
 

  ی منابع آب مشارکت مدیریت  ی در راستاسازمانی  اندرکارانشبکه دست  یلتحل

 دشت ابهر(  )منطقه مورد مطالعه:
 دانش آموخته دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد  ؛عینلوفاطمه  ❖

 استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد؛ *محمدرضا اختصاصی  ❖

 طبیعی، دانشگاه تهران دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع  ؛مهدی قربانی  ❖

 استادیار،گروه آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان  ؛پرویز عبدی نژاد ❖

 وزارت نیرو  معاون تحقیقات و منابع انسانیدکتری مدیریت استراتژیک،  ؛ رضا انجم شعاع ❖

 

 چکیده 

برنامه ریزی مدیریت مشاارتتی  نانایاایی ح یل دس  یات اندرتارای ت ددی ایات   یکی از الزامات مدیریت یکپارچه منابع آب مبتنی بر  

ابتماعی ارزیابی نمو  ح موقعدت ح    یوای با ایاتاا   از یل دس نابکههای یااتتاری نابکه  یات اندرتارای یاازمانی را مینانایاایی بنبه

  با ایاتاا   از رح   پژحهشآب مشاش  نمو    ر ایس    نقش آنها را برای انسااا  بششای ح هماهن ی بدس یاازمانی  ر مدیریت منابع

 یات اندرتار یاازمانی آنالدز ناد   20منابع آب  نات ابهر  مشاتمس بر    یمشاارتت  یمریبط با حکمرانیل دس نابکه ابتماعی  ییمدتنی  

  وندها دپ  ی یویراتم  انداز    حیاا های  نااات ی ارزیابی گر ید   اندرتارای یااازمان ر یاا ش ناابکه  یاات  یایااتدیاا   یهانااات ح  

ی ح  اند ر یاا ش م  رامویدپ  - ر ناابکه رحابط  ر یاا ش تنی ح نااات  مرتز  کیفاصاا ه ودو ز  سدان دیمرتز ح م  زایدم    یریپذانتقال

  ی  ی ح با یوبه به ناات   حیاو  متویاط بو     ناات  یراتم نابکه  زایدم  قرار گرفت   یبرریا   مور    ر یا ش تر   تیمرتز  یهاناات 

طبق    گر   یم  یابیمتویاط ارز  ییاازمان  هیانسااا  ح یارما   یاازمانی  اندرتارای یات سدح متقابس  ر ب  هیمتویاط رحابط  حیاو  زایدح م

نشاای    اندرتاراینابکه  یات  رامویدپ  -ناات  مرتز سدیل    تم ایات   ح یعا ل نابکه یبا ل اطنعات  یداریپا  ی افت یناات  انتقال

یبا ل    زایدم  ح  ایات  یراموندپ  رگرح یز ر مقایساه با    یمرتز  یهایاازمای  سد ر ب  ی بدشاترح انسااا  یاازمان  هاونددیراتم باالیر پ   هند 

 ر  ر های مرتزیت  موقعدت هندیای هر تنشا   بر ایاا  ناات نادی متویاط ارزیابی  راموندح پ  یمرتز  یهارگرح یز  سدب  اتاطنع

ها  یاازمای    منابع آب  ر  نات ابهر  یمشاارتت  یحکمران  یح ابرا  یایات ذاردیا    یزیربرنامه   یردگمدیصام  بهت  نابکه مشاش  گر ید 

 گر یدند   ییننایا   ند راند   هدقدرت تم ح به حان  ی ارا  یهاح مؤثر ح یازمای  یددت   یایدی  یهاح قدرت

  نت ابهر   ی  تنش رای ت ددی یازمان  ی  انساا نبکه ابتماع  دس یل    مدیریت مشارتتی  کلیدی:واژگان 

  

 

 Email: mr_ekhtesasi@yazd.ac.ir 09133536617نویسند  مسئول: نمار  یما : * 

 10/03/1400: یافتدر یختار

 07/10/1400: یبتصو یختار

 

 263-282ص 

 



 1401  یابستای  2  نمار   75مریع ح آبشدز اری  ما ه منابع طبدعی ایرای   حر   

 

 264 

 مقدمه  .1
افزایش یقاضااا برای منابع آب از یااوی بمعدت رح به 

رنااد  افزایش ن رانی  ر مور  تدادت زیساات ملد ی ح 

ناناتت بدشاتر رحابط متقابس  رحیکر ی بامع  هماهن    

  ط بد حاحد ح یکپارچه برای حس مشااکنت منابع آب را می

  مدیریت منابع   ر ن ریبامع رحیکر  ناادی با حار    ]13[

 مهمتریس عنوای یاااازمانی به انساااااا  یقویت  طبدعی

 از یکی هموار   پاایادار ح یویاااعاه  مادیریات زیریااااتات

ح  27  25[ ایات بو   متولدای ایس بشش اصا ی های غدغه

 یااابا   ن ربششااای نااتاارآماد یااااتتاارهاایزیرا    ]60

 لذا نااو  می متصاادیای بدس ح عد  انساااا  ناهماهن ی

 یاا مادیریات ال وی یاااابق باای باه مشاااارتتی مادیریات

گر ید  ایااات  از آناایی ته   پدشااانها   حلتی حاتمدت

 ح یلکم از عااری ح چناد یاااویاه مادیریات  موضاااوعی

  ر مشاارتتی ایات  بنابرایس مدیریت ریامی  یاتورهای

 عنیق ح هایوانایی با از متصادیای زیا ی یعدا  ته نارای ی

   ]18[ ایت تاربر ی آفرینند  امری نقش متااحت

نااناتت  یاات اندرتارای یااازمانی  یکی از الزامات  

ها ح اعمال مدیریت مشاااارتتی  ریزیابرایی نمو ی برنامه

یعاد   یااات اندرتارای     بانااادآب می    مناابع  بویژمناابع

ها ح عنیق ها  ظرفدت  احلویتهایاااازمانی  با یااادایااات

ب ح فقادای یاک   ر حاال ییددر نسااابات باه مقولاه آمتاااحت  

نظا  بامع برای ننایایی نقش ح نناتت رحابط یاتتاری  

یریس   از مهم ر نااابکاه  یااات اندرتارای مناابع آبآنای  

 ر تشاااور  بمنابع آفرا رحی مدیریت    های بندا یسچالش

 آبله مدیریت منابع  ریباط عمدق مقوا   ]5[  بانادایرای می

های ایاتقرار یک  چالشار   ف یویاعه پایدهای مشت با بنبه

منساام برای مدیریت م  وب منابع   یادساتم یکپارچه ح

 رک رحز افزحی از   [46[  تنادیر میرا بساااداار پد داد   بآ

هاای مادیریات مناابع آب باا افزایش پد دادگی یااادساااتم

هاای بدس یاااازماانی  باه عنوای ت داد  نااانااتات همکااری

  ناااو   موثریر  ر یویاااعاه پاایادار نااانااتتاه میمادیریات  

رحیکر هاای یکپاارچاه ح مشاااارتتی  ر مادیریات مناابع آب 

 اریر مناابع آب تواهاد ناااد زیرامنار باه یویاااعاه پاایاد

باازیااب  ارز  بدشاااتر  را  ح  انش ع می  ابتمااعی  هاای 

تنناد ح باا یمرتز می هناد ح بر حاس مادیریات پد داد   می

ه رحنای رضاایت   رک مشاترک بدس یاازمانی  مشاکنت ب

   [13]  نوندیر حس میبشش

برزیااس     امرحز یااااادوپااادولوی  ایااالاات  ییناعااای  ر 

مشاااارتات  یااات انادرتاارای ح یکپاارچ ی  همااهن ی ح  

ریزی را از های بازار ح برنامههای یمرتزز ایی  مشااو اید 

 ر نتداه ایس  انند ح می یادایات آبهای  مهمتریس بنبه

   ی ر ایس ایالتییددر یاااداایااات  مدیریت مناابع آب  ر  

حلات نبو    ب کاه باه یلات یایثدر یصااامدم گدری متمرتز  

یبدیس نااد  ته  ر آی بسااداری از   یک موضااوح حکمرانی

های بازی رای با یکدی ر یعامس ح  ر طراحی ح ابرای برنامه

  [2]  عمومی مشارتت  ارند

صاااحبای قدرت ح رهبرای مل ی  ر   ر برریاای نقش  

نظا  بهر  بر اری نادنت  ر بوامع یااح ی تشاور تندا ح 

مشااارتت آنای  ر فرآیند اریقاه همکاری  یوانمندیااازی ح 

ای  مشاارتت یاایر  یات اندرتارای از ال وی یل دس نابکه

های ایس یلقدق  یل دس ایاااتاا   ناااد  بر ایاااا  یافته

یواند ای مینابکه  موقعدت صااحبای قدرت  ر یک یادساتم

 رک رحنانی از قدرت ح ناوی آنای  ر نابکه  اناته باناد  

از طرفی اریقاه همکاری برای حکمرانی منایا  ایس منابع  

های یاادایااتی  عنقه مندی ح قاب دت  حابسااته به حیژگی

صاااحبای قدرت برای ایااتقرار یک یاادسااتم مبتنی بر  

ناااناایاااایی عواماس موثر بر     [3]  باانااادهمکااری می

های بدس بششاای ح فرابششاای  ر  حاز   ناابکه  ریهمکا

یادایاتی نها های مریبط با ملدط زیسات  ر هشات تشاور  

هاای ماالی ح فشاااار نهاا ی را  ح ابزار مهم    ان دز ارحپاایی

 ر حاالی تاه     تنادبرای یقویات مداای بششااای معرفی می

   [ 43]  یشصاا  یا اعتما   ر بدس آنها یاثدر بساازایی ندار 

ناابکه برای مشااش  نمو ی یعامنت  ایااتاا   از یل دس  

های مشت ف مدیریت منابع   ر بشش  بدس  یاات اندرتارای

 هاد تاه رح  یل داس نشاااای می  هاای تااناا اآب  ر بن اس

های با قدرت ح یواند برای مشاش  نمو ی گرح نابکه می

هاما اناداس   ح  اطانعااات  پاشاش  ح  تاناتارل  باااالیار  ر  ناااوی 
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نانایاایی  یات اندرتارانی ته پویایی نابکه را یلت یاثدر 

