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 2استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
 3کارشناس ارشد آبخیزداری ،دانشگاه هرمزگان
(تاریخ دریافت9313/1/1 :؛ تاریخ پذیرش)9314/2/21 :

چکیده
ویژگیهای برنامهها و حوزههای مختلف سیاستی ،الزامات خاصی را برای هر یک از حوزهها اعمال میکند .بددینسدان
معرفی یک مدل برای آزمودن ویژگیهای اساسی روابط بین ساختارهای مختلف ،سازوکارهای ارائۀ خدمات و الگوهای
اجرای سیاستها ضروری مینماید .این پژوهش با هدف ارائۀ یک مدل شبکهای برای سیاستهدای مندابع طبیعدی در
ایران انجام گرفته است ،چراکه با وجود تالشهای فراوان ،موارد عدیدهای از عدم موفقیت بدهدلیدل نبدود یدک الگدوی
سیاستی مشخص در مدیریت این منابع به چشم میخورد .براین اساس ،قدوانین مدرتبط بدا مندابع طبیعدی در قدانون
برنامۀ چهارم توسعۀ کشور با استفاده از رویکرد تحلیل شبکهای تحلیل شد .نتایج نشان داد که یکدی از عوامدل اصدلی
تعیینکنندۀ کارکرد سیاستها و اقدامات مدیریتی نهادها ،چگونگی روابدط و چیددمان نهادهدا و دسدتگاههدا در مدتن
اسناد سیاستی -قانونی است که سبب توزیع نامتوازن قدرت میان آنها شده و با ایجاد یک رویکرد شبکهای در تددوین
این اسناد و تغییر در روابط و چیددمان نهادهدا و دسدتگاههدای موفدف قابدل رفدع اسدت .در نهایدت مددل شدبکهای
سیاستهای منابع طبیعی ایران با پنج سیاست اصلی شامل حفظ آب و خاک ،حمایت جنگل و مرتع ،احیا و حفافدت
از جنگل و مرتع ،حمایت اجتماعی نهادهای مردمی و ارائۀ خدمات اجتماعی ،و توسعه بهرهبرداری ،پیشنهاد شد.
واژههای کلیدی :تحلیل شبکهای ،سیاست ،قانون برنامۀ چهارم توسعه ،مرکزیت و قدرت ،منابع طبیعی.
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ایمیلkangarani@ut.ac.ir :

