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 مقدمه. 1
، هرا  سیاسرت اندرکاران نهادی و سازمانی، با  تعدد دست

ها و عالیق متفراوت در حرال    ها، ظرفیت رویکردها، اولویت
جرامع بررای    نظرام و فقدان ی   آبتغییر نسبت به مقوله 

شناسایی نقش و شناخت روابط ساختاری آنران در شربکه   
بنیادین  های چالش ترین مهم، از آباندرکاران منابع  دست

باشد که بره   در کشور ایران می آبفرا روی مدیریت منابع 
لحاظ شرایط ااتصادی اجتماعی و بیولروئیکی در مواجهره   

 دارد. از طرفری، تغییرر   ارار آببا محدودیت جدی منابع 

 نظیرر تغییرر   آب چرخرۀ  در آن برا  ترومم  تغییررات  و االیم

وارو    افرزایش  و زیرزمینری  آب تغذیره  و برارش  الگوهرای 
آن بررر سررایر  ترریریرسررالی و  خشرر  و رخرردادهای سرریل

های توسعه پایدار نظیر امنیت غذایی، امنیت انررئی،   جنبه
بهداشررت و مالحظررات ااتصررادی، اجتمرراعی، فرهنگرری،   

 سیسرتم استقرار یر    های چالش، زیستیمحیطسیاسی و 
 را آب یکپارچه و منسجم بررای مردیریت مطلروب منرابع    

حقیقرات مختلفری نشران    . ت30کنرد  می تر پیچید  بسیار
دهد که برای مدیریت منرابع مشرترا ازجملره منرابع      می
اردرت   ، اعمال سیستم مردیریت از براب بره پرایین برا     آب

متمرکررز دولترری در ایررن زمینرره ناکارآمررد بررود  و نگررا    
دنبرال   زیرادی را بره   های چالشبخشی به این موضو   ت 

روابررط بررین  ازآنجاکرره. 9  ،20 ،25  ،35 داشررته اسررت
در کشررور بررر اصررول و  آبسررازمانی در مرردیریت منررابع 

ای اسرتوار نبرود  و سرنوشرت     یافتره  الگوهای پایدار و نظام

عنروان یر  مرجرع، اجرایری و      سند آمرایش سررزمین بره   
آفرینی  ، برای در نظر گرفتن سهم هر بخش و نقشآور الزام

مختلررف همچنرران نامشررخص   هررای بخررشو همرراهنگی 
اساً دستیابی مطلوب به همکاری و همراهنگی  باشد. اس می

مختلفری کره هرکردام برا      هرای  دسرتگا  افزایی برین   و هم

زمرانی خراص ایجراد شرد  و      براز  خاص در ی   میموریت
و بر اسا  ااتدار  یافته توسعه نگر سپس با مدیریت بخشی

 تریریر را تحرت   آبمدیریت منرابع   فرآیندو مواعیت خود 
 دهۀچند  تجربیات. خواهد بودر دهند، امری دشوا ارار می

صرنعتی،   هرای  شرهرا  صرنایع،  یرابی  مکران  دربرار   اخیرر 

 مردیریت  دهری  سامان شیو  یطورکل به و ااماری شهرهای

 همروار   کره  داد  نشان آبی نیازهای تیمین از منظر شهرها

 یابی مکان چرخۀ و زنجیر  آخر حلقۀدر  ،آب تیمین موضو 

 و وضرعیت  بره  توجره  بدون وااع در و داشته ارار استقرار و

 گرفته کارها صورت همه یباًتقر ،آب تیمین چگونگی شرایط

به  ممکن، هر شکل به ،آب تیمین آخر مرحلۀ در درنهایت و
 .است شد  تحمیل آب مدیریت

عامرل   "بین سرازمانی  میزان همکاری"در این شرایط 
تشخیص و ارزیابی یکپرارچگی و  ای در  کنند  بسیار تعیین

. اابل ذکر است خواهد بود آبانسجام نظام مدیریت منابع 
که به دنبال تیکیداتی که در اسناد بابسری ازجملره سرند   

ای بر نگررش جرامع و    های توسعه انداز و سایر برنامه چشم
یکپارچرره برره مرردیریت منررابع شررد  اسررت، بسرریاری از   

اجرایری بره فراخرور انتظراراتی کره از دیگرر        هرای  دستگا 

های مدیریت  اند، تدوین طرح اندرکاران مرتبط داشته دست
را در دستور کار خود ارار داد  و بردون شرناخت    یکپارچه

ها و مالحظات سرایر   ها، اولویت ها، توانمندی عمیق ظرفیت
اند. این  اندرکاران، وظایفی را برای آنان ترسیم نمود  دست

نگر به اگرچه بازخوردی از عدم کارایی تفکر بخشینگرش 

 ،بود  است آبطبیعی ازجمله منابع موضو  مدیریت منابع
مواعیرت، جایگرا  و   لیکن به دلیل عدم شناخت صحیح از 

کراری و  تداخل عمل، موازیاندرکاران مرتبط،  دستروابط 
این نگا  را در بخش اجرا موجب شد  است.  ابهام بیشتری

ایررن وااعیررت اسررت کرره   کننررد  بیرران یوشررنر بررهگررذرا 

مسررتقیم و  صررورت بررهسررازمانی کرره   انرردرکاران دسررت
دارنرد،  نقرش   آبمردیریت منرابع    فرآینرد در  غیرمستقیم

همکاری بزم برای استقرار مدیریت یکپارچره   اند نتوانسته
-طقتصرری   و بیرریزیک    شرریط  ایجرراد نماینررد.  آبمنررابع 
 تشری ی  بره  تریجی   قیبل نحیه میر  مطیلعه، به منطقۀ طجتمیع 

 طغلر   هری   بی طشر   .طسر   نمری ه  کمر   بحیطن  ط ن شیط  
 هری   شییسرتی    ر رو  حبله رو خینه هی  سیشیخه طز غییمجیز

 کننریه  آلی ه نم   سیزنیهی  وجی  ،( میونی و زییوزکیه) مجیور
 رو ، حبلره  رو خینره  هری   سیچشرمه  مسیی  ر شیی ن آب منیبع

 شیب آب و صنع  بخش  ر و ژههب آب منیبع روزطزکو  تقیضی 
 زیسری ش  و سریزمین  تخی   رونی گستیش روستی  ، و شیی 
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  و پیطکنریگ    پریرچی  عری    ،بیال سر   آبخیک حیزۀ  ر خیک
، تلفری  بریال  آب  ر   و حیکم بی   نظی  خری ه مریل      طرطض

  یکننیهتشری  مصری     و میطر  طزجملهآب  طنتقیل شب ۀسیستم 
   هری  بینیمه رغم عل .رونی م  شمیرهب آب منیبع بحیطن  شیط  

 طلمللر   ینو ب  مل  ،مختلف  ر سطیح محل  که تیس  نیی هی
  رف تعی خیک و  آبو بیبی  منیبع    پیرچه  ی   ر طرتبیط بی می

و طزر  مسرتمی     یزمین ز  هی طز  مستمی سطح آب ،شیه طس 
خصری   ر طرطضر     بره   یزمینر  کیفی  منیبع آب سرطح  و ز 

 حیشیه  ش  گیمسیر وجی   طر .