   [42]  هند به تار گرفته نو قرار می

های مشت ف  ر یامدس ح مصاار   رگدر بو ی یااازمای

مسااله  ح   ها ح عم کر هاآب  بششای بو ی حد ه مسائولدت

منار به یار رگمی  ر مدیریت منابع    هالدتیداتس مسائو

هاای مشت ف بر یااار بهر   آب ح افزایش رقاابات یاااازماای

ایات  نمو    بر اری ح ایاتاا   بدشاتر از منابع آب گر ید 

عدنی بششای تر ی مدیریت منابع آب  یاثدرات یاوه آی بر  

بادیس یریدا  تاه هر بشش برای    .ملدط زیسااات ایااات

اطمدنای از عم کر  تو    ر ملدح   عم کر  ح  ر رایتای  

یامدس اهدا  تو  تواهد تونادد ح اثرات تار  از مرزهای 

ح بدیهی ایاات ته   گدر عم کر  مور  یوبه الز  قرار نمی

ینها احلویت ح منافع یک  یااات اندرتار ایااات ته  ربار   

تند  با اندرتارای قضااحت می ها ح منافع یاایر  یاتاحلویت

ها ح نها های  یوبه به ینوح تارتر ها ح ارز  آب  یاازمای

مشت ف  رفتار متااحیی نسابت به آی  ارند ته  ر بساداری  

های متااحت با منافع مشت ف ح متناقض  ر  موار   یاازمای

  بناابرایس  ال وی مادیریات  یاا [56]  زمدناه آب حبو   ارناد

صصی  رحی یازمانی یکده  انته ح  حد زیا ی بر  انش یش

فااقاد نااارای ی ایااات تاه بتواناد از طریق همکااری ح 

های  یات ها ح احلویتها  برنامههماهن ی  مدای یادایات

انادرتاارای مشت ف برای بهر  بر اری پاایادار از مناابع  یعاا ل  

مصاا یق عد  یعریف ح یوازی ایاا  تند  ایس موضاوعات از 

منابع آب  ر ایرای بر ایاا  رحابط بدس یاازمانی مدیریت 

های مبتنی بر آمایش یارزمدس ها ح برنامهقواندس  یادایات

ته ضاارحرت  ار    [40] ح منحظات یویااعه پایدار ایاات

برنامه ریزی  ر زمدنه مدیریت منابع آب  ر یاا ش تنی   

باا  ر نظر گرفتس ت داه نظرات ح نداازهاای ابزا ح اهادا  

ماری ملدح      ل حهر بشش مسئو مشت ف صاورت گدر  ح

ها م رح لدتمسااائوتو  بو   ح از ایس رح مسااااله یداتس 

های ابرایی با اطمدنای بدشااتر از نشواهد نااد ح  یاات ا 

عم کر    رحی  بر  متقااابااس  یاایثدرات  ح  تو   عم کر   نلو  

یوای از می  بناابرایس   هاای  ی ر تاار تواهناد تر  یااات اا 

به منزله راهکاری     رحیکر  حکمرانی ح مدیریت مشااارتتی

هاای  ملوری  ر بهات یلقق مادیریات مناایااا  عرصاااه

ماانناد حوز  باه عنوای بشدز ح باه حیژ   هاای آطبدعی  آب 

 ح  45]  ایاااتااا   تر   آی عااماس ملادح  تنناد  موبو   ر  

یریس راهبر هاا برای ایااا  ح اریقااه  مهم  تاه یکی از  [54

ه ناااماار  همکااری ح همااهن ی مداای  یااات انادرتاارای با 

    رح می

نشاای     ای تشاورهای یویاعههای ت ی برنامهیادایات

 هند  یوبه راهبر ی به مدیریت بامع ح به هم پدویااته  

از   [47]  باناد  بر ایاا  یریدبات مشاارتتی میمنابع آب

از طریق ها  طرفی مدزای  یاتدابی به اهدا  ایس یادایات

  چنادای اثر بشش هاای غدر حلتیثر بششنقش آفرینی مؤ

ب هم ناای بر حضاااعدات مناابع آ  ینبو   ح نااارایط بلران

  - تصا ی نرایط بدوفدزیکی ح اق ته    [46] تشور حاتم ایت

ایس به نلو  قابس یوبهی به یشاادید  ندز    من قه  ابتماعی

یکی از ع س عمد  عد   نارایط بلرانی تمک نمو   ایات  

تارهای الز    فقدای یااز ح   ایهای یویاعهیلقق یادایات

  یل دس ح نقش آفرینی  یاات اندرتارای  برای ناانایااایی

بایساات  ر یک فرایند مشااارتتی   می  ته متعد ی ایاات

همااهن ی ح هم    برای مادیریات پاایادار مناابع آب  همکااری

 ر  هم ندس ن ا  یک بششای     [40]  افزایی  اناته باناند

ا باه هاای زیاا ی رنااتاارآماد بو   ح چاالش  مادیریات مناابع آب

یل دس بنابرایس     [53ح  38  32  22]   نبال  انااته ایاات

نقش ح موقعدات هر یاک از  یااات انادرتاارای  ر نااابکاه  

یریس ندازهای طراحی نظا   یکی از مهم   مدیریت مناابع آب

  به ایس رح نمار میه بامع مشارتتی مبتنی بر همکاری ب

یرید  یااازمای متولی منابع آب تواهد یوانساات با بدنش 

های متقابس تو  را با  یات اندرتارای  یادایات   یریعمدق

ها بکه قرار  ارند یعریف نمو   ح آنمتعد ی ته  ر ایس ناا 

هن ی ح هما    به یااوی همکاری را برای حرتت یاادسااتم

   [40]  هم افزایی یوانمند یاز 

یاااتتار قاادرت  رحی ناابکه رحابااط  باارای ننایااایی

ح یل دااس نقااش ح موقعداات هاار یااک از  یاات  یااازمانی

هاااای مشت اااای از بم اااه برریااای   از رح انااادرتارای

هااا یااا های یاااتتاری ح یازیااه ح یل دااس یااازمای یدگا 
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 هااای ابتماااعی[  یل دااس ناابکه61] نها هااای مربوطااه

نااو   [ ایااتاا   ماای19ح  1] [ ح رحیکاار  ی ادقاای49]

