیگهر  

از گهره  ک  ب  صور متوسهط بهرای رفهت      کنا میبیان 

طهول مسهیر چ هار اسه ا      هها  گهره  ةمورد نظر ب  ب ی

گیهری   شاخصی برای اناازه مرکزی  نزدیکی بنابرای ،

در شهبک    هها  گهره  ةسهول  دسترسی هر گره به  ب یه  

 ااس 

6مرکزی  ت بین  ابینی
 کههری  کوکههاهکتههااد بیههانگر  .

مسههیرهای گههره مههورد نظههر ک سههی  بههر کتههااد کهه   

ک  اسه ا عمومهاً   مسیرهای موجود در شهب  کری  کوکاه

ای ک  بهاتکری    ب  گون  کننا میای  متیار را استاناارد 

کسر ممک  برابر با یهک خواهها بهودا ایه  شهاخص      

شهبک (   ههای  گرهک  کاام یک از اعضا ) دها مینشان 

قهرار   هها  گهره  ةب  احتمال بیشتری در مسهیر بهی  ب یه   

ا ایه  اعضها در کسهریآ انت هال اطالعهات و      گیرنا می

 .شبک  اهمی  زیادی دارنا ی  دیگر اعضاارکبا  بی

                                                      
1. density 
2. degree centrality 
3. in degree centrality 
4. out degree centrality 
5. closeness centrality 
6. betweenness centrality 

درج ة  ، 7ت ری  رال له می ان دو کنش گر     کوتاه

8تفکیک
ب  فاصلة اجتماعی دو فهرد که  بها کمتهری       .

کتااد واسط  بی  یک فرد و سایر افهراد درون شهبک    

ههای دارای   شهود گوینهاا در گهرا     گیهری مهی   اناازه

کهری  ارکبها  )ارکبها      ، نخس  م اار ضهتیف 9م اار

رای کمتری  م هاار( روی همهة مسهیرها شناسهایی     دا

کهری  م هاار انتخهاب و کتهااد      شودا ست ، بزر  می

شودا  شاه محاسب  می ارکباطات در طول مسیر انتخاب

کههوان طههول مسههیر انت ههال  از طریههق ایهه  کحلیهه  مههی

کری  زمان ممک   اطالعات بی  دو کنشگر را در کوکاه

 شناسایی کردا

10ویژه بردار مرکزیت
ثیرگذاری گهره در  أیانگر کب .

 هها  گهره شبک  اس ا در ای  شاخص، م ادیر نسبی ب  

که  اکصهال به      شهود  مهی ای کخصهیص داده   ب  گونه  

ر م هاار  دثیر بیشهتری  أدارای م ادیر باتکر که  های گره

 ههای  گهره نسبی گره مورد نظر در م ایس  با اکصال ب  

  مرکزیه  ،واقآ درا کر داشت  باشا  دارای م ادیر یایی

 اشود می بیشتر قارت سبب ویژه بردار

11تددر
 ،وضهتی   یایهة  بهر  که   اسه   مفهومی .

 ب  و شبک  درون سازمان یا فرد هر ارکباطات و جایگاه،

 بهرای  وجودآمهاه  ب  های یا فرص  ها دلی  محاودی 

 محاودی  میزان هرچ یاباا  می کاهش افزایش یا وی

 دوش می بیشتر او های فرص  باشا، کمتر سازمان یا فرد

 یه   یاباا می دس  کری مطلوبجایگاه  ب  نتیج  در و

کهأثیر   و کنها  مهی  برقهرار  دیگهران  بها  بیشتری کبادتت

شهودا   مهی  کوانمنهاکر یتنی  گذارد  می ها آن بر بیشتری

 دارای مرکزی یا دسترس در مرجآ های سازمان یا افراد

                                                      
7. geodesic distance 
8. degree of separation 
9. valued graph 
10. eigenvector centrality 
11. power 
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 افهزار  نرمنا )کوانمناکر و هستنا کری موقتی  مطلوب