کره چگونره و برا چره      شرود  میمطرح  سؤالحال این 
رایرج   های تحلیلبدون گرفتار شدن در  توان میرویکردی 

در سیسررتم پیچیررد  و همکرراری را  مقولررۀنگررر، بخشرری
مرورد بررسری اررار داد و     آبمردیریت منرابع    چندعاملی

 .نمود ییآن را شناسا یفرا رو یها چالش
 زقیط  ط  تیسعه هی  سییس  تحق  عی  عمیۀ علل طز    

 آزی نرر  نقررش و تحلیررل شنیسرری  ، برریط  الز  سرریزوکیرهی 
 زیآ نری   ر    ر بی سر   مر   کره  طس  متعی   طنیرکیرط   س 

 پی ریطر  مری ی    بریط   ، آور تیبمبتن  بی پی یطر  و  مشیرکت 
 تحلیل. بیشنی  طشته طزکط   هم و همیهنی  هم یر ، آب، منیبع
 مری ی    شرب ه   ر طنریرکیرط    س  طز    هی میقعی  و نقش

 جرریمع نظرری  طیطحرر  نییزهرری  ترری نمیررم طز   رر  آب منرریبع
 تیتیر   ط رن  بره . رو  مر   شرمیر هبر  هم ریر   بی مبتن  مشیرکت 

 تری   عمیر   بیرنش  بری  تیطنس  خیطهی آب منیبع متیل  سیزمی 
  ر کره  متعری    طنریرکیرط    س  بی رط خی  متقیبل هی  سییس 

 حیکر   بریط   رط آنیری  و نمری ه  تعی رف   طرنری  قریطر  شب ه ط ن
 .سیز  تیطنمنی طزکط   هم و همیهنی  هم یر ، سی  به  سیستم

عنوان ابزاری بررای   ای به گیری از الگوی تحلیل شبکه بهر 
مبتنی  فرآیندشناسایی و تحلیل کنشگران اررگذار در ی  

مرورد توجره محققرین     هرای اخیرر  طی سرال  بر همکاری
 انردرکاران  دسرت کشرور اررار گرفتره اسرت.      طبیعیمنابع

 هررای گرررو ، نهادهررا و هررا تشررکل، هررا سررازمانسررازمانی، 
 نترایج یر  فراینرد    تیریرهستند که تحت  ای یافته انسجام

)منرافع   گیرنرد  می( ارار آبمثال مدیریت منابع  عنوان به)

را تحت  فرآیندیا مضرات آن، مستقیم یا غیرمستقیم( و یا 
اجتمراعی   هرای  شربکه الگوی تحلیرل   .دهند میارار  تیریر

جدیرردی را در مررورد نقررش  هررای یررنشبتوانسررته اسررت 

میان کنشگران مختلف شربکه در   های یهمکارتعامالت و 
این . دهد یمانسانی اراوه  -اکولوئی  های یستمسمدیریت 

 یچیررد پ یتررا الگوهررا سررازد یمرررا اررادر  ینمحققررالگررو 
آنها را کشف کررد  و   مابین یکنشگران متعدد و تعامالت ف

حاصررل از  یجهررا پرداخترره و بتواننررد نتررا آن یررلبرره تحل
 یحرا تشرر  هرا  یسرتم اکوسمدیریت  یها برنامهو  ها یاستس

 یریتیمررد یهررا و روش هررا یررهنظر یرربترت یننمرود  و بررد 
 .2 یندنما یلو تکم مربوطه را توسعه داد 

 بر مؤرر عوامل گوناگونی در راستای بررسی های یبررس

 هرای  شربکه  در فرابخشری  و بخشری  برین  هرای  همکراری 

 از اسرتفاد   برا  زیسرت  با محریط  مرتبط نهادهای سیاستی

از آن جملره   اسرت کره  صرورت گرفتره    ای شربکه  تحلیرل 
 اروپایی کشور 8 در سیاستی  شبکه 12 بررسی به  توان یم

 که اشار  نمود. نتایج بدست آمد  از این تحقیق نشان داد

 بره  اصرلی  عامرل  دو نهرادی،  و فشارهای مالی های مشوق

 یبخشفرا و بخشیمیان روابط و ها همکاری ی آورند  وجود
-هبر  تریریر  ایرن میران   در اعتماد و دانش مقابل، در و بود 

 .28 اند نداشته سزایی
نقش صراحبان  بررسی  به منظور تحقیقیدر همچنین 

بررداری شریالت در    نظرام بهرر    ی دررهبران محلو  ادرت
جوامع ساحلی کشور کنیا و مشارکت آنان در فرایند ارتقاء  

از اندرکاران  دست یرو مشارکت سا یتوانمندساز همکاری،
 هرای  یافتره بر اسرا    .استفاد  شد یا شبکهالگوی تحلیل 
در یرر   تحلیررل مواعیررت صرراحبان ارردرت ،ایررن تحقیررق

تواند درا روشرنی از اردرت و نفروذ     ای می سیستم شبکه
آنان در شبکه داشته باشد. از طرفی ارتقاء همکراری بررای   

هررای  حکمرانرری مناسررب ایررن منررابع وابسررته برره ویژگرری
صراحبان اردرت بررای     منردی و اابلیرت   ، عالاره سیاستی

 .1 باشد استقرار ی  سیستم مبتنی بر همکاری می

 شربکۀ تحلیرل  از الگروی   گیرری  بهرر  با  ای مطالعهدر 
مرورد  طالقان  منطقۀمدیریت پایدار مراتع  ، ساختارنهادی

 شبکۀ بر اسا  نتایج این تحقیق .بررسی ارار گرفته است
، شرورای روسرتای ناریران    یران نار یدر روستا نهادی مرتع

گررری و  دارای شررهرت و فعالیررت سیاسرری برراب و واسررطه 

ام جهاد کشراورزی دارای نفروذ   بینابینی باب، بخش امور د



 1395زمستان ، 4، شمار  69منابع طبیعی ایران، دور  جله رتع و آبخیزداری، مم

 

838 

باشرند. در   گری و بینابینی بابیی مری  سیاسی باب و واسطه
این تحقیق بر شناخت نهادهای کلیدی در مدیریت پایدار 

 .15 شد  است تیکیدو مشارکتی مرتع 
مشررابه در منطقرره گرگررو شهرسررتان    یا مطالعررهدر 

 عملیراتی  بررای کره   بویراحمد محقق  بر این عقید  است

 گرذاری  سیاسرت  در ای شربکه  حکمرانری  الگروی  نمرودن 

 برین  در گرذاری  سیاسرت  تعرامالت  ای، تقویرت  منطقره 

 از. دارد ضررورت  سرطوح مختلرف   در متفراوت  کنشرگران 

 ایجراد  طبیعی،منابع پایدار توسعه به دستیابی برای طرفی

 گرذاری  سیاسرت  مختلف کنشگران بین در منسجم شبکه

 .14رود می شمار به ضروری امری
تحلیرل الگروی   برا هرد     ایرن تحقیرق   ،در این راسرتا 

انردرکاران سرازمانی    همکاری برین دسرت   شبکۀساختاری 
دشرت گرمسرار    منطقره  در آبمرتبط با مردیریت منرابع   

 .صورت گرفته است
 

   شناسی روش. 2
 مورد مطالعه منطقۀ .1 .2

کیلومترمربرع   320برر    دشت گرمسار با وسرعتی برال   

 ینمطالعه امورد  منطقۀعنوان محدود  و مرز اکولوئی   به
گرفته شد  است. ایرن دشرت برا وسرعتی      پژوهش در نظر

 آبریرز  حروز   دسرت  پرایین  کیلومترمربرع در  320برر    بال 
رود و مخررو   حبلره  رودخانرۀ و بر روی آبرفرت   رودحبله

درجره شررای و    4552ترا    1052آن در طرول   افکنۀ
درجه شمالی در غررب اسرتان    2035تا   0035عرض 

 منبرع  تنهرا  رود کهسمنان وااع شد  است. رودخانه حبله

 بابدسرت  است در گرمسار دشت اراضی آب تیمین مطمئن
 از ابرل  ولری  اسرت  برخوردار خوبی کیفیت از آبخیز حوز 

 و پیوسرته  آن بره  شوری های شاخه گرمسار دشت به ورود
 دشرت  وارد متفراوتی  کیفیرت  برا  و شرد   تخریب درنتیجه