ظرفدااات تمّااای ح هم نااادس   از نظااار  قااات بصاااری

ای بااارای نااااا  یاااازی متیدرهاااای نااابکه مقایساااه

هااای ابتماااعی  قاادرت  رح  یازیااه ح یل دااس ناابکه

از  یااادگا  نظریاااه یل داااس  [ 51] یااار ایاااتمنایااا 

اناادرتارای  مقولااه قاادرت  ر رحابااط باادس ای  یااتنبکه

یااک فاار  یااا یااازمای بااه  ایاات حافاارا  بااای گرفتااه 

یوانااد نمااییواند قاادرت  انااته بانااد چراتااه ینهایی نمی

بااه ایااس  حهااا یساا ط  انااته بااه  ی اار افاارا  یااا یااازمای

یوانااد معداااری باارای یااناش مداازای یرید  قاادرت ماای

 ارای بنااابرایس قاادرت  .بانااد  ی اارایبااه حابساات ی 

 ح [34] تی مبتنااای بااار یااااتتار رحاباااط ایاااتمااااهد

 ای ناابکه ال وهااای بااا ال وهااای مشااارتتی همراهاای

 تااه ایاات نااد  ایناابکهگااری یصدی پددایش به منار

 متااااحت تنشاا رای  ر باادس یدایاات ذاری یعااامنت باار

   [55]   ار  ییتدد مشت ف ی وح  ر

بر   هاآن  های ابتماعی ح تصاوصادات یااتتارینابکه

فرایندهای حابساته به همکاری ییثدر  اناته ح بنابرایس باید  

  عنوای متیدر ت دادی برای ییددر ح یوضااادش موفقدات یاا باه

 6  61   4]  مدیریت مور  یوبه قرار گدر ناکسات موضاوح 

های گوناگوی  باعث   یقسااادمات نها ی ح یاااازمای[15ح 

ح   من قاه ایااات  ایااا  چاالش قااباس یوباه برای یویاااعا 

ندااز باه مشاااارتات ح همکااری طدف    باامع  ریزیبرنااماه

ای ح ) ر یا ش مل ی  من قهاز مؤیاساات ح نها ها  حیادعی

نظدر انسااا  یاازمانی     ی نابکههاحیژگی[   60]   ار م ی(  

اندرتارای ح مدزای پایداری نااابکه از قدرت  ناوی   یااات

 ر    مشت ف  هایطریق نانایاایی  پایش ح یاسادر ناات 

طورت ی  گدر   بهرریااای قرار میمور  بای  یل دس نااابکه

برای یناش مدزای انساا  یازمانی  پایداری ح یاب آحری 

های یا ش تنی ح برای یاناش ماهو   نابکه از ناات 

یادایاتی ح قدرت تنشا رای  ر     قدرت  ر ابعا  ابتماعی

ها  ر یاا ش تر  یا تنشاا رای  از نااات   ناابکه رحابط

 اب هانسااا  یاازمانی ناامس ر  [28 ح 6]  ناو ایاتاا   می

ها  همکاری ح یبا ل اطنعات بدس  یات اندرتارای یاازمای

که  ناکس گدری یااتتاری منساام  ر ناب  ایات ته یاب 

  ح رحابط ممانعت تر یاادایااتی نااد  ح از گساادشت ی  

پایداری ح یاب آحری تند   هم رایی یااازمانی را یقویت می

ناابکه ندز بر یوانایی یک یاادسااتم برای بازگشاات به یک  

  [37]  حالت یعا ل پس از یک اتتنل موقت حکایت  ار 

 ر یلقدقات مشت ای رحیکر  یل دس نااابکه ابتماعی  

اندرتارای یاازمانی مدیریت مشاارتتی منابع آب به  یات

تار گرفته ناد  ایات  نتایب برریای انسااا  یاازمانی ح 

نااانایاااایی  یااات اندرتارای ت ددی  ر مدیریت پایدار  

یارزمدس  ر ناهریاتای ملنت حاقع  ر ایاتای مرتزی طی  

 ح مرح ه قبس ح بعد از یدحیس یااند چشاام انداز  نشااای  

انساااا  یااازمانی ح نااات   حیااوی ی    هد مدزایمی

هم ندس   پدوندها از نارایط متویاط به نارایط زیا  اریقا ح

مد از  مرح اه  ایس  ح  گدری  طی  یصااامدم  یمرتز  ر  زای 

بششای   تایاته ناد  ایات  ایس نتایب بر یقویت رحابط برحی

 ر رایاتای مدیریت بامع یارزمدس ح یویاعه پایدار مل ی  

 ر رایتای   ریزیح تاهش یمرتز  ر یصامدم گدری ح برنامه

یااتداد می    یل داس  [30]  نماایادیلقق یویاااعاه پاایادار 

اندرتارای یاازمانی مدیریت ای یااتتار قدرت  یاتنابکه

نشااای  هند  نامتوازی بو ی    منابع آب  ناات گرمسااار

مدیریت  اندرتارای یاازمانییااتتار قدرت  ر نابکه  یات

منابع آب برای ایاتقرار نظا  مدیریت مشاارتتی منابع آب 

اندرتارای  نتایب برریای یعامنت بدس  یات  [40]  بانادمی

های تانا ا برای  بن سبا ایاتاا   از رح  یل دس نابکه  ر  

های با قدرت ح ناوی باالیر  ر تنترل  مشاش  نمو ی گرح 

اندرتارانی ته  ح پشش اطنعات ح هم ندس ننایایی  یت

 هند  تارآمدی رح  پویایی ناابکه را یلت ییثدر قرار می

ایس پژحهش برای    [42] یل دس نابکه را یاددد نمو   ایات

هاای  نااابکاه  برریااای قادرت  پاایاداری ح یااب آحری  ر

اندرتارای  یادایات ذاری یاازمانی  ضامس نانایاایی  یات

منابع آب  ناات  مشااارتتی  مدیریت ت ددی  ر رایااتای  

  باه یل داس نااابکاه حکمرانی موبو   ر ایس زمدناه  ابهر

 پر از    می
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 روش شناسی .2

 منطقه مورد مطالعه .2.1
 ر     نااات ابهرمن قاه مور  م االعاه  ر ایس پژحهش   

ایاتای زناای ایات ته  ح ناهریاتای ابهر ح ترمدر   ر آی 

 5/315باار   رازمادت من قاه  مداان دس  اناد   حاقع ناااد 

تد ومتر مربع ایات    1965متر ح مسااحت آی  حدح   مد ی

 ر ناحده ترحبی ح حداقس    حداتثر اریااح  ر نامال غربی

د از  رصاا  60بانااد  حدح    ر رحیااتای قرح  می    ناات

مساااحت اراضاای   اند پوناااند من قه را ریااوبات آبرفتی  

ایس من قاه حادح    هزار هکتاار بو   تاه    75تشااااحرزی 

هکتار اراضای    37250هکتار اراضای آبی ح   37750ناامس   

ی ایس من قاه  غنت  ان ور ح  یم ایااات  تشااات عماد 

حرزی نسابت به ایس حبوبات ایات ح بقده ملصاوالت تشاا

ملصوالت یهم تمتری  ارند  ید تدنه حر  حاقع  ر ایس 

مد دوی مترمکع  بهت یامدس آب  16 نااات  با ظرفدت  

با یوبه به   [62]نارب  تشااحرزی ح صانعت بنا ناد  ایات 

 متری  2/1نااارایط ییددر اق دم بهاانی  بلرای آب ح افات  

 ر یاا ش یااار  آب زیرزمدنی  ر ایس  ناات ته    یااالدانه

مدیریت بانااد  یریس  ناات  ر ایااتای زناای میبلرانی

 ای برتور ار ایااات از اهمدت حیژ    مشاااارتتی منابع آب

    هد موقعدت من قه مور  م العه را نشای می 1نکس  

 

 در استان زنجان  دشت ابهر مکانی  یتموقع  . 1شکل 

 

 روش کار .2.2

 روش تحلیل شبکه .2.2.1

یکی از تاارهاای مقادماایی  ر تااربر ی نمو ی یل داس  

نااابکاه  مشاااش  نمو ی مرز اتولوویاک ح مرز نااابکاه  

اندرتارای پژحهش ایات  انتشاب ملدح   بیرافدایی   یات

بسات ی تامس به هد  پژحهش  ار    ر برتی از   پژحهش

م العات اناا  ناد   ر بشش منابع طبدعی  یاامای عرفی  

[ ح 26] ناد  ایات  عنوای مرز اتولوویک یعددسرحیاتایی به

یاک حوز  آبشدز باه عنوای مرز     ر برتی از م االعاات  ی ر

 [ 21]  ند  ایت  اتولوویک یعددس

تتااری رحابط  برای یل داس ال وی یاااا    ر ایس پژحهش

منابع  برحی بششای  ر نابکه یادایاتی مریبط با حکمرانی  

 آبشدز  مرز حوز    نااات ابهر ر حوضاااه اتولوویکی    آب

  انادرتاارای  یااات  باه عنوای مرز اتولوویکی ح  ابهر نااات  

مسااتقدم  ر فرایند  یااازمانی ته به طور مسااتقدم ح غدر

باید  ر ایس   مدیریت آب  رگدر هساتند ح یا از  یدگا  آنها

به عنوای مرز   ناهریاتانی   ر مقدا   فرآیند  رگدر باناند 

  یدایتی پژحهش انتشاب ند 

برای نانایاایی مرز نابکه با م العات ایانا ی ح بر پایه  



 1401  یابستای  2  نمار   75مریع ح آبشدز اری  ما ه منابع طبدعی ایرای   حر   
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م ح یااتتار ابرایی )یویاعه چهار   پناایانا  برنامه یویاعه

  ح اصاول نظری بر  یدحیس برنامه ناشام  ر ایاتای زناای(

قواندس    یویعه مکانی ریزیالزامات برنامه آمد  از مااهدم ح

ها ح یااهم  ها  برنامهباالیاااری مریبط ح مرحر یااادایااات

هاا ح مرحر نظرات یاااازماایهاای  ح ح چناد باانباه   نااماه

ای ح با به حیژ  نها های من قه   نها های  تدس  ر یویاعه

تارگرح      مدیریت مشااارتتییاتدد بر تارگرح  یشصااصاای 

  ایااتای ای  ناارتت آب من قهزمدنی  یشصااصاای آب زیر

اندرتارای یاازمانی ح لدسات احلده تنشا رای ح  یات  زناای 

 نت  مدیریت مشارتتی منابع آبنها ی  تدس  ر فرایند 

گدری گ وله  به  یاات آمد  با ایااتاا   از رح  نمونه ابهر

گدری های نمونهته یکی از رح   برفی نمایی بدحی یبعدض

[ ح مصااحبه از نمایندگای نها ها ح 23] غدر احتمالی ایات

با معرفی یااایر   اندرتارای ها  ربار  لدساات  یااتیشااکس

تنشا رای مربوطه یویاط تنشا رای اصا ی عرصاه حکمرانی  

 امه برریی ح معرفی تنش رای مربوطه یویط ح هم ندس ا

با ایاتاا   از   اندرتار یاازمانی یات 20تنشا رای بدید   

رح  ریاضای مشاابه رح  اناباح یئوریکی با رعایت تاایت  

  یعددس ناادند   معنی  اری یازیه ح یل دس آماریح آماری  

 مدیریتبا   ایای  حااظتی ح حای ههای یویعهته از بنبه

ح اطنعات هر   اندمریبط ب  ر  نات ابهرمنابع آمشاارتتی  

از طریق م العه ایانا ی ح  اندرتارای مربوطهیک از  یات

ح با ایاتاا   از   اناا  مصااحبه ندمه یااتتار یافته گرحهی

یکندک یسااهدس گری ح برریاای چشاام انداز  ماموریت  

های همکاری ح ها  یااهم نامهها  پرحو ها  برنامهیاادایاات

 ر  ها ح یااتا های بدس بششاای ح تارگرح نها  ر  عضااویت آ

مور  حبو  یاا عاد  حبو  همکااری  مشاااارتات  یعااماس ح 

مریبط با بلث مدیریت مشااارتتی    یبا ل اطنعاتناادت  

مناابع آب  مدزای مباا الت ماالی بدس یاااازماانی  ر زمدناه  

هاای  مادیریات آب ح همااهن ی ح هم افزایی ح نشاااسااات

 
 

 

 

 

 

 مور  برریی قرار گرفت   مشترک

 ای مورد بررسیهای شبکهشاخص .2.2.2

باا یل داس نااابکاه    معداارهاای مناایاااا  ح من بق 

هاای  حلتی ح انادرتاارای یاااازماانی اعم از بشش یااات

یعددس  مناابع آب  غدر حلتی مریبط باا مادیریات مشاااارتتی  

های مشت ای برای  ای  ناااات گر ید  از  یدگا  نااابکه

پس از یعددس   [ 28]  حبو   ار   یاناش تمّی ایس معدارها

بی ح یل دس معدارهای  معدار منایااا   ر هر یااا ش  ارزیا

ای  های یل دس ناابکهگدری از نااات یتر نااد   با بهر 

های یاااتتاری  ر  طورت ی نااات گدر   بهصااورت می

ها  ر    به نااات های ابتماعییاا وح م العایی ناابکه

ها( ح  ر یا ش تر     ر یا ش مدانی )زیرگرح یا ش تنی

مهم یا ش    هایناات   [ 28]  ناوند)تنشا ر( یقسادم می

ته برای یاناش انسااا  یاازمانی  ر نابکه به تار    تنی

  نابکه  2[  انداز 48]  نابکه  1ناامس یراتم ناوندگرفته می

  38]  4پذیری[  انتقال59]  پدوندها 3[   حیااوی ی28  ح 6]

  ر نابکه رحابط  5مدان دس فاصا ه ودو زیک   [58ح  17  28

 ایت  [28]  یمرتز  مدزای[ ح 6]