 محاسب  را قارت از نوعی 7 بناچیم فرمول ایةی بر نیز

 ای حاشهی   ن ها   وضهتی   بررسهی  بهرای  که   کنا می

 بها  ن ط  هر قارت میزان فرمول ای  دراس ا  مناسب

 محاسب ها  آن ب  شاه متص  ن ا  های مرکزی  ب  کوج 

 .[12( ]شود می
 
 نتایج

گویهان   درصها از یاسهخ   8/40 ،نتایج کح یقبر اساس 

دارای درصهها  1/42، کارشناسههیت دارای کحصههیال

درصههها دارای مهههار   1/17و  کارشناسهههی ارشههها،

بودناا بر اساس اطالعهات   دکتری کخصصیکحصیلی 

 43گویهان ک ریبهاً    شاه، میانگی  س  یاسهخ  آوری جمآ

 کهری   مسه  و   سهال  26 هها  آنکری   سال بود ک  جوان

به   بهود  فراوانهی مربهو     بیشتری ا بود  سال 62 ها آن

درصها و کمتهری     6/55بها   سال 50ه   41 یسنگروه 

 8/2بها   کمترو  سال 30ب  گروه سنی بود مربو   ها آن

گویان یهک   ا حااق  ساب ة یاسخدرصا در فراوانی ک 

سال بهوده اسه ا میهانگی  سهاب ة      35سال و حااکثر 

ماه بهوده اسه  که      6سال و  16گویان  خام  یاسخ

تزم بهرای   دهناة دارابودنِ سهاب ة کهار و کجربهة    نشان

 6/74اظهار نظر در زمینة مهورد مطالته  بهوده اسه ا     

سهال در سهازمان    10گویهان بهیش از    درصا از یاسخ

 اناا متبوع خود دارای ساب ة کار بوده

با نظرخواهی از متخصصان در قالب یهک سهؤال   

هها و نهادههای مهرکبط بها      باز خواست  شا کا سهازمان 

رنهاا بهر اسهاس    مایری  یایاار منابآ طبیتی را نهام بب 

ههای ادارة که  منهابآ طبیتهی و      نتایج کح یق، سازمان

آبخیههزداری، ادارة کهه  حفاظهه  محههیط زیسهه ، و   

سازمان جههاد کشهاورزی دارای بیشهتری  فراوانهی و     

های ادارة ک  هواشناسی و ادارة ک  کتهاون و   سازمان

 بهااشهه  و درمههان دارای کمتههری  فراوانههی بودنهها  

 (ا2جاول )

رشناسههان درخواسهه  شهها کهها   همچنههی ، از کا

کواننها در   های مورد اشاره می هایی را ک  سازمان زمین 

حوزة مایری  یایاار منابآ طبیتی فتالیه  کننها نهام    

زمینهة   10های کارشناسان،  ببرناا ی  از بررسی یاسخ

هها و میهزان    زمینه   2فتالیتی استخراج شاا در جاول 

 ااشاره ب  آن کوسط کارشناسان اشاره شاه اس 

در ای  بخش با اسهتفاده   .تحلیل شبکة اجتماعی

از کحلی  شبکة اجتمهاعی، بهر اسهاس سه  شهاخص      

شاه کوسط یریرا  ارکبا ، هماهنگی، و مشارک  مترفی

(، ب  بررسهی کحلیه  شهبکة کبهادل     2007و سوارس )

اطالعات برای مایری  یایاار منابآ طبیتی و یاسخ ب  

 سؤاتت کح یق یرداخت  شاا

اساس نتایج کح یق، در ای  شهبک  به     بر .ارتباط

کوانسه  وجهود داشهت      ارکبا  می 272صورت بال وه 

رابط  وجود دارد و م اار شاخص  105باشا، ک  ف ط 

اسه ا ایه  کهراک  دارای     386/0آمهاه   دسه   کراک  ب 

کوان بیان کرد که    کر از متوسط اس  و می م اار یایی 

بهی  ایه     گذاری اطالعهات در  اشترا  یابی و ب  دس 

گیرد و با مشهکالت و   آسانی صورت نمی ها ب  سازمان

روسه ا در ایه  زمینه ، م هادیر کهراک        موانتی روبه  

ههایی که  بهر اسهاس سه        شاه برای زیرگروه محاسب 

(، بخش خصوصی 416/0های اجرایی ) ه سازمان گروه

(، و بخههش کح یههق و آمههوزش  331/0و غیردولتههی )

ههای   ا  متوسط سهازمان انا ارکب ه ک سی  شاه (411/0)

دهها  ایه     ها را نشهان مهی   گروه دهناة ای  زیر کشکی 

های اجرایی بیش از  سازمان  ارکباطات در بی  زیرگروه

 هاس ا سایر گروه
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 [13]ی تحلیل شبکة اجتماعی ها سنجه. ارتباط معیارهای همکاری و 1جدول 

 های تحلیل شبکة اجتماعی سنجه 3Cمدل 
 شاه، قارت های شناسایی های گروه زیرگروه کراک  شبک  و ارکبا 

 مرکزی  درجة ورودی و خروجی، مرکزی  مجاورت، مرکزی  بینابینی کراک ، هماهنگی
 کری  فاصل  میان دو کنشگر مرکزی  مجاورت، کوکاه مشارک 