که بره لحراظ ئوومرفولروئی اابرل     شود. دشت گرمسار  می
بره عنروان یر      ،باشد یمتطبیق با مخرو  افکنه گرمسار 

مردیریت  آبیراری و   هرای  شربکه واحد اابل تفکی  از نظر 

های جامع  یکی از اولین مناطقی است که برنامهمنابع آب 
 هرای  نظرام   هرای آبیراری و انروا    مطالعه و اجررای شربکه  

توانرد   و بدین لحراظ مری   برداری را تجربه نمود  است بهر 
 وخراا اابرل   عنوان ی  نظام الگویی مدیریت منابع آب به

 در نظر گرفته شود. کشور از وسیعی مناطق به تعمیم

 
 . موقعیت مکانی دشت گرمسار در استان سمنان1شکل 
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 روش کار. 2 .2

 روش تحلیل شبکه. 1. 2. 2
 حرروز در  یررراًای اخ شرربکه یررلتحل یاسررتفاد  از الگررو

 یمختلفر  یقرات شرد  اسرت. تحق   وارد اکوسیستم یریتمد

 از ای شربکه  یرل تحل یاند کره اسرتفاد  از الگرو    نشان داد 

گرذاری،   سیاسرت هرای   نظرام  یی مناسبی برای تحلیلکارا

 یرابی برر اسرا  الگوهرای    و ارزریزی، اجرا و پرایش   برنامه

 شربکه، . 2 اررار گرفتره اسرت   مرورد توجره    شرارکتی م

 نقرا   آن در کره  اسرت  اتصرابت  و نقرا   از ای مجموعره 

 و هرا،  سازمان کاری، نهادها یا واحدهای افراد،  دهند نشان

 ایرن باشرند.   مری  آنهرا  میران  روابرط  کننرد   بیران  اتصابت

و  فرردی  ماننرد  مختلرف  سرطوح  در توانرد  مری  ارتباطرات 

تحلیرل   شرود.  مطررح  المللی بین و ملی محلی، یا سازمانی

بینش ارزشمندی را که یر  سیسرتم چنردوجهی    شبکه، 

برای استقرار ی  سیستم مبتنری برر همکراری نیراز دارد،     

 در شرد   مطررح  روابرط  ترین از جمله مهم کند. فراهم می

. باشد می و همکاری اطالعات پیوند تبادلای،  شبکه تحلیل

از  یرری گ برا بهرر   در این راسرتا معیرار انسرجام سرازمانی     

مرورد بررسری و    یا شبکه یلسطح کالن تحل یها شاخص

 وتحلیل ارار گرفته است. تجزیه

اسرنادی و   مطالعرۀ ها از طریرق   آوری داد  جمع فرآیند

ت. اسر ه ساختاریافته گروهی انجام شد  نیم مصاحبۀانجام 

اطالعررات کلرری هررر یرر  از   مطالعررات اسررنادی شررامل 

و  هرا  سیاست، میموریتانداز،  اندرکاران ازجمله چشم دست

های همکاری و عضرویت آنهرا    نامه ها تفاهم ها، پروئ  برنامه

. انجرام  برود  اسرت   ها و ستادهای بین بخشری  ر کارگرو د

مصاحبه و تکمیرل پرسشرنامه کره اغلرب شرکل گروهری       

هررای تسررهیلگری انجررام  اسررتفاد  از تکنیرر داشررته و بررا 

از روش گیرری از روش یرادآوری،    برا بهرر   . اسرت  گردید 

مرورد مطالعره     شربکه  یمرزهرا  یرین تع یبررا  یگلوله برف

و  یره اول مجموعرۀ  یر  روش برر   یرن استفاد  شد  است. ا

هررا خواسررته  کوچرر  از کنشررگران تمرکررز دارد کرره از آن

کننررد چرره گررزارش  یقبررا اسررتناد برره مصرراد  شررود یمرر

دخالرت   حقیقت ی اکولوئ محدود در  یگرید های سازمان

ارار  یرینشد  مورد مشورت سا یمعرف های سازماندارند. 

 یمررز شربکه متشرکل از تمرام     یرت درنها ینکره تا ا گرفته

. فررض مرا در   گردیدنرد  ییاندرکاران مرتبط، شناسرا  دست

منطرق اسرتوار اسرت     ینروش بر ا ینبر استفاد  از ا تیکید

 ینشگرز  یانشران توسط همره همتا  یداندرکاران با که دست

 یرا محقق  ی  ینظر های یبند با استناد به طبقه نهشوند 

 یهررا طرررح یندر ترردو یررجاشررتبا  را یرر سررازمان،  یرر 

مختلرف اراوره شرد  بره      هرای  سازماننگر که توسط  جامع

هرا اغلرب    سرازمان  یرن . اشرود  یموضو  مربرو  مر   ینهم

اررار   ینگر خود را مالا و محور جامع یفو وظا تیمیمور

 یاندرکاران مررتبط را تنهرا از منظرر سرازمان     داد  و دست

در هر مصاحبه لیسرتی  . کنند یو انتخاب م ییخود شناسا

های مورد تحقیق در اختیار  از اسامی همه  نهادها و تشکل

برا سرهولت و دارت      اررار داد  شرد ترا    شوندگان مصاحبه

 آباندرکاران مدیریت منرابع   بیشتری در مورد سایر دست

 نمایند. اظهارنظردر منطقه مورد مطالعه 

برر اسرا    تعیین شدت همکراری و تبرادل اطالعرات    

-کم، کم، متوسط، زیراد، خیلری  طیف لیکرت )صفر، خیلی

نگری بره  بخشی نجا که موضو  آاز  زیاد( انجام شد  است.

نظام مردیریتی کشرور    یها چالشترین مهم عنوان یکی از

اصلی  یها دغدغهمطرح بود  و این عامل به عنوان یکی از 

 شروندگان  مصراحبه مدیریت مبتنی بر همکراری از سروی   

مرورد بررسری ایرن     هرای  سرازمان  ،ارار داشت یدتیکمورد 

ماهیت بخشی و با استناد به  های یشگرابر اسا   تحقیق

به سه زیرگرو  تفکیر  شرد    و تکالیف اانونی  میموریتو 

برر اسرا     هرا  زیرگررو  و الگوی ساختاری این  (1 جدول)

یسه  و بررسی اررار  مقامورد  ای شبکهتحلیل  های شاخص

دارد  تیکیدمفروضات این تحقیق بر این نکته گرفته است. 

درا و بیرنش مرا را    ،بر این اسرا   ها زیرگرو که تعریف 

بین سازمانی بر اسرا  تحلیرل    های همکاریبرای تحلیل 

کره   هرایی  سرازمان بر این اسرا    ارتقاء خواهد داد.شبکه 

طبیعری از جملره   حفاظت از منابع میموریتبطور مستقیم 

 هرای  سرازمان زیرگرو   عنوان بهند دار  عهد را به  آبمنابع 
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 زیرگررو   ایرن  سرازمانی  میموریت. اند شد حفاظتی نامید  

جلروگیری از  و  محیطی زیست ر مالحظاتکالن ب صورت به

. باشرد  مری متمرکرز   بررداری  بهرر  و کنتررل  تخریب منابع 

 دار عهرد   ،ای توسعه های سازمانزیرگرو  دوم تحت عنوان 

مختلف کشاورزی، صنعتی و نیرز   های بخشوظیفه توسعه 

 میموریرت برای پیشبرد  عموماًبود  و  دار عهد را  مدیریتی

. سرومین  باشرند  مری  آبسازمانی خرود متقاضری مصرر     

. ایررن انررد شررد  یرد  نام ای واسررطه هررای سررازمان زیرگررو  

اراوره  مختلرف از جملره   اراوره دهنرد  خردمات     ها سازمان

، اطالعرات  و اشراعه  علمری و تحقیقراتی و تولیرد   خردمات  

 سررازی و توانمندسررازی تنررویر افکررار عمررومی و ظرفیررت 

مسرتقیم حفاظرت و یرا     موریرت می. این زیرگرو  باشند می

نهادهررای  عنرروان بررهرا نداشررته بلکرره  آبتقاضررای منررابع 

 مردیریت  هرای  فعالیرت نرد در راسرتای   توان مری  ای واسرطه 

 باشند. آفرین نقش آب منابع یکپارچۀ

 منابع آب در دشت گرمسارای  مرتبط با مدیریت  ای، حفاظتی و واسطه توسعه های اسامی زیرگروه .1جدول 