 تراکم شبکه .2.2.2.1

نااتصای برای یاناش مدزای پدوندها ح   نابکه   یراتم

ای  اریباط مساتقدم بدس تنشا رای  ر یک یادساتم نابکه

ایات ح به نسابت پدوندهایی ته عمن  ر نابکه حبو   ارند  

یوانند  ر نابکه  به تس پدوندهایی ته به صاورت بالقو  می

  [52 ح 43]  حبو   انته بانند انار   ار 

 اندازه شبکه .2.2.2.2 

یعدا  پدوندهای موبو   ر نبکه را نشای    انداز  نبکه 

بال بع مدزای     هد ح هر چه یعدا  پدوندها بدشاتر بانادمی

  [7]  یراتم  ر نبکه رحابط افزایش تواهد یافت

1 Density 
2 Size 
3 Reciprocity 
4 Transitivity 
5 Geodesic Distance 
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 دوسویگی پیوندها در شبکه. 2.2.2.3

به منظور یعددس مدزای پایداری ناابکه رحابط ح مدزای  

 حیاااوی ی پدونادهاا  ر      از ناااات بو ی اریبااطمتقااباس  

 ر   نااو   هر چه مدزای ایس نااات ناابکه ایااتاا   می

و ی مدزای نشاای  هند  باال ب   ابط بدشاتر بانادنابکه رح

رحابط متقابس ح همکاری بدس تنشاا رای حاضاار  ر ناابکه  

   [20]  دتنمی  بو   ح پایداری نبکه رحابط را یضمدس

 در شبکه  پذیریال انتق  .2.2.2.4

از به اناتراک گذاری پدوندها  انتقال پذیری  ر نابکه   

بدس یاه تنشا ر ته یکی از آنها به عنوای پس اریباطی بدس 

  هرچه  [16 ح 38]  ناو ناد حاصاس میاب ح فر   ی ر می

یعدا  تنشا رای انتقال  هند  پدوندها بدشاتر باناد  مدزای 

ایس ناات  باالیر ایات ح  ر نتداه پایداری ح  حا  رحابط 

  نبال  ار    به را  ر بدس تنش رای  

ترین فاصلله میان دو کنشلگر)میانگین  کوتاه .2.2.2.5

 فاصله ژئودزیک(

ودو زیاک  نشااااای  هناد  مدزای    مداان دس فااصااا اه 

یریس مسااادر  ر بدس  ح باات تنشااا ر بر ایاااا   تویاا 

پدوندهای یبا ل اطنعات ح همکاری ایاات  هر چه مدزای 

ایس ناات  باالیر باناد  یارعت گر   ح پشش اطنعات  

 ر بدس تنشااا رای بدشاااتر بو    بناابرایس زماای ح هزیناه 

تمتری برای هماهن  یاااتتس تنشاا رای ناابکه برای  

یریت یکپارچه ح به هم پدویااته صاار  تواهد ابرای مد

 1  مقا یر بهدنه ح قابس قبول فاصا ه ودو زیک بدس [6]  ناد

ایاات  مقا یر بدش از ایس  نشااای  هند  فاصاا ه   5/1یا  

بدشاااتر ح  ر نتدااه تم بو ی یااارعات یباا ل اطنعاات ح 

  [41] هماهن ی تواهد بو 

 شبکه  مرکزیت .2.2.2.6

 ر    یریس مااهدم ت ددیمتداحلاز   یکیمرتزیت نابکه  

مرتزیت  زمانی ته     بانادمی  نابکه()تنشا راییا ش تر 

ناو  قا ر  ای از رحابط ملاط مییک تنشا ر   رحی نابکه

مرتز  قرار گرفتس  ر  ح  باا  ی رای  رحابط تو   باه تنترل 

     هند طورت ی نشاااایبه  مرتزیت   [26]  بانااادرحابط می

اهمدات نسااابی عقاایاد  اعتباار  قادرت یاا ناوی تنشااا ر  

ای  یعدا  قابس یوبهی از رحابط  ر  باناد  اگر  ر نابکهمی

نسابت به  ی ر تنشا رای     یا ش برتی تنشا رای تاص

باه ایس معنی تواهاد بو  تاه آی تنشااا رای      یاد  ناااو 

   بانانداز مرتزیت بدشاتری  ر نابکه برتور ار می   تاص

یواند  ر تصااوص مکای قرار  تزیت میبه ایس معنی ته  مر

یریس از مهم  گرفتس گر   نلو  ح ندت اریباط م رح گر   

  های مرتزیت  مرتزیت  ربه )حرح ی ح ترحبی( نااات 

 بر ار حیژ   [  مرتزیات36  ح  33]  [  مرتزیات بدناابدنی57]

 ح  28]  ح مرتزیات ماااحرت[  31  ح  8]  مرتزیات بتاا   [12]

ته به نارح ییس   باناندمیح ناات  قدرت بوناچد   [ 29

یوای ها میگدری ایس ناات با انداز   اند یوضادش  ا   ناد 

هاای گونااگوی مور  قضااااحت ح مقولاه قادرت را از بنباه

  [ 5  ح 6]  یناش قرار  ا 

 شاخص مرکزیت درجه الف.

عدا  اریباطات مسااتقدمی ایاات ته  مرتزیت  ربه  ی

  اینکه  ح  تنشا رای  ر یک نابکه  ار یک تنشا ر با یاایر  

  تند چند راب ه حرح ی را  ریافت می  یک تنشا ر مرتزی

یا تنش ر مرتزی   نو  به عنوای  ربه حرح ی نناتته می

به عنوای  ربه ترحبی ناناتته  چند راب ه ترحبی  ار   

ناوند  هر چه مدزای مرتزیت  ربه یک تنشا ر بدشاتر می

یر ر بو   ح مرتزیبانااد   یااتریاای آی به منابع بدشاات

بهت  یک  های بینو   ایس مرتزیت  ر گرا ملسوب می

 ار  بر  ح نوح  رباه حرح ی ح هاای بهاتنوح ح  ر گرا 

پدونادهاای ترحبی باه    [57]  بااناااد رباه ترحبی می

معنای اراده منابعی به نابکه ح پدوندهای حرح ی به معنای  

 ریافت مناابع ایااات  مدزای باالی  ربه ترحبی نشاااای 

 هند  ناوی تنشاا ر ایاات ته بدشااتر  ر ناابکه انتقال  

قرار می بلاث  مور   بااالی  رباه  اطنعاات  مدزای  گدر   

یس حرح ی نشاای  هند  ناهرت یا اقتدار تنشا ر ایات  بد

  معناا تاه افرا  زیاا ی باه ایس گر  یوباه ح مرابعاه  ارناد 

[36]  
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  مرکزیت بینابینی شاخص  ب.

ممکس ایاات یراتنش بدس  ح تنشاا ر  ر ناابکه  به 

تنشا ر  ی ری ته بدس ایس  ح قرار گرفته  حابساته باناد  

های  ح تنشاا ر  ایس تنشاا ر قا ر ایاات بر رحی یراتنش

عبارت  ی ر  قدرت تنترلی   ی ر تنترل  اناته باناد ح به 

 هد  برای  هر تنشا ر را  ر نابکه مور  یاناش قرار می

یریس یک تنشااا ر ایس ناااات  به صاااورت یعدا  تویا 

نااو    مساادرهای بدس همه اعضااا ته نااامس تنشاا ر می

ای  ارای بدشاااتریس مرتزیات نق اه  [36]  گر  یعریف می

رار  بدنابدنی ایات ته بدنابدس بساداری از بات نقاط  ی ر ق 

   [ 33]  هاای اریبااطی نقااط  ی ر از آی ب اذر گرفتاه ح را 

دنابدنی تانوی یوبه را به یاامت یااازمانی قرار  مرتزیت ب

ح می نقش مهم  اطنعاات  ح بریاای  انتقاال   هاد تاه  ر 

نماید  مانند یااازمانی ته تارگزار مهمی  ایااایاای ایاا می

نااابکاه را باه یکادی ر متصاااس   هاای مشت فبو   ح بشش

 تند می

 شاخص مرکزیت بردار ویژه .پ

بر ایاااا  ایس ایاد   ناااات  مرتزیات بر ار حیژ    

    پدشاانها  گر ید  ایاات ته مرتزیت یک تنشاا ر تاص

آی   تنشااا رانی تاه باهیواناد مازا از مرتزیات  ی ر  نمی

به  مرتزیتمتصااس نااد  ایاات یشمدس ز   نااو   نمرات  

بر ایاا  ایس اصاس ته اریباط به تنشا رای با    تنشا رای

نمر  باال  ر نمرات یک تنش گر تاص  نساابت به اریباط  

با تنشااا رانی با نمر  پایدس  مشاااارتت بدشاااتری  ار    

ای  ارای بدشاااتریس    نق ه[8]  ناااو اتتصااااص  ا   می

مرتزیت بر ار حیژ  ایااات ته  ارای همساااای ای مرتزی 

باااار ار حیژ  یب  قدرت   بسداری باند   ر حاقع مرتزیت

  به عبارت  ی ر از  یدگا  مرتزیت [11]  نااو ر میبدشاات

بر ار حیژ   تنشااا ر مرتزی تنش گری ایاااات تاه باه  

تنشا رای  ی ری ته تو  آنها  ارای مرتزیت با  ربه باال 

 بانااند  بنابرایس مرتزیت بر ار حیژ  هسااتند متصااس می

 ی ر بو   ح ماموح ایصاااالت یک تنشاا ر به تنشاا رای  

مرتزیات  رباه تنشااا رای  ی ر  مدزای ایس ناااات  را 

می مناابع    .تنادیعددس  از  برتی  حیژ   ر  بر ار  مرتزیات 

عنوای ناات  تال  ند  مرتزیت  ربه  ر نظر گرفته  به

  [9] ند  ایت

 شاخص مرکزیت بتا .ت

یواناد یویاااط یل د  ر تنترل ناااو  ح می  ارامترپا ایس  

نشاای  هند  ایس ایات ته قدرت یا چه حدی به مرتزیت 

اگر یل د  ری  ی رای مربوط می بناابرایس  ارز    ناااو ن 

تم یا ضااعدف یعددس تند   ر یل دس ناابکه     پارامتر بتا را

های نز یک به هم  ا    حزی بدشاااتری به رحابط یاااازمای

برای پاارامتر بتاا  باه   هاای بزرگترناااو   یعددس ارز می

یری از یاااتتار   امنه حیاادع معنی حزی  هی بدشااتر به

باناد  بر ایس ایاا  پارامتر  نابکه اطرا  یک یاازمای می

ای را مشااابه ال وی انداز  گدری مرتزیت بر ار بتا ضاااب ه

تند  هم ندس  بسااته به اینکه حابساات ی  حیژ  یعریف می

عداار مثبات یاا تنشااا ر تاانونی تاه باه افرا  مرتزی یاک م

یواند مثبت  منای برای اقتدار اح باناد  ارز  پارامتر بتا می

ح یا منای  ر نظر گرفته نااو )ارز  مثبت  ر ناارای ی 

ناو  ته مدزای حابسات ی به افرا  مرتزی را یک  یعددس می

معداار مثبات حسااااب تندم ح انتشااب ارز  منای باه ایس 

ی تنشا ر معنی ایات ته  حر بو ی از مرتزیت  ی رای برا

  [40]  تانونی نتایب بهتری  انته باند(

   شاخص مرکزیت مجاورت ث.