 
 و نهادهای مرتبط با مدیریت پایدار منابع طبیعی ها سایمان. 2جدول 

 درلد رراوانی موارد
 ها مانساز

 50 38 سازمان جهاد کشاورزی
 3/51 39 ادارة ک  حفاظ  محیط زیس 

 5/60 46 ادارة ک  منابآ طبیتی و آبخیزداری
 6/27 21 ای استان شرک  آب منط  

 6/27 21 های عام  بانک کشاورزی و بانک
 6/27 28 مرکز کح ی ات کشاورزی و منابآ طبیتی

 4/47 36 استانااری
 5/39 30 نهاد فتال محیط زیس  ردمهای م سازمان

 4/43 33 ای )خصوصی( خامات کرویج مشاوره
 8/36 28 های کولیا کشاورزان ها و کتاونی سازمان
 8/40 31 های جنگ  و مرکآ کتاونی

 4/47 36 مراکز آموزشی و دانشگاهی
 7/44 34 سازمان نظام مهناسی کشاورزی و منابآ طبیتی

 4/18 14 ادارة ک  هواشناسی
 7/19 15 ادارة ک  کتاون

 4/22 17 ادارة ک  بهااش  و درمان
 7/23 18 ادارة ک  آموزش و یرورش

 ها رعالیت
 3/51 39 استانااردها و م ررات کنناة وضآ
 ههای  سهازمان  ب  استانااردها و م ررات دهناة اطالع

 ربط ذی
38 50 

 بهرای  محیط از اطالعات( نیازسنجی) کنناه دریاف 
 جایا استانااردهای و  رراتم وضآ

40 6/53 
 5/60 46 عم  محیط در استانااردها و م ررات نمودن اجرایی
 4/47 36 نهایی کاربر ب  مشاوره و دهناه آگاهی
 50 38 استانااردها و م ررات صحیش اجرای بر نظارت
 4/43 33 موجود استانااردهای و م ررات یابی ارزش

 5/35 27 نهایی کاربر در اعتمادسازی
 و م ههررات اجههرای و وضههآ بههرای بسترسههازی

 استانااردها
31 5/35 

 اقتصهادی  و اجتمهاعی  آثهار  دربارة کح یق و مطالت 
 استانااردها و م ررات

47 8/61 
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بر اساس نتایج کحلی  شبکة اجتمهاعی   .هماهنگی

هایی  کوان سازمان های مرکزی ، می و استفاده از سنج 
ترا  اطالعهات دارنها   کهری در اشه   را ک  ن هش مهه   

شناسههایی کههردا دانشههگاه، کهه  دارای م ههادیر بههاتکر  
ورودی و مرکزیهه  بینههابینی اسهه ،  مرکزیهه  درجههة 

دسترسی بیشتری به  اطالعهات داردا سهازمان جههاد     
کشههاورزی دارای م ههادیر بههاتکر مرکزیهه  درجههة    

کهوان آن را   خروجی و مرکزی  بینهابینی اسه  و مهی    
ان اشترا  اطالعهات قلمهااد   هایی با امک جزو سازمان

کههردا دانشههگاه، سههازمان جهههاد کشههاورزی، و مرکههز 
کح ی ههات کشههاورزی و منههابآ طبیتههی دارای م ههادیر 

در شبک  هستنا ک  بهر ایه     1باتکر مرکزی  مجاورت
ها ن شی فتال و مهه  در کسههی  و    اساس ای  سازمان

های ییرامونی خود دارنهاا   اشترا  اطالعات با سازمان

کحلی  بر اساس میزان شاخص کمرکز ک  شبک   نتایج
بر اساس ییوناهای درونی و بیرونی، میزان مرکزیه   

درصها و   31/45شبکة ک  بر اساس ییوناهای درونی 
میزان مرکزی  شبکة ک  بر اساس ییوناهای بیرونهی  

درصا اس ا م اار متوسط ای  آمهاره و   31/45آن نیز 
دهناة آن  شان( ن3همچنی  م اار آمارة قارت )جاول 

اس  ک  در ای  شبک  ف ط سازمان جههاد کشهاورزی   
ههای   از قارت متوسط و باتکری نسهب  به  سهازمان   

دیگر در ای  شبک  برخوردار اس  و، ب  طهور کلهی،   
، قهارت آن در  3بر اساس م ادیر موجود در جهاول  

حا متوسط اس ا با ایه  حهال، م هاار بهاتکر آمهارة      
 بودن مرجآ دهناة نشان قارت سازمان جهاد کشاورزی

 ای  سازمان در مایری  یایاار منابآ طبیتی اس ا

بر اساس نتایج کح یق، میانگی  م هاار   .مشارکت

 348/61شههبک  عههاد   2مرکزیهه  مجههاورت درونههی 
( و میهانگی  م هاار مرکزیه     651/10)انحرا  متیار 