 ای واسطه های سازمان ای های توسعه سازمان های حفاظتی سازمان

 شهرستان زیست محیط حفاظت ادار  .1

 گرمسار

 اجتماعی رفا  و کار تعاون،  ادار  .1 گرمسار شهرستان برق توزیع مدیریت .1

 گرمسار شهرستان

 آبخیزداری و طبیعی منابع ادار  .2

 گرمسار شهرستان

 و دستی صنایع فرهنگی، میراث ادار  .2 گرمسار شهرستان ترابری و را  ادار  .2

 گرمسار شهرستان گردشگری

شهرستان  اسالمی شورای نمایندگی .3 گرمسار شهرستان دادگستری .3

 گرمسار

 و آبیاری های شبکه برداری بهر  شرکت .3

 گرمسار دشت زهکشی

 وخاا آب منابع پایدار مدیریت طرح .4

 رود حبله

 شهرستان روستایی تعاون مدیریت .4

 گرمسار

 گرمسار شهرستان کشاورزی صنفی نظام .4

 شهرستان آب منابع امور مدیریت .5

 گرمسار

( ر ) خمینی امام امداد کمیته .5

 گرمسار شهرستان

 گرمسار شهرستان کشاورزی بان  مدیریت .5

 سمنان دانشگا  .6 گرمسار شهرستان مخابرات ادار  .6 

 

 شهرستان نهاد مردم های سازمان شبکه .7 گرمسار شهرستان گاز ادار  .7 

 گرمسار

 گرمسار شهرستان وپرورش آموزش ادار  .8 نفتی های فراورد  پخش شرکت .8 

-منابع و کشاورزی مهندسی نظام سازمان .9 گرمسار شهرستان فرمانداری .9 

 سمنان استان طبیعی

 شهرستان کشاورزی جهاد مدیریت .10 

  گرمسار

 سمنان استان هواشناسی کل ادار  .10

 شهرستان درمان و بهداشت شبکه .11 

 گرمسار

 طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز .11

 سمنان استان

 تجارت و معدن صنعت، ادار  .12 

 گرمسار شهرستان

 

 روستایی فاضالب و آب امور مدیریت .13 

 گرمسار شهرستان

 

 

روابرط   اطالعرات مررتبط برا   در این تحقیق همچنرین  

 هرای  گران و نیرز زیرگررو   کنشبین تعاملی و نیز متعارض 

سازمانی مورد بررسری اررار گرفتره     اندرکاران دست شبکۀ

 است.
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 افررزار  آوری شررد  بررا اسررتفاد  از نرررم هررای جمررع داد 

Ucinet 6 افزارها برای تحلیل  که یکی از پرکاربردترین نرم

 یبرا ینهمچناجتماعی است، تحلیل شد.  شبکۀهای  داد 

 .3 یداستفاد  گرد Net Draw افزار نرمها از  رسم گرا 

 ای مورد بررسی شبکه های شاخص. 2. 2. 2
مورد نظر در این تحقیرق در سرطح کرالن     های شاخص

ها بر اسا  سند برنامره   اند. این شاخص ش شد جشبکه سن

در سیاسرتی   –های اجتمراعی   عمل تحلیل و ارزیابی شبکه

توانمندسررازی جوامررع محلرری و مرردیریت جررامع   راسررتای

 .17 اند گرفتهو مورد تحلیل ارار   انتخاب شد  سرزمین

 شبکه 1تراکم .1 .2. 2. 2 

 یمسررنجش ارتبررا  مسررتق  یبرررا یتررراکم شاخصرر 

 یگرر د عبرارت  اسرت بره   ای شبکهسیستم  ی کنشگران در 

 یر  کنشگران در  ینب یمو ارتباطات مستق یوندهاپ یزانم

گفت کره ترراکم بره     توان یطور خاص م . بهباشد یشبکه م

که عمالً در شبکه  وجود دارند بره کرل    یوندهایینسبت پ

در شربکه وجرود    توانرد  یمر  و صورت بالق که به یوندهاییپ

 .28، 34 کند یاشار  م داشته باشد

 شبکه 2اندازه .2. 2. 2. 2

روابررط را نشرران  شرربکۀتعررداد پیونرردهای موجررود در 

هرچه تعداد پیوندها بیشتر باشد، برالطبع میرزان   دهد.  می

 .2 تراکم نیز در شبکه روابط افزایش خواهد یافت

 پیوندها در شبکه 3دوسویگی .3 .2. 2. 2

به منظور تعیین میزان پایداری شبکه روابرط و میرزان   

شرود. هرر   از این شاخص استفاد  مری  ارتبا متقابل بودن 

روابط بیشتر باشد نشران   شبکۀچه میزان این شاخص در 

برین   و همکراری دهند  باب برودن میرزان روابرط متقابرل     

روابرط را   شربکۀ پایداری  بود  وحاضر در شبکه  کنشگران

 .8 نمایدتضمین می

 1234پیوندها در شبکه 4یافتگیانتقال .4 .2. 2. 2

پیونردها برین سره     یگرذار  اشرتراا این شاخص از به 

پل ارتبراطی برین دو فررد     عنوان بهکه یکی از آنها  کنشگر

هرچره تعرداد   . 6  ،25 شرود باشرد، حاصرل مری   دیگر می

پیوندها بیشرتر باشرد، میرزان ایرن      دهند  انتقال انکنشگر

پایداری و دوام روابرط را در   یجهدرنتشاخص بابتر است و 

 بین کنشگران به دنبال دارد.

میلان دو کنگلگر     5ترین فاصلهه  کوتاه . 5 .2. 2. 2

 )میانگین فاصهه ژئودزیک(

تررین مسریر در   میزان کوترا    دهنداین شاخص نشان

تبادل اطالعرات  بین دو جفت کنشگر بر اسا  پیوندهای 

باشد هر چه میزان این شاخص بابتر باشرد  می و همکاری

بیشرتر   کنشگراندر بین  اطالعاتسرعت گردش و پخش 

کمتررری برررای هماهنررگ  و هزینرره بررود ، بنررابراین زمرران

یکپارچره و  شبکه برای اجرای مردیریت   کنشگرانساختن 

 .2شد صر  خواهد  پیوسته هم به

 

 نتایج. 3
تبادل اطالعات  یوندتراکم پ یزانم دهد مینشان  یجنتا

 درصرد  5/27 مورد مطالعه های سازمان یندر بو همکاری 

نمرود کره    یران ب تروان  مری است. بر اسا  شاخص ترراکم  

و  یدولترر هررای سررازمان یندر برر ینهرراد انسررجام یررزانم

. باشررد مرری ضررعیفمررورد مطالعرره در حررد   یردولترریغ

تعریرف شرد  تحلیرل     های گرو تراکم بین زیر گیری انداز 

. در دهرد  مری از توزیع ایرن شراخص را بدسرت     تری دایق

، ای توسرعه  هرای  گرو نتایج انداز  تراکم بین زیر ،2 جدول

 بعردی  یر  در االرب یر  مراتریس     ای واسرطه حفاظتی و 

تبرادل   یونرد ترراکم پ . بر ایرن اسرا    است شد  داد نشان 

 
1 - Density 
2 - Size 
3 - Reciprocity 
4 - Transitivity 
5 - Geodesic Distance 
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 هررای سررازمانداخررل زیرگرررو   در یهمکرراراطالعررات و 