با ملایابه فواصاس تنشا رای انداز  گدری ایس ناات  

نااو  ح بر عد  حابساات ی ح ایااتقنل یک تنشاا ر یاتدد  می 

 انااته ح  ر آی تنشاا ری ته مااحرت بدشااتری با یااایر  

اعضااه   از   بساداری تنشا رای  ار   گرایش به عد  حابسات ی به  

 ر ایس ناات  امکای برقراری      [ 57]    ه  ر نابکه  ار  حایا 

ها بسات ی  اریباط با یاایر تنشا رای به حداقس یعدا  حایا ه 

ای  ارای بدشااتریس مرتزیت مااحرت   ار   به طور ت ی نق ه 

ح  یااتریاای    یر ایاات ته به ت ده نقاط  ر ناابکه نز یک 

ناات  مرتزیت   ه باناد  طنعات  انات بدشاتری به منابع ح ا 

هایی را اندرتارای یا یااازمای مبتنی بر قدرت بوناچد    یاات 

هاای قادریمناد  یاااتریااای  تناد تاه باه یاااازماای معرفی می 

یواند یاثدرگذار بانااد   بدشااتری  انااته ح نز یکی به آنای می 

 ر قاالا  یاک      آحری ناااد   ر ایس پژحهش هاای بمع  ا   
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ماایریس بااینری رحابط تاه ارز  عاد ی هر یااا ول آی ینهاا  

 ر ملدط اتساس یعریف ح برای برریای      باناد صاار یا یک می 

تاه یکی از   Ucinet 6.622افزار  از نر   معداارهاا  هاا ح ناااات  

هاای  افزارهاا برای یل داس  ا   یریس نر  پرتااربر یریس ح باامع 

  هم ندس  [ 39]  ایات باناد ایاتاا   ناد  نابکه ابتماعی می 

ته یکی از ابزارهای   Netdrawافزار  ها از نر  برای ریاام گرا  

 [  10]    ایت ایتاا   گر ید     باند می   Ucinetتمکی  

 

 نتایج .3
های یا ش تنی نابکه  نتایب حاصاس از برریای ناات 

 هد مقدار یراتم  آمد  ایااات  نشاااای می 1ته  ر بدحل  

یاااازماانی  ر  هاای برحیپدوناد یباا ل اطنعاات ح همکااری

های مریبط با مدیریت مشاارتتی منابع آب  مدای یاازمای

مدزای بر ایااا  ایس نااات    بانااد ح  رصااد می 50/42

 حلتی  های  حلتی ح غدرانسااااا  نها ی  ر بدس یاااازمای

مدزای ناااات     مور  م االعاه  ر حاد متویاااط ایااات 

پدوندها ته حبو  رحابط  حیااویه ح متقابس  ر   حیااوی ی  

های مور  برریاای ح هم ندس نها ینه ناادی  بدس یااازمای

پدوناد همکااری ح یباا ل اطنعاات  ر بدس آناای را نشاااای 

یوای به ایس یرید  میبانااد    رصااد می  47/50 هد   می

ی از اریبااطاات  ح یاااویاه بو   عنوای نمو  تاه یقریباان ندم

قاالا   همکااریایاااات    هاای  ح ح چناد باانباه تاه  ر 

های مشاترک ح یبا ل  های بدس  یات اهی  پرحو نامهیااهم

ناو   مدزای  ح یاوی ی رحابط را ها میمنابع بدس  یات ا 

یاربه نشای  ا   ایت ته حبو     هد  ر نبکه افزایش می

گا  احل یب   یتدابی   های  ح ح چند بانبه  ریااهم نامه

به یکساری مشاترتات پدراموی یک موضاوح تاص  ر بدس 

ها نااد  ته با گذناات زمای ح  رگدری حاحدهای یااازمای

المنافع  یاب   های مشاترکیاازمانی ح تارنانایاای یاازمای

یری  ر یاااایر یر ح گساااتر  ناااکاس گدری رحابط عمدق

هاای بدس هاا ندز گر یاد  ایااات ح ق عاا همکااریزمدناه

گری تدمات  مانی  ر بهت حس ح فصااس ح یسااهدسیاااز

ریاانی به بهر  بر ارای ح بر حسا  ندازها ح مشاکنت پدش  

آمد   ر بدس بهر  بر ارای نااکس گرفته ایاات ته با حذ  

های ا اری  رضاایت بششای آنها را  ر پی  برتی برحترایای

ای ته مدزای  ح یاوی ی بر ایس ایاا  نابکه  اناته ایات 

باالیات به طور نسابی پایداریر ایات    رحابط همکاری  ر آی

اندرتارای یاازمانی  یافت ی  ر نابکه  یاتناات  انتقال

 23/28 منابع آب  نات ابهر مشاارتتی    مدیریتمریبط با 

تند ناابکه مدیریت ایس نتداه بدای می ح  رصااد ایاات

ی متعا ل  متوازی ح پایدار  امنابع آب  ر  نات ابهر  نابکه

ه هر تدا  از ناات  ها  ندسات  الز  به یوضادش ایات ت

موضااوح تاصاای را  ر رحابط ناابکه مور  برریاای قرار  

 هد  طبق نتایب ح بر ایاا  ناات   ح یاوی ی یقریبان  می

ندمی از رحابط  ح یااویه بو   ایاات یعنی رحابط متقابس ح 

همکاری بدس تنشاا رای  ر حد متویااط ایاات اما از نظر 

ر یک  نات  انتقال پذیری یعنی یعدا  تنش رای  تدس  

ای راب ه اهمدت  ارند ح ممکس ایاات رحابط زیا   ح طرفه

ها یا ا ارات مشت ف حبو   انااته بانااد حلی  بدس یااازمای

ها یا ا ارات زیا ی  ر  آنها  ح طرفه باناند ح یعدا  یاازمای

هم ندس     یک راب ه مشااترک ایاای نقش ندانااته بانااند

یریس مسااادر بدس یاک تویاا   فااصااا اه ودو زیاک یاا  مداان دس

اندرتار یااازمانی  ر پدوند یبا ل اطنعات ح بات  یاات

ایس   بانااد )متویااط( می 5/1یااازمانی  های برحیهمکاری

عد  نشاای  هند  یارعت متویاط یا تم گر   اطنعات  

  ر نبکه ایت  

 دشت ابهر  یاندرکاران سازماندست شبکه الن درسطح ک  یهااندازه شاخص .1جدول 

 یافت ی )%( انتقال  حیوی ی پدوندها )%(  مدان دس فاص ه ودو زیک  یراتم )%(  یعدا  یازمای  نا   نت 

 23/28 47/50 5/1 50/42 20 ابهر 
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اندرتارای  های یمرتز نااابکه  یاااتمقا یر ناااات 

باه یریدا  تاه  یاااازماانی بر پاایاه پدونادهاای  رحنی ح بدرحنی 

آحر   نااد  ح   2 رصااد ایاات  ر بدحل    66/60ح  12/55

پراتنش ح یویاااعاه   مناابع  اطنعاات   بداان ر مدزای  ریاافات

یمرتز نابکه   باناند حهای گوناگوی میآی یویاط یاازمای

پدوندهای بدرحنی  یا  بر ایاا  پدوندهای  رحنی نسابت به

بر ایااا   ریافت اطنعات    حدح ی افزایش یافته ایاات 

ح حابسااته به ای نااکس  ار   ناابکه یقریبان یاااتتار یااتار 

تشاار  دح  مرتزی  ر نابکه ایات   ربار  انتنشا رای مل

یواند اطنعات  عکس آی صاا   ایات  انتشاار اطنعات می

بر  ناو      های بدشاتری  ر ایس نابکه اناا یویاط یاازمای

آمد   2ته  ر ناااکس    پدراموی-پایه نتایب ناااات  مرتز

 رصاد ح  79مدزای یراتم نابکه  ر زیرگرح  مرتزی  ایات 

 رصاد   45باناد  بعنح    رصاد می 41 ر زیرگرح  پدرامونی 

های مریبط با حکمرانی مشاارتتی  یاازمای( از یاازمای  9)

یاازمای( از   11 رصاد ) 55منابع آب  ر زیرگرح  مرتزی ح 

بدشااتریس     اندها  ر زیرگرح  پدرامونی قرار گرفتهیااازمای

یاثدرگذاری بر منابع آب به  لدس نقش تدمات ریاانی   ر  

های  حلتی ایات ح  نات مور  م العه  ر اتتدار  یات ا 

اند یا فعن  های یولددی یا یشاکدس نشاد ها ح یعاحنییامس

 نه هستند  ر مدیریت منابع آب فاقد ایاای نقش فعاال

 دشت ابهر سازمانی اندرکاراندست شبکه در تمرکز شاخص زانیم .2جدول  

پدوندهای بدرحنی )%( ه یپا یمرتز نبکه بر  پدوندهای  رحنی )%(  ه یپا یمرتز نبکه بر    

12/55  66/60  

 

 

 ابهر دشت سازمانی اندرکاراندست شبکهمدل الگوی روابط کنشگران مرکزی و پیرامونی در  .2شکل 