                                                      
1. closeness centrality 
2. in closeness centrality 

)انحههرا  متیههار  202/61عههاد  3مجههاورت بیرونههی

کوان نتیج  گرف  که    د می( اس ا از ای  اعاا067/10
های مشهارکتی بیشهتر    در ای  شبک  ب  ک وی  فتالی 

هههای  بههرای کوزیههآ برابههر اطالعههات در بههی  سههازمان
هها را   مختلف نیاز اس  کا بتوان بر اساس آن سهازمان 

در یک مسیر کتاملی و یویا برای مایری  بهتهر منهابآ   
 کری  فاصهل  میهان   طبیتی کرغیب نمودا میانگی  کوکاه

اسهه ا ایهه  عههاد  676/1در ایهه  شههبک   4دو کنشههگر
دهناة سرع  متوسط کا یایی  گردش اطالعهات   نشان

در شبک  اس ا ای  عاد در بح  مایری  بحهران در  
مایری  یایاار منابآ طبیتی زمان زیادی اسه ، زیهرا   

یذیری  در ای  مواقآ زمان اهمی  زیادی دارد و آسیب
 یاباا جامتة مورد نظر افزایش می

بر اسهاس نتهایج کح یهق، م هاار بیشهتری  کتهااد       

کری  فاصل  میان دو کنشگر بی  استانااری، ادارة  کوکاه
ک  کتاون، بانک، محهیط زیسه ، و مرکهز کح ی هات     
کشاورزی و منابآ طبیتی وجود داردا با بررسی کتااد 

بهی  ههر جفه  از     کری  فاصل  میان دو کنشهگر  کوکاه
  کتااد ای  مسهیرها  کوان نتیج  گرف  ک کنشگران می

در شبک  بسهیار که  اسه ا بنهابرای ، شهان  اینکه        
اطالعات از یک سازمان ب  سازمان دیگر برسا یهایی   
اس ا اما بی  استانااری و ادارة ک  کتاون کتااد ایه   

عاد اس  و بهای  متناسه  که  جریهان      12مسیرها 
اطالعات از اسهتانااری به  ادارة که  کتهاون احتمهال      

ا شکس  مواج  شود و بهرای ههر سهازمان    ناارد ک  ب
دیگری در شبک  مشک  اس  که  واسهط قارکمنهای    
بی  استانااری و ادارة ک  کتاون باشا، زیرا استانااری 

کوانها اطالعهات را از آن    های متتادی دارد ک  می راه
ها و  هایی همچون سازمان ها بگیردا اما اگر سازمان راه

ههای جنگه  و    اونیهای کولیا کشهاورزان، کته   کتاونی

                                                      
3. out closeness centrality 
4. geodestic distance 
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های غیردولتهی فتهال محهیط زیسه       مرکآ، و سازمان

بخواهنا اطالعاکی ب  دیگران باهنا، احتمال بیشهتری  
دارد ک  با شکس  مواج  شونا  در حالی ک  اگر ای  

هها   هها بخواهنها اطالعهاکی از دیگهر سهازمان      سازمان

 نمههایش 1هههای متتههادی دارنههاا شههک   بگیرنهها، راه

ای  نمایش مرکزی  درج  2نمودار  ومرکزی  بینابینی 
 دهاا می نشان را ها سازمان میان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در یمینة تبادل اطالعات در یمینة مدیریت پایدار منابع طبیعی )مرکزیت بینابینی( ها سایمانشبکة همکاری  .1شکل 

 
 با مدیریت پایدار منابع طبیعی رتبطم ویگة شبکة مبادلة اطالعات نهادهای بردار و بینابینی، مرکزیت ،درجه .3جدول 

 ها سازمان
شده  قدرت نرمال

 بناچیچ

مرکزیت بینابینی 

 شده نرمال

 

مرکزیت 

 درجة ورودی

مرکزیت درجة 

 خروجی

 بردار مرکزیت

 ویژه

 391/0 250/81 250/81 919/24 732/7 سازمان جهاد کشاورزی

 286/0 000/50 000/50 348/4 758/4 ادارة کل حفاظت محیط زیست

 286/0 000/50 000/50 500/8 758/4 ادارة کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 279/0 750/43 750/43 106/1 163/4 ای استان شرکت آب منطقه