 یررن. اباشررد یدرصررد( مرر 80) یررزانم یشررترینب یحفرراظت

دارد.  هرا  یرگرو ز یرنسبت تراکم را با سا یشترینب یرگرو ز

 یراهبرررد هررای یاسررتدر س ترروان یامررر را مرر یررنعلررت ا

 یهرا بررا   سازمان ینجستجو نمود. ا یحفاظت های سازمان

در راستای توسعه پایدار و جلروگیری  خود  یتانجام میمور

 یبه همکار یشتریب یازنمنابع،  یتظرفاز استفاد  بیش از 

 یهمکرار  هرای  ینره اسرا  زم  ینو بر ا اشتهنهادها د یرسا

ترراکم   یرزان م یناند. کمتر توسعه داد  یخود را بطور نسب

امرر   یرن . اشرود  یمر  ید د یا واسطه های سازماندر بخش 

 هرای  سازمان یندر ب یفتا ضع یفضع یارانسجام بس یانگرب

 .باشد یم یرگرو ز ینا

 در دشت گرمسار آبمنابع  یریتمرتبط با مد ای واسطهو  یحفاظت ،ای توسعه های گروهیرز ماتریس شاخص تراکم در .2جدول 

 تراکم

)%( 

 ای توسعه های سازمان

 (درصد)

 حفاظتی های سازمان

 (درصد)

 ای واسطه های سازمان

 (درصد)

 7/14 1/43 5/36 ای توسعه های سازمان

 2/38 0/80 8/53 حفاظتی های سازمان

 20/8 6/23 1/16 ای واسطه های سازمان

 درصد 5/27تراکم کل شبکه همکاری  

 

برای تحلیل انسجام شبکه بر اسرا  ترراکم    حال ینا با

خصوصیات دیگر ساختار شبکه مورد مطالعره را   بایست می

 تیکیرد برخری از محققرین   در ایرن ارتبرا     .در نظر گرفت

کره ترراکم براب و     باشد ینمچندان مشخص که  نمایند می

خود دبلت بر وجود ی  شربکه   نسبت زیاد پیوندها خودبه

منسجم داشته باشد. در نظر بگیرید که ی  شربکه دارای  

حال بیشتر این پیونردها   نمر  تراکم بابیی بود  اما درعین

ای  تنها از طریق ی  کنشگر در جریان باشد. چنین شبکه

ر بیشتر از دیگر بسیایا ی  زیرگرو  ی  کنشگر  تمرکزکه 

تنها به  توان میباشد را ن می ها زیرگرو و یا سایر کنشگران 

دلیررل برراب بررودن تررراکم یرر  شرربکه منسررجم نامیررد.    

مرورد تحقیرق نشران     شبکۀدر  شاخص تمرکز گیری انداز 

نتایج تحقیق در بر اسا   .باشد میچنین وضعیتی  دهند 

برر   نشان داد  شد  است که تمرکز شبکه 3 جدول شمار 

اسررا  پیونرردهای درونرری نسرربت برره پیونرردهای بیرونرری 

ا اسرت کره برر اسرا      نر افزایش یافته است. این بردان مع 

شربکه تقریبراً دارای    ،(دریافت اطالعات)وندهای درونی یپ

شکل است و وابسته به کنشگران محدود  یا ستار ساختار 

در مررورد انتشررار اطالعررات  .باشررد یمررمرکررزی در شرربکه 

توسرط   توانرد  میانتشار اطالعات  ،است برعکس آن صادق

 بیشتری در این شبکه انجام شود. های سازمان

 پیوند تبادل اطالعات و همکاری  دربر اساس پیوندهای درونی و بیرونی  شبکه شاخص تراکم میزان .3جدول 

 نو  پیوند مرز اکولوئی 
مرکزیت شبکه کل بر اسا  

 )درصد( پیوندهای درونی

مرکزیت شبکه کل بر اسا  

 )درصد( بیرونیپیوندهای 

 54/45 33/60 تبادل اطالعات و همکاری دشت گرمسار

 

 گیرری  تصرمیم  تروان  می سازمانیانسجام  یتبا تقولذا 

را  آبناشی از بحرران   های چالشمقابله با  یبرا تری موفق

و زمان  ینهو هز مختلف مدیریت نمود های دستگا در بین 

 آبمشرارکتی مردیریت منرابع     هرای  طررح ی بررای  کمتر
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 پرداخت.

سرزمین از جملره   یدارپا یریتدر ارتبا  با مد یقیتحق

نشران   سروویس کشرور  در  ییمناطق روسرتا  در آبمنابع 

از  یکی سازمانی یهمکار انسجام در شبکه یتتقو دهد یم

 باشرد  مری  یدارو توسعه پا حکمرانی مناسببرنامه  الزامات

13 ،22. 

انداز   های شاخص گیری انداز نتایج حاصل از در ادامه 

پیوندها و میانگین فاصله  یافتگی انتقالو  دوسویگی ،شبکه

 اراوه شد  است. 4 در جدول ئوودزی 

 ژئودزیک فاصههپیوندها و میانگین  یافتگی انتقالو  دوسویگیاندازه شبکه،  های شاخص. 4جدول 

یافتگی )%( انتقال دوسویگی)%( انداز  شبکه نو  پیوند مرز شبکه  میانگین فاصله ئوودزی  

گرمسار آبنهادهای مرتبط با مدیریت منابع  48/50 223 همکاری   48/10  815/1  

 

تعررداد انررداز  شرربکه  کرره اشررار  گردیررد، گونرره همرران

 مسرلماً  .دهرد  مری نشان را شبکه  ی موجود در  یوندهایپ

بر میزان تراکم نیز افزود   ،شبکه بیشتر باشد انداز هرچه 

 3 ذکرر شرد  در جردول    مطرابق ایرن نترایج   . خواهد شرد 

درصرد   48/50دوسویگی پیوندهای شبکه مرورد مطالعره   

نیمری   تقریبراً  نمود کهوان عن توان یمبه این ترتیب است. 

دو و  هررای همکرراریاز ارتباطررات دوسررویه بررود  اسررت.  