 شکل مربع: کنشگران پیرامونی                    شکل دایره: کنشگران مرکزی
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های گوناگوی ح مدزای قدرت  نتاایب برریااای یاااازمای

 4ح  3  هاینااکسته  ر  ها  ر انواح مرتزیت  از آنها  هریک 

اندرتارای   هد  ر بدس  یاتنشاای میآحر   ناد  ایات   

  باالیریس مدزای مرتزیت  ربه   ر  نات ابهر مور  برریای

 بافرمانداری  باالیریس بای ا  ح اقتدار یاادایاای را    حرح ی

مدیریت  رصاد به تو  اتتصااص  ا   ایات    100  یاهم

 68/73  مدیریت بها تشاااحرزی   رصااد 21/84آب   امور

 رصااد را به تو   15/63ا ار  آب ح فاضاانب  ح     رصااد

اند   ر حاقع ایس چهار یااازمای بدشااتریس  اتتصاااص  ا  

ها  انااته ح بدشااتریس  یااایر یااازمای  مدزای همکاری را با

هاا  ریاافات  یاااایر یاااازماای  اطنعاات را ازیباا ل مناابع ح  

   ایس  یااات انادرتاارای بزح  باه همدس بهاتانادنمو  

   ر ایس راب ه های یااادایااای ح یاااازمانی ت ددیقدرت

ریزی ح ثدر بساادار زیا ی  ر برنامهیی نااوند حنااناتته می

نابع آب  نات یصامدم گدری بهت مدیریت مشاارتتی م

    تواهند  انت ابهر

دار یاااداایااای نقش مهمی  ر برنامه به طور ت ی  اقتا 

هاای ریزی  یصااامدم گدری ح ابرا  ار   چوی عماد  برنااماه

المناعه نمو ی مدیریت منابع آب مس بم ه پر ح مسااا وب

های  های غدر مااز  ب وگدری از اضااافه بر اناات چا چا 

باا تم آبی ح نلو    ماااز ح هم ندس برنااماه یااااازگااری 

ورای حااظت  یشصاد  ح یوزیع آب هم ی  ر ب ساات نا 

از منابع آب ایاتای به ریایات ایاتاندار ح  ر ناهریاتای به 

ناوند ته با  ر نظر ریایات فرماندارها یصامدم یاازی می

گرفتس نارایط اقتصاا ی  ابتماعی ح رضاایت مندی بهت 

 نو  ابرای فرآیندهای مدیریت منابع آب اقدا  می

 
 مجاورت،   تیو مرکز یو خروج یدرجه ورود  تیمرکز یهااندازه شاخص ارنمود .3شکل 

 ی دشت ابهراندرکاران سازمانتبادل اطالعات در شبکه دست وندی در سطح خرد پ

 

های مشت ف به  ر اریباط با مدزای  یاتریای یاازمای

  100ا  رمااناداری با ماااحرت ندز  ف یکادی ر ح مدزای مرتزیات  

های مربوطه قرار  ار  ح  ر صاادر یااازمای  امتداز    رصااد
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 رصااد به یرید   ر ر     47/90 ا گسااتری  هر تدا  با 

ها به  لدس  یاتریای باال اند  ایس یاازمایبعدی قرار گرفته

به یااایر  یاات اندرتارای ح ندز  یااتریاای به منابع ح 

هاایی زح پاذیر ملساااوب  اطنعاات  باه عنوای یاااازماای

 ر ابرای موفق مدیریت مشاارتتی  یوانند  ناوند ته میمی

مناابع آب باه منظور یعاا ل بششااای مناابع آب زیرزمدنی  

 هزینه تمتر مؤثر بانند   ر زمای ح  نت ابهر 

 
 سازمانی دشت ابهر  اندرکاراندست  شبکه در اطالعات تبادل وندیپ خرد  سطح در  ، بوناچیچبینابینی و  تیمرکز هایشاخص اندازهنمودار   .4شکل 

 

بر ایاا  نتایب حاصاس از برریای مدزای قدرت بوناچد    

   1/ 71  باا   مادیریات بهاا تشاااااحرزی   را   مقاا یر   بااالیریس 

امور آب  مادیریات    ح   1/ 61   ا گساااتری  1/ 69فرمااناداری  

ایس نتداه نشای  هند  ییثدر زیا     اند از آی تو  تر    1/ 35

باناد   ایس چهار  یات اندرتار بر یاایر  یات اندرتارای می 

به یاایر     عنح  بر قدرت باالی تو      یاازمای   ایس چهار زیرا 

دریمند  ندز نز یکی بدشااتری  ارند ح به  یاات اندرتارای ق 

از   یاریاداا   یاااثادار ایاس  یاوانااایای  ناااوی   ح  بادشاااتاری  گااذاری 

حکمرانی  ر  باا  هاای مریبط   ر بدس یاااازماای    برتور ارناد 

زمدنه مدیریت مشاارتتی منابع آب به منظور یعا ل بششای  

بااالیریس    فرمااناداری  ارای  مناابع آب زیرزمدنی  نااات ابهر 

س نقش  ناوی یادایای ح بدشاتری     حد ناهرت ح اقتدار یادایای 

بو   ح باه عنوای    گری تنترل بریاای اطنعاات ح حایااا اه 

ریس مدزای  یااتریاای به یااایر  بدشاات     یااازمای تار آفریس 

 ر حاقع  ایس یااازمای  قدرت یاادایاای     ها را  ار  یااازمای 

را   بوناچد  بدشاتریس قدرت  باناد ح بنمنازح  ر ایس راب ه می 

یباط ح نز یکی را  به تو  اتتصااص  ا   ایات ح بدشاتریس ار 

به عنوای        فرمانداری  ار  های قدریمند  یاااایر یاااازمای  با 

های ایس  ها ح نها  متولی یااایر یااازمای  یااازمای مربع ح 

ها  های یمامی  یات ا  فعالدت با هماهن  تر ی      ناهریاتای 

توناد  ر امر حکمرانی مدیریت مشاارتتی می       ح بسادب آنای 

   منساام  ذاری ح ایاا  یادساتم یکپارچه ح ته با یادایات 
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ابع آب  ر  مشااارتتی من   راب ه با مدیریت   فضااای الز  را  ر 