 246/0 500/37 500/37 863/0 569/3 های عامل بانک کشاورزی و بانک

 325/0 250/56 250/56 439/3 353/5 مرکز تحقیقات کشاورزی و متابع طبیعی

 206/0 500/37 500/37 695/1 569/3 استانداری

 117/0 750/18 750/18 278/0 784/1 نهاد فعال محیط زیست های مردم سازمان

 180/0 500/37 500/37 524/6 569/3 ای )خصوصی( خدمات ترویج مشاوره

 075/0 500/12 500/12 000/0 190/1 های تولید کشاورزان  ها و تعاونی سازمان

 061/0 500/12 500/12 208/0 190/1 ی جنگل و مرتعها تعاونی

 396/0 75 250/81 940/16 137/7 مراکز آموزشی و دانشگاهی 

 211/0 500/37 500/37 266/4 569/3 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 244/0 500/37 500/37 813/0 569/3 ادارة کل هواشناسی

 103/0 500/12 500/12 000/0 190/1 ادارة کل تعاون

 227/0 500/37 500/37 766/2 569/3 ادارة کل بهداشت و درمان

 133/0 750/18 500/12 000/0 784/1 ادارة کل آموزش و پرورش
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 گذاری مدیریت پایدار منابع طبیعی فرایند قانون با مرتبط نهادهای ویگة بردار و بینابینی، مرکزیت . درجه،4جدول 

 ها سازمان
قدرت 

 شده النرم
مرکزیت بینابینی 

 شده نرمال
 مرکزیت درجه

مرکزیت 
 مجاورت

 بردار تیمرکز
 ژهیو

 364/0 870/0 700/0 054/0 734/5 سازمان جهاد کشاورزی
 310/0 800/0 600/0 032/0 749/4 ادارة کل حفاظت محیط زیست

 388/0 909/0 800/0 087/0 182/6 ادارة کل منابع طبیعی و آبخیزداری
 217/0 714/0 400/0 010/0 315/3 ای استان منطقه شرکت آب

 060/0 571/0 100/0 000/0 0986/0 های عامل بانک کشاورزی و بانک
 140/0 741/0 400/0 065/0 509/2 مرکز تحقیقات کشاورزی و متابع طبیعی

 277/0 833/0 600/0 046/0 301/4 استانداری
 232/0 769/0 400/0 014/0 853/3 های غیردولتی فعال محیط زیست سازمان

 258/0 800/0 500/0 032/0 211/4 ای )خصوصی(  خدمات ترویج مشاوره
 254/0 800/0 500/0 031/0 122/4 های تولید کشاورزان  ها و تعاونی سازمان
 254/0 800/0 500/0 031/0 122/4 های جنگل و مرتع تعاونی

 082/0 667/0 300/0 033/0 613/1 مراکز آموزشی و دانشگاهی 
 174/0 741/0 300/0 008/0 957/2 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 114/0 690/0 200/0 002/0 971/1 ادارة کل هواشناسی
 315/0 833/0 600/0 044/0 107/5 ادارة کل تعاون

 274/0 800/0 600/0 038/0 211/4 ادارة کل بهداشت و درمان

 نهادی شبکة دووجهی ی انسجامها شاخص. 5جدول 
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469/0 135/2 000/3 000/5 000/0 697/0 706/0 
 

گذاری  تحلیل شبکة نهادی در زمینة ررایند دانون

 ةدرجه  4 جهاول  در .مدیریت پایدار من ابع ببیع ی  

 ةویژ بردار و بینیبینا های مرکزی  و نهاد هر ارکباطات

شهاا   بررسی آن بناچیم ةشا رمالن قارت و شاه رمالن

 متنهای  به   هها  مرکزی  بیشتری  دارابودن ،یای  ای  بر

 و ،کربههودن دسههترس در شههبک ، در بهتههر موقتیهه 

 در مربوطه   نهاد قارت ،نتیج  در اس   کربودن مرجآ

 ،سهایری   به   نسب  مشتر ، گذاری قانون فرایناهای

 شهبک   ای  در موجود نهادهای میانیاباا از  می افزایش

جهاد کشاورزی، مراکز آموزشهی و   سازمان( 2 شک )

دانشههگاهی، و مرکههز کح ی ههات کشههاورزی و منههابآ  

 جاول دارنا  دیگران ب  نسب  بیشتری قارتطبیتی، 

 مرکزیه   کنهاا بیشهتربودن   می ییاأک را ادعا ای  نیز 5

زداری از مراکهز  ادارة ک  منابآ طبیتی و آبخیه  بینابینی

آموزشی و دانشگاهی، مرکهز کح ی هات کشهاورزی و    

 را سازمان ای  کشاورزی جهاد و سازمان منابآ طبیتی،

 بیشهتری در فراینها   قهارت  دارای و کهر  دسهترس  در

 دهاا می قرار گذاری قانون

سههازمان جهههاد کشههاورزی و مراکههز  2در شههک  

وظیف  در فراینا مشهتر    10آموزشی و دانشگاهی با 

ههها،  انههاا یهه  از آن دارای بیشههتری  کههراک  ارکباطههات

سازمان جهاد کشاورزی و مرکز کح ی ات کشهاورزی  

ارکبا ، سازمان جهاد کشاورزی و  7و منابآ طبیتی با 

ارکبها ، سهازمان جههاد     7ادارة ک  منهابآ طبیتهی بها    
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ارکبا ، و سهازمان جههاد    6کشاورزی و استانااری با 