، برین دسرتگاهی   هرای  نامره  تفراهم االب  که در چندجانبه

، شرود  می ها دستگا مشترا و تبادل منابع بین  های پروئ 

. برر  دهرد  یمر  میزان دوسویگی روابط را در شبکه افرزایش 

که میزان دوسویگی روابرط همکراری    ای شبکهاین اسا  

 یبرخر  یجنترا . باشد میبطور نسبی پایدارتر در آن بابست 

ی برا  هرای  شربکه در دارند کره   تیکیدبر این نکته  یقاتتحق

، میررزان دوسررویگی  نگررریناکارآمررد بخشرر  یسرراختارها

 . چنین وضرعیتی باشد میپایین  عموماًپیوندهای همکاری 

 اندرکاران دست ینو انسجام ب یتا هماهنگ شود میموجب 

اغلررب  یتیوضررع ینچنرر یجرره. نتاشرردب وجررود نداشررته 

در شرناخت   یمنرابع و نراتوان   یتاز ظرف یشب برداری بهر 

 هرای  جنبره یسرتم از  اکوس یا و در حال تغییرپو یندهایفرا

 .2  ،24 باشد میبیوفیزیکی و ااتصادی و اجتماعی 

عررات و یررافتگی در تبررادل اطال انررداز  شرراخص انتقررال

درصد است. این نتیجه بیانگر ایرن نکتره    48/10همکاری 

در دشرت گرمسرار    آبمردیریت منرابع    شربکۀ است کره  

 ای متعادل، متوازن و پایدار نیست.شبکه

همچنررین میررانگین فاصررله ئوودزیرر  نتررایج شرراخص 

فاصله میران دو کنشرگر در    ترین کوتا حاکی از آن بود که 

سررعت   دهنرد  این عردد نشران    .است 815/1 این شبکه

متوسط تا پایین گرردش اطالعرات در شربکه اسرت. ایرن      

  آببحر  در مرردیریت بحرران در مرردیریت پایردار منررابع    

ناشرری از عوامررل  هررای شررواو  هررا تررنشازجملرره واررو  

بیوفیزیکی و ااتصادی و اجتمراعی اهمیرت زیرادی دارد و    

مدیریت منرابع  ساختار  آوری تابمیزان نسبی پایین بودن 

 یرن در ا  .دهرد  مری در منطقه مرورد مطالعره را نشران     آب

 یرز و ن یروابرط تعرامل   اطالعات مرتبط با ینهمچن یقتحق

 یانردرکاران سرازمان   شبکه دست ییمتعارض در سطح اجرا

بر انجرام مطالعره در    تیکیدارار گرفته است.  یمورد بررس

از  یاریکره بسر   باشد یم ینشب یناز ا یناش ییسطح اجرا

 یهرا  سرازمان از  یرپرذیری تیربرا   ی،سرازمان  ینتعارضات بر 

شکل  یندر ا .گردد یآشکار م جراییسطح ا در، یررسمیغ

 یرانگر و خطو  پررنگ ب یخطو  نازا معر  روابط تعامل

برر  . باشرد  یمنرابع آب مر   یریتمد یندوجود تعارض در فرا

رابطره   44تعرداد   ،ها مصاحبهدست آمد  از هاسا  نتایج ب

منرابع آب   یریتمرد  یسازمان اندرکاران دست ینب یتعارض

 2که در شرکل   گونه همان. یددر دشت گرمسار مطرح گرد

 هرای  سرازمان  ینتعارضرات بر   یشرترین ، بشود یممشاهد  

در این میان وجود دارد.  یحفاظت های سازمانبا  ای توسعه
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طبیعررری و ، ادار  منرررابعزیسرررت یطمحرررحفاظرررت  ادار 

آب بیشترین تعارض را با سرایر   آبخیزداری و مدیریت امور

تعارضات برا توجره    یناگرچه وجود ادارند.  اندرکاران دست

روز افررزون  یازهررایسررو و ن یرر برره کمبررود منررابع آب از 

 یتررا حررد  یگرررد یاز سررو ای توسررعه هررای سررازمان

 ،تیمرل   اابرل امرا نکتره    رسرد   یبه نظر مر  اجتناب یراابلغ

رفررع  یمختلررف برررا یهررا اسررت کرره بخررش  یکررردیرو

سراز(   انسران  یعی،مطلق، طب ی،) فصل یند فزا های یابیکم

تعارضرات در   یرن ا یلرفرع و تعرد   یدر دشت گرمسار بررا 

از تعارضرات   یرن ا یمسلم است تمام آنچه. گیرند یم یشپ

کراری، افرزایش   کاری، دوبار ، موازیطریق عدم هماهنگی

، کراهش اعتمراد و   هرا  یرت فعالشردن   برر  زمران ، هرا  ینههز

افرزایش   یردولتری و غ یها تشکلمشارکت جوامع محلی و 

برر  ، بینری  یشپر  یراابلغدر مقابل مخاطرات  پذیری یبآس

 یکپارچره  یریتداستقرار مر  های برنامهو  ها سیاست فرآیند

 یران متول وسطت بایست یم رو ینازاارر گذاشته و  آبمنابع 

 .یردارار گ یقو تحق یامور منابع آب مورد بررس

 

  .منابع آب دشت گرمسار یریتمد شبکۀدر  یمورد بررس های یرگروهها و ز سازمان بین تعارض –مدل روابط تعامل  .2شکل

 .باشد یمنابع آب م یریتمد یندوجود تعارض در فرا یانگرو خطوط پررنگ قرمز ب ینازک معرف روابط تعامه خطوط

 

 گیری نتیجهبحث و . 4
توانسرته اسرت    اندرکاران دست یا شبکهالگوی تحلیل 

گرذاری و   یاسرت سای در مباح   یژ واخیر جایگا   دهۀدر 

اجتمرراعی برره خررود  -هررای اکولوئیرر   یسررتمسمرردیریت 

اختصاص دهد. تحقیقات رو به گسترشی که با اسرتناد بره   

 یهرا  و روش هرا  یره نظراین الگو انجام شد ، توانسته است 

. 2متحرول نمایرد  را توسعه داد  و طبیعی یریت منابعمد

هرای بااردرت و نفروذ برابتر در کنتررل و       گررو   شناسایی

 ییایر وپ انردرکارانی کره   ، شناسرایی دسرت  اطالعات پخش

و  ییشناسرا  ،27 دهنرد  شبکه را تحرت تریریر اررار مری    

، اطالعرات  یریتمد یبرا یسازمانبین  های یتظرف یابیارز

، 36،33 ی دانرش گرذار  اشتراایادگیری از یکدیگر و به 

 اجتمرراعی در مرردیریت پایرردار    هررای یهسرررماارزیررابی 
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 یآور تراب و  پرذیری  یبآسر و تحلیرل   35طبیعری  منابع