  بنابرایس ایس یازمای به عنوای قدرت  ایس زمدنه فراهم نماید 

زیت ندز ناو  ته نتایب ناات  مرت اصا ی ح بریر ناناتته می 

   تند ایس امر را اثبات می 

حرزی  مدیریت امور آب   هم ندس مدیریت بها  تشااا

ح    ا گساااتری حفاااضااانب     آب  طبدعی  منااابع   ا ار  

یاارت  ح معدی     ملدط زیسات ح ا ار  صانعتبشدز اری   آ

  بنابرایس با یوبه  بانندیازمانی می  ارای قدرت یدایی ح

ها ح قدرت یادایای باالی ایس یاازمای ح  به مدزای فعالدت

ها ح ایاا   ییثدر آنها  ر هماهن  یاااتتس یااایر  یاات ا 

مانی  ر بدس همبسات ی ح ححدت یااز  انسااا  یاازمانی 

ریزی ح ابرای موفق طرح یصامدم گدری  برنامه  آنای بهت

منابع آب زیرزمدنی  یعا ل بششاای    مدیریت مشااارتتی ح

ها ح آگاهی از حظایف ح  ناات ابهر  نااناتت ایس یااازمای

آنهاا می ابرای موفق طرح حکمرانی  قادرت  یواناد زمدناه 

ا ل بششای  نات ابهر را مشاارتتی منابع آب به منظور یع

های ابرایی ر ایات ته همه  یات ا الز  به یت  فراهم آحر 

 رگدر  ر موضاااوح آب  ر یک یااادساااتم یکپارچه یلت 

عنوای ناااورای حاااظات از مناابع آب ایاااتاای باا مادیریات 

هر گونه یصامدم گدری  ر   تنند حها فعالدت میفرمانداری

زمدنه مدیریت منابع آب ح برتور  با بهر  بر ارای غدرمااز  

منابع آب ایاتای ح   مسات ز  یصاوی   ر ناورای حااظت از

ح هرگونه اقدامات باز ارند  برای مقاب ه    ها ایاتناهریاتای

هاای آب هاای غدرماااز یویاااط نااارتاتباا بهر  بر اری

ای ح ا ارات یاابعاه مسااات ز  اتاذ ماوز ح پشاااتواناه من قاه

بنابرایس با یوبه  قضایی ح همکاری ندرحهای انتظامی ایت 

شاحرزی ایت به اینکه بدشاتریس مصر  آب ندز  ر بشش ت

لذا ایاتانداری  بها  تشااحرزی ح  ا گساتری یاه ضا ع  

اصا ی یاثدر گذار  ر فرآیند مدیریت منابع آب هساتند ته  

ای  های آب من قهبدحی مشاااارتت آنها  اقدامات نااارتت

 منتب به  ابرا نشواهد ند 

 تمتریس مرتزیات بدناابدنی  ماااحرت ح قادرت بونااچد 

ا ار  مدراث فرهن ی  صااانایع  یاااتی ح گر نااا ری    را

ناااورای ایااانمی رحیاااتاا  مادیریات یوزیع بر  باه تو  

 رباه    تمتریس مدزای مرتزیاتاتتصااااص  ا   ایااات ح  

ح   ا ار  آموز  های ناتیحرح ی را نارتت پشش فراحر  

ح تمتریس     رصاد 05/21با  ا ار  یعاحی رحیاتایی   پرحر  ح

های ناتی   پشش فراحر     ربه ترحبی را نرتت  مرتزیت

 باا  رفاا  ابتمااعی    ا ار  یعااحی تاار حمادیریات یوزیع بر 

هم ندس ا ار  اند   رصااد به تو  اتتصاااص  ا   78/15

ا ار  یعااحی  تاار ح رفاا  ابتمااعی  ا ار     پرحر   حآموز   

 ا ار  را  حگر ناا ری      صاانایع  یااتی حمدراث فرهن ی

دز یایر  یت اندرتارای  یعاحی رحیتایی ن  نهریازی ح ا ار 

یس مدزای مرتزیات ح یاااازماانی هساااتناد تاه  ارای تمتر

های تم اثر ح ح به عنوای یاازمای  باناندقدرت یادایای می

تی  پدرامونی  نقش چندانی  ر ابرای طرح مدیریت مشاارت

نتاایب ضاااریا     نشواهناد تر    مناابع آب  نااات ابهر ایااا

های مشت ف مرتزیت نااابکاه  یااات ییددرات ناااات 

آمد  ایات    3ته  ر بدحل  رتارای یاازمانی  نات ابهر اند

ی ح به حیژ  مدزای  هد ته  ر اریباط با اقتدار  ناونشاای می

های مریبط  ها به یکدی ر  ر بدس یاازمای یاتریای یاازمای

باا مادیریات مشاااارتتی  ر راب اه باا یعاا ل بششااای آب 

   هم نی ح یاانس باالیی حبو   ار   زیرزمدنی  نات ابهر

ح تنترل بریاای ای  حلی ینوح ح پراتنش قادرت حایااا اه

ریای از للا    ر نابکه زیا  بو   ح نابکه مور  بر  اطنعات

  ایس نات  ناهم س ایت

 دشت ابهر اندرکاران سازمانیدر شبکه دست های مرکزیتشاخصضریب تغییرات میزان  .3 جدول

 مرتزیت بدنابدنی مرتزیت مااحرت  مرتزیت  ربه ترحبی  مرتزیت  ربه حرح ی 

 14/1 52/73 31/16 31/16 مدان دس 

 10/0 67/10 20/7 26/7 انلرا  معدار 

 45/0 45/0 15/0 88/0 (cv)ضری  ییددرات 
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 ینتیجه گیر  بحث و .4
های مور  ایااتاا    ر برریاای به طور ت ی نااات 

یل دس  یااات اندرتارای یاااازمانی  ر رایاااتای مدیریت 

مشاارتتی منابع آب  ر رح  یل دس نابکه ممکس ایات  ر  

های مور  م العه متااحت  یکساای باناند  اما با یوبه  ملس

بساته به نارایط هر من قه از   ه به اینکه  ر یا ش هر من ق 

نوح مناابع ح مصاااار   ر    للاا  ابتمااعی  اقتصاااا ی  

های  ح یاویه  پایداری   یاتر   نوح رحابط  مدزای اریباط

ها متااحت تواهد بو  ته بر ایااا  رحابط ح نقش ح بای ا 

ها  ابزارهای نوح ایس رحابط  بهت مدیریت منابع آب نسشه

یوای مدیریتی نر  ح یااشت افزاری ته برای هر من قه می

متااحت تواهد بو   لذا به  لدس حیژ  ح منلصار  یهده نمو 

باه فر  بو ی نتاایب برای هر من قاه  یاااعی ناااد  یاا حاد 

 ر ایس یلقدق  باا    امکاای باه اناااتراتاات پر اتتاه ناااو 

ایتاا   از رح  یل دس نبکه  انساا  یازمانی  ر رایتای  

مدیریت مشااارتتی منابع آب برریاای نااد  ته یکی از 

ه منابع آب  ناانایااایی ح یل دس الزامات مدیریت یکپارچ

های   یات اندرتارای ت ددی ایات ته برای نانایاایی بنبه

یاااتتاری ناابکه  یاات اندرتارای  نقش  بای ا   مدزای 

رحابط  پاایاداری رحابط ح مدزای اثرگاذاری آنهاا  ر موضاااوح 

مدیریت منابع آب ح هم ندس انساااا  بششاای  برریاای 

تارآمدی رح  نتایب حاصااس از یلقدق  بر   گر ید  ایاات

یل داس نااابکاه  ر یل داس نقش  باای اا  ح ناااناایاااایی  

انادرتاارانی تاه نااابکاه رحابط را یلات یایثدر قرار   یااات

دقات اناا  ناد   هند  یاتدد  ار  ته مشاابه یاایر یلق می

بااال بو ی مدزای یباا ل اطنعاات ح   ح   ر ایس زمدناه ایااات

ها  ها ح اریباط مستقدم ایس یازمایهمکاری  ر بدس یازمای

  نبکه رحابط  ار   یراتم  ر با یکدی ر  نشای از مدزای باالی

های  یراتم پدوند یبا ل اطنعات ح همکاری[  ته  48ح    28]

مادیریات هاای مریبط باا  یاااازماانی  ر مداای یاااازماایبرحی

   ر من قاه مور  م االعاه  انساااااا  ع آب  مشاااارتتی منااب

ایس   نهاا ی بدس  متویاااط  ر  ح یااارماایاه یااااازماانی 

تناد  یقویات ح افزایش رحابط انادرتاارای را بداای می یااات

منار   اآنه ها ح افزایش یبا ل اطنعات  ر بدسبدس یازمای

انساا      یرید   ایس  به افزایش یراتم نبکه تواهد ند ح به

    اندرتارای انی قوی  ر بدس  یاتیاازمانی ح یارمایه یاازم

های   ذاریایاااتریزی ح یااادباعث تواهد ناااد ته برنامه

 ح زمای تمتر اناا  ناو مربوطه با یارعت بدشاتر ح هزینه 

های نانای یری برای مقاب ه با چالشح یصامدم گدری موفق

های مشت ف مدیریت تر   از بلرای آب را  ر بدس  یاات ا 

مناابع آب  ابرای مادیریات  تاه  ر نتدااه   ح مشااااارتتی 

ملقق    یابی به اهدا  مور نظر با موفقدت بدشااتری یاات

هاای یاااایر یلقدقاات مس بم اه  تاه نتاایب باا یاافتاه  گر  

برریاای یل دس ناابکه  یاات اندرتارای  ر نااهریااتای  

  انساااا     افزایش  ملنت ایااتای مرتزی مشااابهت  ار  

های مشاااارتتی ح یساااریع فعاالدت   یاااازمانییااارمایه  

بهت    هماهن ی بدس یااازمانی  ربار  حکمرانی منایاا 

باا مشاااارتات بدشاااتر     مناابع آبمشاااارتتی    مادیریات

یواند احتمال ت ا  ر  های مؤثر  ر ایس زمدنه  مییااازمای

هاای مشاااارتتی را تااهش ح بر  رصاااد موفقدات  فعاالدات

 رح بدازاید های پدشپرحو 

    ها پذیری رحابط  ر بدس یاااازمایح انتقال  رحابط حبو 

یعا ل     یاازمانیهای برحیعنح  بر یقویت رحابط ح همکاری

[  مدزای 57  ح  58]  ح یوازی نبکه را به  نبال تواهد  انت

پذیری ح  حیاااوی ی های انتقالتم یا متویاااط ناااات 

نشای از پایداری    برریی  های مور پدوندها  ر بدس یازمای

یاااازی رحح یا تم نااابکه رحابط ح عد  نها ینه  متویاااط

های  همکاری ح مشاارتت ح پایبندی به مواضاع ح یادایات

ایس    اندرتارای  ار ناد   ر ایس راب ه  ر بدس  یاتیدحیس

های امر پایداری ح یعا ل ناابکه  ر برابر ییددرات ح بلرای

نتاایب برتی   د یااااتات را باا ت ر مواباه تواها   رحپدش

هاایی باا  ر نااابکاهیلقدقاات بر ایس نکتاه یااتداد  ارناد تاه  

یاااوی ی  هاای نااتاارآماد بششااای ن ر  مدزای  حیااااتتاار

پاددس ایااات  چندس حضاااعدتی    پدوندهای همکاری عمومان

اندرتارای  هن ی ح انسااا  بدس  یاتناو  یا هماموب  می

اغ   بهر      حبو  ندانااته بانااد  نتداه چندس حضااعدتی

ب ح ناایوانی  ر نااانااتات  بر اری  از ظرفدات مناابع  دش 

های  ح  ر حال ییددر اتویاادسااتم از بنبهفرآیندهای پویا 
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  [35 ح 7] بدوفدزیکی ح اقتصا ی ح ابتماعی ایت