ارکبها  در   6سه  بها   کشاورزی و سازمان محهیط زی 

رکبة بتای قرار دارناا سازمان محیط زیس  و مرکهز  

کح ی ات کشاورزی و منابآ طبیتهی، سهازمان محهیط    

ارکبها ،   7زیس  و مراکز آموزشهی و دانشهگاهی بها    

ادارة ک  منابآ طبیتی و آبخیزداری و بانک کشاورزی 

ارکبا ، مرکز کح ی ات کشاورزی و منابآ طبیتهی   6با 

ارکبهها ، و  7موزشههی و دانشههگاهی بهها   و مراکههز آ

ارکبها    6استانااری و مراکز آموزشی و دانشگاهی با 

 دیگر اناا گذاری قانون دارای بیشتری  وظیف  در فراینا

 بها  مشهتر   ارکبها   5 از کمتر دارای نیز نهادها جف 

هههای  م ههادیر شههاخص 5ا جههاول هسههتنا یکههایگر

دهها    ییوستگی )انسجام( شبکة دووجهی را نشان می

 م ادیر آن از م اار قاب  قبولی برخوردار اس ا

ادارة ک  منابآ طبیتی در هش  مرحل   2در شک  

و سازمان جهاد کشاورزی در هف  مرحله  از فراینها   

گذاری مایری  یایاار منابآ طبیتی فتال اسه ا   قانون

ی  از آن، سازمان حفاظ  محیط زیس ، استانااری، 

  و درمهان در شهش   ادارة ک  هواشناسهی، و بهااشه  

، (ی)خصوصهه یا مشههاوره جیخههامات کههرومرحلهه ، 

، و کشههاورزان ایههکول هههای کتههاونیو  ههها سههازمان

در ینج مرحل ، سازمان آب  جنگ  و مرکآ های کتاونی

ای، مرکز کح ی ات کشاورزی و منهابآ طبیتهی،    منط  

های غیردولتی فتال محهیط زیسه  در چههار     سازمان

شهگاهی و سهازمان نظهام    مرحل ، مراکز آموزشی و دان

مهناسی کشاورزی و منهابآ طبیتهی در سه  مرحله ،     

ادارة ک  کتاون در دو مرحله ، و بانهک کشهاورزی و    

گهذاری   های عام  در یک مرحل  از فراینا قانون بانک

 مایری  یایاار منابآ طبیتی فتال اس ا

 به   اسهتانااردها  و م هررات  دهنهاة  مراح  اطهالع 

نههایی   کاربر ب  مشاوره و یربط، آگاه ذی های سازمان

 و م ههررات اجههرای و وضههآ بههرای و بسترسههازی

 کننههاة سههازمان، مراحهه  دریافهه  11اسههتانااردها بهها 

 و م ررات وضآ برای محیط از اطالعات( نیازسنجی)