 یهرا  جنبره ، از 10 اجتمراعی -اکولوئیر    هرای  یستمس

اجتمراعی در مردیریت    یهرا  شبکهکاربردی الگوی تحلیل 

 .باشد یمها  یستمساین 

 شرربکۀ یسرراختار یررلتحل یبرررا یررقتحق یررندر ا

منرابع آب،   یریتمررتبط برا مرد    یاندرکاران سرازمان  دست

 یعنرروان مبنررا  برره یتبررادل اطالعررات و همکررار  یونرردپ

محردود    .شبکه در نظر گرفته شرد  اسرت   وتحلیل یهتجز

 هرای  سرازمان و  یر  عنروان مررز اکولوئ   دشت گرمسار بره 

عنروان مررز    بره  طقهمن ینمنابع آب در ا یریتمرتبط با مد

 یرار عنروان مع  بره  یاند. انسجام سرازمان  شبکه انتخاب شد 

 یسطح کالن شربکه بررا   یها از شاخص یو برخ یاستیس

نظرر گرفتره شرد  اسرت.      در یرار مع ینا یکم یریگ انداز 

انردرکاران   شربکه دسرت   یسراختار  یرل تحل ترتیرب  یرن ا به

صرورت   منابع آب در دشت گرمسرار بره   یریتمرتبط با مد

 ارار گرفته است. ییمورد شناسا یکم

 یندر حال حاضرر اگرچره اغلرب روابرط و تعرامالت بر      

شرد  در   یرین تب هرای  یاستو س ینمتیرر از اوان یدستگاه

از  یاریاذعان داشت بسر  بایست یم یاست، ول ملیسطوح 

مرتبط با توسعه منرابع آب، در سرطوح    ییاجرا یماتتصم

بطرور   یماتتصم ین. اگیرد یصورت م یو شهرستان یاستان

 یرت کنتررل و ظرف  ییااتدار، نفوذ، توانرا  یرعمد  تحت تیر

 ی،همکرار  یجراد ا یبررا  یمحلر  یانردرکاران سرازمان   دست

در  یسازمان ینروابط ب یاست. بررس ییافزا و هم یهماهنگ

 هرای  یاسرت نقا  اروت و ضرعف س   تواند یم ییسطح اجرا

آشرکار سرازد.    شروند  یم یفتعر یرا که در سطوح مل یکل

سلسرله   یستمبر س یتمرکزگرا و مبتن های نظام یبطور کل

 یبزم برررا ییفااررد توانررا  یین،از برراب برره پررا   یمراتبرر

منابع  یریتمد بامختلف مرتبط  یها بخش یساز هماهنگ

 .25،20،13،9 باشند یم یآب در سطوح محل

 یرن کره در مرتن ا   یفری با تعر یسازمان اندرکاران دست

در نظرر گرفتره    یرل مطالعه آمد  است به عنوان واحد تحل

خصوص برا توجره بره نقرش      یندر ا گیری یماند. تصم شد 

منابع آب انجرام   یریتمد یندها در فرا سازمان کنند  یینتع

مختلرف اابرل    یهرا  هرا از جنبره   سرازمان  یرن شد  است. ا

 هرررا، یرررلاز تحل برخررریباشرررد. در  یمررر بنررردی یمتقسررر

 یردولتری و غ یدولتر  هرای  یرگررو  انردرکاران را در ز  دست

اگرچه مبتنری برر    بندی یمتقساین . 34 اند نمود  یمتقس

 یردولتری غدولتری و   یها بخشبین  یزتما اابلساختارهای 

فرض تحقیرق برر تمرکرز زیراد       که یدرصورتولی  باشد می

دولتی باشد در این صرورت نیازمنرد تفکیر      های سازمان

نقرش  بر اسا  معیارهرایی باشریم کره بتوانرد      ها زیرگرو 

را با عمق بیشتری مرورد تحلیرل اررار     دولتی های سازمان

سازمانی برر اسرا     اندرکاران دستدهیم. در این تحقیق  

سره  بره  ظرایف محولره   و و یتمیمورو  ها برنامه، ها سیاست

تفکیر    یحفراظت  ی،ا توسرعه  های سازمانشامل  یرگرو ز

بدست آمد  بر اسا  ایرن تحلیرل  درا و    یجنتا، اند شد 

 یبررررا یسرررازمان هرررای یرررتاز ظرف بیرررنش بیشرررتری

مرتبط برا منرابع آب داشرته     یاه یتبه فعال یبخش انسجام

 یرابی  یشره ر یبررا  ینهمچن بندی یمتقس ین. ادهد یماراوه 

. بره عنروان   رسد یمناسب به نظر م یسازمان ینتعارضات ب

شاخص تراکم در  یریگ حاصل از انداز  یجنتا یلتحل ،مثال

ضرررورت اسررتفاد  از   دهنررد نشرران  هررا یرگرررو ز ینبرر

 های سازمان ییو تجارب اجرا یاعتبار ی،اانون های یتظرف

. باشرد  یمر  یعری طبو منرابع  زیسرت  یطمحر  یرنظ یحفاظت

 ینبرر یرریو اجرا یقرراتیمشررترا تحق یاهرر پررروئ  یررفتعر

را  یرگررو  ز یرن ا یرت مواع توانرد  یذکر شد  م های سازمان

منرابع و   یرب از تخر یریجلروگ  ی،برردار  کنترل بهرر   یبرا

 هرای  سازمان. یدنما یتتقو یسازمان ینتعارضات ب یریتمد

 یفرا ا یمشرارکت  یریتمد ینددر فرا یادیننقش بن ای واسطه

 یانسجام سازمان یجهتراکم و درنت یزانم ین. کمترکنند یم

بخرش   ینفعال نمودن ا یاست. برا یرگرو ز ینمربو  به ا

اسررت تررا  یررازمنررابع آب ن یکپارچرره یریتمررد فرآینررددر 

و  یتوانمندسراز  سرازی،  یرت ظرف یبررا  یارانون  های ینهزم

 ی،آموزشر  یقراتی، تحق ی،دانشرگاه  ادهایمشارکت مؤرر نه

 ی،صررنف هررای نظررام ی،مررال یهررا بنگررا  ی،رسرران اطررال 

 فرآینرد و در  یکشراورز  های ینهاد، تعاون مردم های سازمان

 یکپارچره  یریتفراهم شود. مرد  یابیاجرا و ارز یزی،ر برنامه
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مصار  مختلف منرابع   یمعناست که تمام ینمنابع آب بد