نااابکااه   ودو زیااک  ر  فاااصااا ااه  نااااات   مدزای 

بدان ر ایس موضااوح   ناات ابهر اندرتارای یااازمانی   یاات

ایاات ته منابع ح اطنعات با یاارعت متویاا ی انتشااار  

ها  ر حد یابند ح ایلا  ح همبساات ی  ر بدس یااازمایمی

اندرتارای  متویا ی ایات  بنابرایس هماهن  یااتتس  یات

یاااازماانی  ر بهات  یااات یاافتس باه اهادا  مور نظر  ر  

با صاار  زمای ح   منابع آب مشااارتتی  مدیریت  رایااتای  

[  بر پایه نتایب نااات  یمرتز 6] همرا  تواهد بو  ههزین

از  ندمی   ر  ریاافات ح پراتنش مناابع ح اطنعاات یقریباان 

ها  رگدر هساتند  هم ندس یارعت گر   منابع ح یاازمای

باداس  هامابسااااتا ای  ر  ح  ایالااا   مادازای  ح  اطانعااات 

اندرتارای ندز  ر حد متویا ی بو   ح هماهن ی ایس  یات

پذیر تواهد بو    ی ح هزینه امکایها با صاار  زمایااازمای

یااازمانی ح فرا بنابرایس نداز ایاات با یقویت همکاری برحی

بششی ح افزایش مدزای یبا ل منابع ح اطنعات  ر بدس ایس 

اندرتارای ح تاهش یمرتز  ر نبکه  بتوای یک نبکه   یت

پایدار ح مسااتلکم از رحابط یااازمانی را ایاا  نمو  ته با 

ا  ح همبساات ی یااازمانی ح به  نبال آی مدزای باالی ایل

زمدنه ابرای    مدزای باالی انساااا  ح یاارمایه یااازمانی

آی    مشااااارتتیموفق حکمرانی   باه  نباال   مادیریاتح 

فراهم آیاد  نتاایب یل داس ناااات    مناابع آبمشاااارتتی  

اندرتارای  پدراموی  ر یاا ش مدانی ناابکه  یاات  -مرتز

 هد ته یراتم پدوند بدس نشااای می  ناات ابهر یااازمانی  

تنشاا رای زیرگرح  مرتزی بساادار باالیر بو   ح رحابط بدس 

های  تنشا رای مرتزی ح انسااا  یاازمانی  ر بدس یاازمای

ه به مدزای تم رحابط مرتزی ح ت ددی بدشاتر ایات  با یوب

یباا ل  بدس زیرگرح  پدرامونی ح هم ندس مدزای متویاااط  

زیارگارح  باداس  )یاراتام  هااای  اطانعااات  پاداراماونای  ح  مارتازی 

 ذاری  ایتریزی مشاارتتی ح یاد رصاد(  بهت برنامه 5/42

ندااز باه افزایش    موفق  ر آماایش مشاااارتتی یااارزمدس

زیرگرح  ایس  بدس  اریباااطی  نااابکااه  پدوناادهااای  هااا  ر 

 اندرتارای یازمانی مربوطه ملسو  ایت ت ی

هاای مریبط باا حکمرانی  ر زمدنا    ر بدس یاااازماای

مادیریات بهاا    فرمااناداری    بمناابع آمشاااارتتی  مادیریات  

آبشدز اری      ا ار  منابع طبدعی حامور منابع آبتشاحرزی   

    ا ار  صاانعت    بششااداری ظت ملدط زیسااتاا ار  حا 

 ارای   ا گساااتری    فااضااانب ح  یااارت  آب ح  ح  معادی

باالیریس حد ناهرت ح اقتدار یادایای  باالیریس مدزای ناوی 

گری بو   ح یاادایاای ح بدشااتریس نقش تنترلی ح حایاا ه

بدشاتریس مدزای  یاتریای     های تارآفریسعنوای یاازمایبه

ها هم ندس  ها را  ارند  ایس یاااازمایبه یاااایر یاااازمای

اند ح را به تو  اتتصااااص  ا   بوناچد بدشاااتریس قدرت  

های قدریمند  یاایر یاازمای  را با  بدشاتریس اریباط ح نز یکی

فرمانداری ته نمایند  ایاتانداری می باناد    ارا هساتند   

    ای  ر ایتای های یویعهعنوای متولی اص ی ابرای طرحبه

ریزی  یایمدس بو باه ح اعتباار  گدری  برنااماهمرتز یصااامدم

عنوای مربع ح متولی یاااایر ای باهبااناااد  ایس یاااازما می

های  با هماهن  تر ی فعالدت  ایتای ها ح نها های یت ا 

 ر امر حکمرانی مشاارتتی    ها ح بسادب آناییمامی  یات ا 

 ذاری ح ایاا  یادساتم یکپارچه ح ایاتتوناد ته با یادمی

منابع  مشااارتتی  مدیریت  منسااام  فضااای الز  را  ربار   

عنوای باه  فرمااناداری    لاذاماایاد ر ایس زمدناه فراهم ن  آب 

های یاازمانی نانایاایی ناو   حر از انتظار  یکی از قدرت

تشاااحرزی ح ناارتت آب   مدیریت بها ندساات  هم ندس  

هایشااای  ر ایس با یوبه به حظایف ح پتانساادس   ایمن قه

های یاازمانی هساتند ته  ر ایناا به از  ی ر قدرت   زمدنه

 آب ح   هم ندس  ا گساتریاند   ریاتی نانایاایی ناد 

ملدط زیسات ح آبشدز اری    ا ار  منابع طبدعی حفاضانب   

 یاارت  ارای قدرت یااادایااای ح ح  معدی   ا ار  صااانعت

 ح    با یوبه به مدزای فعالدت  بنابرایسیااازمانی می بانااند

هاا ح یایثدر آنهاا  ر  ی ایس یاااازماایقادرت یاااداایااای بااال

ندز ایاا  انساااا     ها حهماهن  یاااتتس یااایر  یاات ا 

بهت   ححدت یازمانی  ر بدس آنایی ح همبست   یازمانی 

ریزی ح ابرای موفق طرح مادیریات    برنااماهگدرییصااامدم

یعا ل بششااای آب زیرزمدنی  نااات ابهر    مشاااارتتی ح

ح قدرت آنها  ها ح آگاهی از حظایف  نااناتت ایس یااازمای

یواناد زمدناه ابرای موفق طرح حکمرانی مشاااارتتی  می
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  منابع آب  نت ابهر را فراهم آحر 

ریزی  یادایات ذاری ح ابرای گدری  برنامهبرای یصامدم

های    یاازمایمنابع آب  ر  نات ابهرحکمرانی مشاارتتی  

قادرت ح  مؤثر  ح  هم ندس  ت دادی  ح  یاااداایااای  هاای 

  ناااد به حاناااده راند  های  ارای قدرت تم حیاااازمای

آناا ته بهت ابرای   نااانایاااایی ح مشاااش  گر ید  از

اندرتارای  افزایی ح هماهن ی بدس  یاتحکمرانی موثر  هم

های  ها ح چالشبنابرایس باید فرصات  مشت ف ضارحری ایات

 قت برریاای نااد  ح  ر مساادر افزایش اریباط  رح بهپدش

لا  ح اندرتارای ح افزایش انسااااا  یاااازمانی ح ای یااات

همبسااات ی آنای  ر ایس زمدنه گا  بر انااات یا بتوای به 

 یاات  ب  منابع آنظر  ر مدیریت مشااارتتی    اهدا  مور 

حادز اهمدت ایات ته یوبه ناو   ر فرآیند مدیریت   یافت 

اندرتار   یااات   مشاااارتتی منابع آب  ینها یک یاااازمای

ب که یمامی     ح یعددس تنند  امور ح اقدامات ندساتمسائول  

درتارای مریبط  به یهم تو   ر فرایندهای یصمدم  ان یت

طرحگدری    ارزیااابی  ح  پااایش  ابرا   بهر   طراحی   ح  هااا 

بر اری از نتاایب حاصااا اه نقش یعددس تنند  ح موثر  ارند  

طرح احدااه ح یعاا ل بششااای مناابع آب زیرزمدنی بر پاایاه  

ر  یاات ابرا ایاات   ابهر   ناات  ال وهای مشااارتتی  ر  

  ی اصااا ی هااانادرتاارای یکی از مولااهق عاان یل داس  یااات

به    ر نظر گرفته ناد  ایاتمدیریت مشاارتتی منابع آب  

طوری ته رح  یل دس ناابکه به عنوای ابزاری قدریمند ح 

های متنوح به برریی نقش ح بای ا   نوح  با یل دس نات 

اریباطات  قوت ح ضعف ایس اریباطات   ح یویه یا چندگانه  

ارب ح اناااتراک گذاری اطنعات  بو ی ح انتقال پذیری یا

المنافع  ر زمدنه مدیریت های مشاااترک ر بدس یاااازمای

پر از  تاه  ر فرآیناد مادیریات ح مشاااارتات  آب میمناابع  

یماامی ییناعاای  یاااهم ح مدزای اثر هر تدا  از متولداای را 

ح چوی یمرتز ایس ناادو  بر یعددس  مشااش  تواهد نمو   

لذا    اندرتارای ایس پرحو  حاتم ایااتنقش ح بای ا   یاات

یواند نقش مهمی  ر مدیریت یعارضات ح مناقشات بدس می

عددس اثر ح نقش آنها  ر فرآیندها ح یااازمانی  انااته ح با ی

های  های پایش ح ارزیابی عم کر  ح بنبهیعددس ناااتصااه

را یقویت ح با مساائولدت پذیری آنای   یشااویقی ح ینبدهی 

موضاااوح یرک فعاس ح حظاایف قاانونی باه صاااورت قاانونی ح 

ناماو   بارتاور   مای  قضااااایای  یاادحیاس   یاوایهاما اناداس  بااا 

حکمرانی  های یاااازمانی  ر رایاااتای اهدا  یااادایااات

   مشاااارتتی منابع آب ح تاهش یضاااا های یااادایاااتی

اعتما یاازی ح فراهم نمو ی بساتر یقویت ح یلکدم رحابط 

ها از طریق ح یعامنت  حیااویه ح متقابس  ر بدس یااازمای

باا   هاای مشاااارتتی  آموزنااای ح یرحیایبرگزاری تاارگاا 

یقویات ح حا  انساااااا   ضااامس    برنااماه عماس مشاااترک 

اندرتارای یاازمانی ح ی  ر بدس  یاتیاازمانی ح یمرتزز ای

با افزایش ایلا  ح    افزایش یارعت گر   منابع ح اطنعات

ها ح ح ایاتاا   بهدنه از ظرفدت  هاهمبسات ی بدس یاازمای

 ر رایاااتای اهدا  مدیریت   های هر یاااازمایپتانسااادس

 ریزی نمو  برنامهمشارتتی منابع آب  نت ابهر 
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Abstract 

One of the integrated water resources management requirements based on participatory 

management planning is identification and analysis of key stakeholders. Identifying structural 

aspects of organizational stakeholder's network can be evaluated using social network analysis 

and their position and role for inter-organizational integration and coordination in water resources 

management can be determined. In this study, using social network analysis method, stakeholders 

related to participatory governance of Abhar plain water resources, including 20 organizational 

stakeholders were analyzed and policy indicators were evaluated at the level of the network of 

organizational stakeholders. Indices of density, size, reciprocity, transitivity, centralization and 

geodesic distance in network of relationships at the macro level, core-peripheral index in the 

middle scale and centrality indicators at the micro scale of network were examined. Rate of 

network density index is moderate and according to index of reciprocity, moderate amount of 

bilateral and reciprocal relations among organizational actors, cohesion and organizational capital 

are assessed as moderate. According to transitivity index, stability and balance of information 

exchange network is low. Analysis of core-periphery index of stakeholder's network shows a 

higher density of links and greater organizational cohesion among central organizations compared 

to peripheral subgroup and amount of information exchange between central and peripheral 

subgroups was evaluated as moderate. Based on centrality indicators, geometric position of each 

actor in network was determined. For decision-making, planning, policy-making and 

participatory governance of water resources in Abhar Plain, key and effective organizations and 

political forces, as well as organizations with low power and marginalized, were identified.  

Keywords: Participatory Management, Social Network Analysis, Organizational Cohesion, Key 

Actors, Abhar Plain 
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