 و م ههررات نمههودن جایهها، اجرایههی  اسههتانااردهای

سهازمان، مرحلهة    10عمه  بها    محهیط  در استانااردها

ااردها با شش سهازمان، مرحلهة   استان و م ررات وضآ

اسهتانااردها و   و م هررات  صهحیش  اجهرای  بر نظارت

موجهود بها یهنج     اسهتانااردهای  و م ررات یابی ارزش

 اثهرات  مهورد  در کح یهق  و سازمان، و مرحلة مطالته  

 2اسههتانااردها بهها  و م ههررات اقتصههادی و اجتمههاعی

 سازمان در ارکبا  اس ا

مهورد بررسهی    سهازمان  17براساس نتایج کح یق، 

در گههروه اول مرکههز  بهه  سهه  گههروه ک سههی  شههاناا 

کح ی ات کشاورزی و منابآ طبیتی، مراکز آموزشهی و  

های کولیا کشهاورزان،   ها و کتاونی دانشگاهی، سازمان

های  های جنگ  و مرکآ قرار گرفتناا سازمان و کتاونی

 و م هررات  یهابی  ای  گروه ب  لحام س  فراینها ارزش 

جود، اعتمادسازی در کاربر نهایی، و مو استانااردهای

 اقتصهادی  و اجتماعی اثرات مورد در کح یق و مطالت 

استانااردها گرد ه  آماناا سهازمان جههاد    و م ررات

کشاورزی، ادارة ک  حفاظ  محیط زیس ، ادارة که   

ای  منههابآ طبیتههی و آبخیههزداری، شههرک  آب منط هه  

دوم  استان، استانااری، و بهااش  و درمهان در گهروه  

ههای ایه  گهروه بها کوجه  به         قرار گرفتنهاا سهازمان  

 و م هررات  مشارک  در فراینهاهایی همچهون وضهآ   

 از اطالعهات ( نیازسهنجی ) کننهاة  استانااردها، دریاف 

جایها،   اسهتانااردهای  و م هررات  وضهآ  برای محیط

استانااردها در محیط عمه ،   و م ررات نمودن اجرایی

اسهتانااردها   و م هررات  صهحیش  اجهرای  بر و نظارت
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هایی همچهون بانهک    گرد ه  آماناا همچنی ، سازمان

ههای غیردولتهی    های عام ، سازمان کشاورزی و بانک

فتال محیط زیس ، سازمان نظام مهناسی کشهاورزی  

و منابآ طبیتی، ادارة ک  هواشناسی، خهامات کهرویج   

ای )خصوصی(، و ادارة که  کتهاون در گهروه     مشاوره

 و م هررات  راینهاهای اطهالع  سوم جای گرفتنهاا در ف 

 مشهاوره  و ربط، آگاهی ذی های سازمان ب  استانااردها

 اجهرای  و وضهآ  بهرای  نهایی، و بسترسهازی  کاربر ب 

اسهتانااردها در ایه  گهروه گهرد یکهایگر       و م ررات

 آماناا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )مرکزیت بینابینی(بیعی گذاری مدیریت پایدار منابع ط . شبکة دووجهی نهادی در یمینة فرایند قانون2شکل 

 گیری بحث و نتیجه
گیهری از رویکهرد کحلیه      در یژوهش حاضر، با بههره 

شبکة اجتماعی، شبکة همکهاری کبهادل اطالعهات در    

های فتال در مایری  یایاار منابآ طبیتهی   بی  سازمان

در حوضة سا البرز کحلی  گردیاا مسائ  مهایری  و  

بسههیار هههای  حفاظهه  از منههابآ طبیتههی در سیسههت  

دها و بررسی آن بها عهام قطتیه      ای رخ می ییچیاه

ای همراه اس ا ایه  ییچیهاگی موجهب     قاب  مالحظ 

یهابی به     بینهی راهبردهها بهرای دسه      شود کا ییش  می

اهاا  مایری  منابآ طبیتی و چگونگی اثر راهبردها 

در ای  زمین   اهای سیست  مشک  شود بر دیگر ویژگی

هها   ک  نیازمناِ کتام  سازمان راهبردهایی اکخاذ گردیاه

نفتههان متتههادی اسهه ا بنههابرای ، از آنجهها کهه    و ذی

های متنوع  های مختلف برای حوزه کتامالت ای  گروه

دهی، و  گذاری، خامات گذاری، قانون همچون سیاس 

مبادلة اطالعات در نظر گرفت  شاه اس ، در  شهبکة  

اجتماعی آن حوزه از اهمی  زیادی برخوردار اسه ،  

ک  شام  الگوههای روابهط و کتهامالت بهی  افهراد و      

های سههی  در مهایری  و حفاظه  از منهابآ      سازمان

 طبیتی اس ا 

نتایج حاص  از کحلی  شبکة مبادلهة اطالعهات در   

هایی ک  بر  های مختلف نشان داد زیرگروه بی  سازمان

هههای اجرایههی، بخههش   اسههاس سهه  گههروه سههازمان 

و آمهوزش   خصوصی، و غیردولتهی و بخهش کح یهق   
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و بهه   انهها انهها دارای ارکبهها  متوسههط  ک سههی  شههاه

ها نیهاز   سازوکارهایی برای ک وی  کتامالت میان گروه

[ مطاب ه   14، 13اس ا ای  نتایج با نتهایج مح  هان ]  