نگرا  برا    ینا .23،18شوند  میآب توممان در نظر گرفته 

آب  یتسرئول م ینگرر متفراوت اسرت. واتر    یبخشر  یکردرو

 عهررد بررر  زیسررت یطصررنعت و محرر ی،شرررب، کشرراورز

بره   یبخشر  یران مخالف باشد، فقدان روابرط م  یها دستگا 

و حاصرل   شرود  یناهماهنگ آب منجر م یریتتوسعه و مد

لرذا برا   خواهرد برود.    یردار زاود و ناپا های نظامآن تعارض، 

عامرل   ینعنروان مهمترر   بخرش آب بره   یرت توجه بره اهم 

و  یااتصرراد توسررعۀ فرآینررددر  یررابمحدودکننررد  و کم

و  یبخش یریتمورد مطالعه بزم است مد ۀمنطق یاجتماع

برر   یمبتنر  یکپارچره  یریتمتمرکز منابع آب به سمت مد

اسرت   یرن ا ید. نکته مورد تیکیابدسوق  یمشارکت یباتترت

 یمشارکت یراهبردها یینو تب یورود به موضوعات اجتماع

 یازمنرد ن یری، اجرا یها رحها و ط برنامه ها، یاستدر متن س

به اهدا  بلندمردت   یابی دست یبزم برا های ینهزم یجادا

منررابع اسررت.  یررنا یرردارمنررابع آب و توسررعه پا یریتمررد

بسرتر و   یجراد اند که بردون ا  نشان داد  یمختلف یقاتتحق

اجررای  . یمشرارکت  های یتفعال انجام یبزم برا های ینهزم

نبرود  بلکره بره     آمیرز  یرت تنها موفق نهمشارکتی  یها طرح

برر   هرا، زمران   بروز منااشات و کشرمکش  ها، ینههز یشافزا

بررداران و آحراد    بهرر   اعتمادی یب یی،اجرا یها شدن طرح

 یریتمد یداریناپا یتو درنها و برنامه ها یاستجامعه به س

 یرن بر ا یقتحق ینا یدتیک .32 یدانجام هدمنابع آب خوا

انردرکاران   دسرت  یرل و تحل یینکته استوار است که شناسا

 ینبر  یری افزا و هم یهماهنگ یهمکار ءارتقا یبرا  یسازمان

ابرل از   بایسرت  یاست کره مر   یاادامات ترین یاز الزام آنان

 یرا اح رحاز جمله ط یمشارکت یها ها و طرح ورود به پروئ 

 یواگررذار یرراو  یرزمینرریز یهررا آب یو تعررادل بخشرر 

منرابع آب   یداربرر  بهر  یها شبکه یریتمد های یتمسئول

 یرن بدست آمد  در ا نتایج. یرددر دشت گرمسار صورت گ

 یرل مورد تحل یدیاندرکاران کل از دست یبرخ یبرا یقتحق

از  یر  روابط هرر   یبررس یبرا یلیتحل ینارار گرفت. چن

شبکه اابل  ینمرتبط در ا های یرگرو ز یااندرکاران و  دست

زیرر در رابطره برا اسرتفاد  از      های یشنهادپ. باشد یانجام م

بررای   یراز موردنبیرنش   توانرد  یمر ، یا شربکه روش تحلیل 

منرابع را   یکپارچره مردیریت   یهرا  نظرام و توسعه  استقرار

بسررط و گسررترش مشررارکت   هررای ینررهزمو  داد  ءارتقررا

 مهیا سازد: را ها نظامدر این  اندرکاران دست

مترترب   یا شربکه  یلروابط و روش تحل یلتحل یالگو .1

نقررا  ضررعف و   ییشناسررا یبرررا توانررد یمرربررر آن 

 یریتیمرد  یهرا  نظرام  یردر سرا  پذیر یبآس یها بخش

مطررح شرود. در    ییرو در حال تغ یچید پ ی،چندوجه

مختلرف   یهرا  حوز در  نگر جامع یها طرحصورت  ینا

صرنعت و...   ی،کشراورز  ،زیسرت  یطمحر  یعی،طبمنابع

 یررلالگررو و روش در بخررش تحل یررناز ا تواننررد یمرر

 .  ینداستفاد  نما اندرکاران دست

روش  یرری گ انرداز  و  یا و اابل ا یکم های یخروج .2

 هرای  یاسرت س یکمر  یرابی امکران ارز  یا شبکه یلتحل

و  یهمراهنگ  ی،ارتقراء همکرار   یدر راستا شد  اعمال

برا   ترتیرب  یرن ا بره را فرراهم آورد  و   یانسجام سرازمان 

 یمختلرف بررا   یهرا  شراخص و  ها مؤلفهاز  یریگ بهر 

 یهرا  چرالش با دارت   تواند یمروابط،  یمو ترس یلتحل

 یریتیمرررد یسرررتمس یررر موجرررود در  یسررراختار

رفرع   یرا برا هایی ید انمود ،  ییرا شناسا یچندوجه

را  یو روند انسجام سرازمان  یدنما یمعرف ها چالش ینا

 مشخص آشکار سازد.   یزمان یها باز در 

از  یبرخرروردار  یازمنرردن یمشررارکت  هررای یررتفعال .3

 هررای یسررتمساسررتقرار  یبزم برررا هررای یررتظرف

و چابر    یرا پو ،یرپرذ  انعطرا    یری و اجرا یرزی ر برنامه

 ها سازماناز  ی. برخباشد یمو پاسخگو شفا ، عادبنه 

در االررب  زیسررت یطمحررو  یعرریطباز جملرره منررابع

 شرارکتی م یهرا  طرح یاجرا یاو  یمشارکت یها برنامه

حبلره   وخراا  آبمنرابع   یدارپا یریتهمچون طرح مد

در ارتبرا  برا    یاریو تجارب بسر  ها در  آموختهرود 

تجررارب  یررن. اانررد اندوخترره یمشررارکت هررای یررتفعال

در  چندجانبره دو و  یهرا  نامره  تفاهم یقاز طر تواند یم

امرور منرابع آب اررار     یریتبخش مرد  یانمتول یاراخت

 ورود آب سراز  ینره زم توانرد  یمر  یهمکرار  یرن . ایردگ
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 المللرری ینبرر یهررا پررروئ سررمنان برره   یا منطقرره

از تجرارب کرارگزاران    یبرردار  بهرر  و  محیطری  یستز

( UNDPبرنامه عمران ملرل متحرد )   یرنظ المللی ینب

از  یرری گ بهرر  منرابع آب برا    یدارپا یریتمد ینهدر زم

 یالتتسرره یرررنظ یمررال ینهادهررا یمنررابع اعتبررار 

 ( را فراهم آورد. GEF)یجهان محیطی یستز

منرابع آب   یو تعادل بخشر  یاءدر حال حاضر طرح اح .4

 یببره تصرو   یمشارکت یبا استناد به الگوها یرزمینیز

 ینا یها و مقرر است تا پروئ  ید آب رس یعال یشورا

شرود.   یری مررتبط اجرا  یهرا  طرح با مشارکت سازمان

طور خراص  هب یطرح مل ینا ییاجرا یها دستورالعمل

 یاصرل  یرت فعال ی  نعنواهاندرکاران را ب دست یلتحل

انرد.   اررار داد   مدنظرپروئ   چرخۀ یریتمد ینددر فرا

 یانسجام سرازمان  یلاسا  واضح است که تحل ینبر ا

 ییاجرا های یزیر از ارکان برنامه یکیبعنوان  تواند یم

 هرای  یرابی ارز فرآینرد طرح در نظر گرفته شرد  و   ینا

م انجرا  یطرح بر اسا  سنجش ارتقاء انسجام سرازمان 

 یرل تحل یرت فعال شود یم یشنهاداسا  پ ین. بر اودش

طرح فوق بر  یاجرا یلوتدر مناطق پا اندرکاران دست

 یررنانجررام شررود. در ا یا شرربکه یررلاسررا  روش تحل

بره   توانرد  یم یقتحق ینشد  در ا یصورت روش معرف

در مرتن شررح خردمات     یمطالعرات  یسریپلین عنوان د

در نظرر گرفتره    یلوتپا مناطقطرح در  ینا یمطالعات

 شود.   

بره   یمحلر  ینفعران شربکه ذ  یسراختار  یالگو یلتحل .5

 بررداران  بهرر   یاجتمراع  سرمایۀ یزانم یابیمنظور ارز

مرورد   منطقرۀ  یآتر  یقاتعنوان تحقهب تواند یم یمحل

 یررقتحق هررای یافترره. یررردارررار گ مرردنظرمطالعرره 

اعتمراد و   یونردهای پ یرابی ارز یرق از طر یشنهادشرد  پ

را  یری و اجرا یکراربرد  های یاستس تواند یم مشارکت

 یسراز  فعرال و  یجراد ا یلاز اب یاادامات مشارکت یبرا

 .یدنما یینآب بران تب یها تشکل

 ینررددر فرا یررادیننقررش بن یا واسررطه یهررا سررازمان .6

تراکم  یزانم ین. کمترکنند یم یفاا یمشارکت یریتمد

فعرال   یاسرت. بررا   یرگررو  ز یرن مربو  به ا و تمرکز

منرابع   یکپارچره  یریتمد یندبخش در فرا یننمودن ا

منرابع   یصو تخصر  یاانون های ینهاست تا زم یازآب ن

و مشرارکت   سرازی توانمند سرازی،  یتظرف یبرا یمال

 ی،آموزشرر یقرراتی،تحق ی،دانشررگاه یمررؤرر نهادهررا 

 ی،صرنف  یهرا  نظرام  ی،مرال  یهرا  بنگرا   ی،رسران  اطال 

و در  یکشراورز  هرای  ینهراد، تعراون   مردم یها سازمان

 فراهم شود. یابیاجرا و ارز یزی،ر برنامه یندفرا

 یررلاسررتفاد  از تحل یرریاجرا یاز کارکردهررا یکرری .7

 ینتعارضات ب یستمیس یریتو مد ییشناسا یا شبکه

 و هرا  بخرش  یردولرت و سرا   ینتعارضرات بر   ی،سازمان

 یریتدر ارتبرا  برا مرد    یجوامرع محلر   ینتعارضات ب

و  سرتمی ینگرا  س  یر  . داشرتن  باشرد  یمر منابع آب 

 هاخرتال  برا توجره بر     یریتبه موضرو  مرد   نگر جامع

روز افرزون   یسو و تقاضرا  ی منابع آب از  یتمحدود

برخوردار اسرت.   ییبسزا یتمختلف از اهم یها بخش

 یآتر  یقرات ترا در تحق  گردد یم یشنهادپاسا   ینبر ا

بررر مررذاکر  و  یاخررتال  مبتنرر یریتو مررد ییشناسررا

 یرل منرابع آب برا اسرتناد بره روش تحل     گرری  یانجیم

 .یردارار گ مدنظر یا شبکه

 یریتمرد  یاسرتی س -یشبکه اجتمراع  یابیو ارز یشپا .8

 یتمختلرف رونرد وضرع    یمنابع آب در مقراطع زمران  

منرابع آب را در منطقره    یریتدر مد یانسجام سازمان

 یجره نگا  نت ی با  ترتیب ینا بهمشخص خواهد نمود. 

و  هررا یاسررتس یرراآ محررور مشررخص خواهررد شررد کرره

منررابع آب توانسررته اسررت    یریتمررد یهررا برنامرره

را در جهت ارتقاء انسرجام   یا شبکه یکم یها شاخص

برا   توانرد  یمر اادام  ین. ایرخ یا یدنما یتتقو یسازمان

 یهرا  شربکه  یرابی و ارز یشاستناد به برنامه عمرل پرا  

 ینجررامع سرررزم یریتدر مررد سیاسررتی – یاجتمرراع

 انجام شود.
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