شهبکة   کحلیه   از اسهتفاده  بها  مایرانرو،  داردا از ای  

ن ا  کأثیرگذار اطالعاکی و دانشهی   کواننا یم اجتماعی

شناسههایی کننهها و میههزان، شههات، و نههوع  سههازمان را

جریههان اطالعههات را در شههبکة رسههمی و غیررسههمی 

کهار   سازمان ارزیابی کننها و در کصهمیمات خهود به     

 شناسهایی  ای  رویکرد به   از استفاده گیرناا همچنی ،

 در مایری  اطالعهات  مؤثرکری ن ش ک  ییها سازمان

های ایجاد، اشهاع ، و کاربسه  اطالعهات و     در حوزه

دانش در زمینة مایری  یایهاار منهابآ طبیتهی دارنها     

 نمایاا کمک می

ههای   گون  ک  نتایج کح یق نشان داد، بخهش  همان

دانشگاه، سازمان جهاد کشاورزی، و مرکهز کح ی هات   

کشههاورزی و منههابآ طبیتههی ن ههش مهمههی در کسهههی  

کوان  دسترسی و اشترا  اطالعات بر عهاه دارنا و می

عنوان هستة مرکزی ایه  شهبکة   ب  ای  س  سازمان ب  

ای کهرد و سهازوکارهایی بهرای     اطالعاکی کوج  ویهژه 

ها با ای  س  سازمان فهراه    ارکبا  بهینة سایر سازمان

 نمودا

در شهبکة  همان گون  ک  نتایج کح یهق نشهان داد،   

های درگیر در بح  مایری  یایهاار   اطالعاکی سازمان

ر که   منابآ طبیتی سهازمانی که  از قهارت زیهادی د    

شبک  برخوردار باشا ک  اس ا به  عبهارت بهتهر، در    

ای  شبک  نیاز ب  سازمانی اس  ک  بتوانها مسهئولی ِ   

ههای   در اختیار گذاردن اطالعات و دانش به  سهازمان  

دیگر را در شبک  بر عهاه بگیردا ای  نتیج  بها نتهایج   

[ در یههک راسههتا اسهه ا از ایهه  رو،   12ای ] مطالتهه 

  محهیط زیسه  را به  دلیه      کوان سازمان حفاظ می

ن ش نظهارکی آن جهه  ن هش مهذکور ییشهنهاد دادا      

های مشارکتی  همچنی  در ای  شبک  ب  ک وی  فتالی 

ههای   بیشتر برای کوزیآ برابر اطالعات در بی  سازمان

هها را   اس  کا بتوان بر اساس آن سهازمان  مختلف نیاز

در یک مسیر کتاملی و یویا برای مایری  بهتهر منهابآ   

کوسههتة  کههوان یمههطبیتههی کرغیههب نمههود  از جملهه   

ههها و  هههای علمههی مشههتر ، اجههرای یههروژه  فتالیهه 

را در  هها  سازمانمطالتات علمی و اجرایی کوسط ای  

 مبح  مایری  یایاار منابآ طبیتی ییشنهاد دادا

در  نهاد های مردم ها و نهاد ن ش سازمان ب  کوج  با

ح یههق کوسهتة جوامهآ روسهتایی، بهر اسهاس نتهایج ک      

 دارای ة مبادلة اطالعاتشبک در ها حاضر، ای  سازمان

 مرکزی  صفربودن انا  ای حاشی  و هستنا کمی قارت

ا در همهی   ایه نما یمه  ییاأک را مطلب ای  ها آن بینابینی

ی هها  یکتهاون و  ها سازمانیی همچون ها سازمانزمین ، 

ی جنگهه  و مرکههآ، و ههها یکتههاونکولیهها کشههاورزان، 

نهاد فتال محهیط زیسه  در شهبکة     ی مردمها سازمان

اطالعاکی دارای قارت یایینی در ارائهة اطالعهات به     

های دیگرنها و دسترسهی یهایینی بهرای ارائهة       سازمان

های اجرایی و دانشگاهی دارنا و  اطالعات ب  سازمان

در مایری  یایاار منابآ طبیتی منط هة مهورد مطالته     

ای  اساس، کواننا مشارک  فتالی داشت  باشناا بر  نمی

ای  نامه   شود سازوکارهای کشوی ی و آیهی    ییشنهاد می

های متولی بهرای مشهارک  ههر چه       از طر  سازمان

های مهرکبط بها    نهاد در فتالی  های مردم بیشتر سازمان

 مایری  یایاار منابآ طبیتی اکخاذ شودا

ریهزان و   بر اساس نتایج کحلی  دووجههی، برنامه   

 ة مورد مطالته  بایها به     گذاران استانی و منط سیاس 

هها در بسترسهازی، ایجهاد و     ن ش هر کاام از سازمان

کسهی  اجرای قوانی ِ مرکبط با مایری  یایهاار منهابآ   
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طبیتی کوسط هر یک از کاربران نهایی کوج  اساسهی  

ههای   سهازمان   های متطو  کننا و امکانات و یتانسی 

ای هها بهر   خود را در ای  راستا هاای  کننا کا سازمان

هها به     یویایی شهبکة ارکباطهات و اطالعهات سهازمان    

یابی ب  اههاا  یایهااری حضهور فتهالی      منظور دس 

ها و  کاری داشت  باشنا، و بتوان از ای  طریق از موازی

 ها و هاررف  منابآ جلوگیری کردا کاری دوباره
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