991

مقدمه و هدف
بددرای اجددرای سیاسددتهددای عمددومی نمددیتددوان
سدددازمانهدددا را بدددهصدددورت منفدددرد و بدددا نگددداهی
بخشدددیگدددرا در نگدددر گرفدددت .سدددازمانهدددای
اداری-اجتمدداعی شددبکهای از نقددشهددا و وفددایف را
بر عهدده دارندد و هدر یدک نقدش ویدژهای را در نگداه
سیستمی بهکدار مدیگیرندد و بده انجدام مدیرسدانند.
از سدوی دیگدر ،ویژگدیهدای برنامدههدا و حدوزههدای
مختلدف سیاسددتی الزامددات خاصددی را بددرای هددر یددک
از حددوزههددا اعمددال مددیکنددد .بدددینسددان ،ارائددۀ یددک
مدل بدرای آزمدون ویژگدیهدای اساسدی روابدط بدین
سدداختارهای مختلددف ،سددازوکارهددای ارائددۀ خدددمات و
الگوهددای مدددیریتی اجددرای سیاسددتهددا ضددروری
مینماید .ایدن امدر مسدتلزم توجده بده رهیافدتهدای
پیچیدۀ اجراسدت کده مدیتواندد شدامل روابدط میدان
کارآفرینددان ،اتصددا ت قددوی بددیندولتددی ،مشددارکت
بخددددش عمددددومی و خصوصددددی و سدددداختارهای
غیرمتمرکدددددددز ارائدددددددۀ خددددددددمات باشدددددددد
( .)Eisinger, 1988در اجددددرای سیاسددددتهددددای
توسدددعۀ اقتصدددادی ،مددددیران بدددهطدددور روزافزوندددی
شددبکههددا را بددرای برنامددههددای ارائددۀ خدددمات در
عرصددههددای پیچیددده سیاسددی بددهکددار مددیبرنددد
( .)O'Toole, 1997در ایدددن عرصددده ،تنگیمدددات
نهددادی و اداری اغلددب مبتنددی بددر ارتبددام میددان
بخشهای عمدومی ،خصوصدی و دولدت محلدی اسدت
(.)Agranoff and Mc Guire, 1998
یکی از ویژگیهدای رویکردهدای سیاسدتگذاری در
دهههای  9191و  ،9111ساختن مدلهدایی براسداس
اسددتعارههددای جدیددد "شددبکههددا" و "گددروههددای"
سیاستگذاری بود .همچندین در دهدۀ  9191عالقدهای
فزاینددده بدده روشهددایی کدده در آنهددا "نهادهددا" بددر
سیاسدتگذاریهدا و نتددایج آنهدا تد ثیر بسدزایی دارندد،
بهوجود آمد .در واقع استعارههدای "شدبکۀ جدیدد" و
"کشف دوبارۀ نهادها" بیشدترین تغییدر را طدی دهدۀ
گذشته در سیاستگذاری عمومی ایجاد کردهاند .از نگاه
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سددول ،9سیاسددتگذاری عمددومی بدده جددایی فراتددر از
مالحگۀ مراحل سیاستگذاری یعنی بدهسدوی طراحدی
نقشهای بزرگتدر از بافدت مسدائل ،فرایندد اجتمداعی،
ارزشها و نهادهایی که در درون آنهدا سیاسدتگذاری و
تحلیل سیاستها صورت میگیدرد ،حرکدت مدیکندد.
وایمددان2بح د "نفددو " و "ت د ثیر" درون شددبکههددای
سیاسددتگذاری را محددر مددیکنددد و ایددن توانددایی را
ترکیبی از خصوصدیات شخصدیتی و موقعیدت گدذاری
شبکه ها ی اجتماعی میداندد؛ بندابراین بدرای بررسدی
چگددونگی تدد ثیر (یددا عدددم تدد ثیر) یددک اندیشدده بددر
سیاستگذاری ،باید شبکه یا اجتماع درگیدر در آن کدار
آزمون شود (ملکی نژاد .)9391 ،با وجدود تدالش هدای
بسیار درخصوص ادبیدات تئدوری شدبکهای ،هندوز راه
درازی تا ایجداد یدک تئدوری شدبکهای سیاسدتگذاری
مانده اسدت ( .)Raab and Kenis, 2007محالعدات در
زمینۀ شبکههدای سیاسدتگذاری همدواره کوشدیدهاندد
راهی را کشف کنند که از آن طریق ،سیاست در درون
بافت شبکهای از کنشگران و سازمانهدا سداخته شدود
( .)Jenkins and Smith, 1990بنابراین ضروری اسدت
کده تفداوتهدای ویژگدیهدای سداختاری شدبکههدای
سیاستی تشخیص داده شود.
بدده عقیدددۀ رودز 3تنهددا درصددورتی مددیتددوان
ویژگیهای یک گروه سیاستی را بهطور کامدل تبیدین
کرد که آن را در قالب یک مدل شبکهای بررسی کدرد
( .)Rhodes, 1991مدک فارلندد 4نیدز مددل شدبکهای
مسددئلهمحددور در سیاسددتگذاری را ایددنگوندده معرفددی
میکند« :شبکهای ارتباطی از کسانی که بده سیاسدت
در عرصددهای عالقددهمندنددد ماننددد مقامددات دولتددی،
قانونگذاران ،تجار ،بدیگدران و حتدی دانشدگاهیان و
روزنامهنگاران که بهشکل مستمر دربارۀ انتقادات وارده
بر سیاست بحد کدرده و ایددههدایی بدرای ابتکدارات
سیاستی جدید ارائه میکنندد» (.)McFarland, 1987
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بنابراین ویژگیهای شبکههای سیاستی که با سداختار
مدل های شبکه ای ،بیشتر همخوانی دارند ،عبارتندد از:
مشددارکتکنندددگان متعدددد؛ تعامددل ناپایدددار و امکددان
دسترسی اعضای مختلف ،نبود اجماع و وجود تعارض؛
تعامل مبتنی بر مشورت بهجای مدذاکره و چاندهزندی؛
روابدددط قددددرت ندددابرابر کددده در آن بسدددیاری از
مشارکتکنندگان مندابع محددودی در اختیدار دارندد،
دسترسدددی محددددود اسدددت و انتخدددابی ندارندددد
(.)Peters and Pierre, 2006
در حوزۀ منابع طبیعی ،با توجه به ماهیت ویژۀ این
حوزه کده تد ثیرات اجدرای سیاسدت هدا در بلندمددت
مشخص می شود ،سیاستگذاری و مدیریت پیچیددهتدر
شده و نتیجۀ کاری که امروز در مندابع طبیعدی انجدام
میگیرد ،در نسلهای آیندده بدروز مدیکندد .از سدوی
دیگر ،در پی برگزاری کنفرانس ریو در سال  9112که
موضوع مدیریت پایدار منابع طبیعی محر شد تدا بده
امروز ،نگرشهای جدیدی نسبت به منابع طبیعدی بده
وجود آمده است که تغییر سیاستهدای مربدوم را در
پی داشته است (حداد تهراندی و محدرمندژاد)9399 ،؛
بهعنوان نمونه میتوان به توجه به ت ثیر مهم دولتهدا
و سیاسددتهایشددان در برداشددت درسددت و منحقددی از
منابع طبیعی و نیز اشاعۀ این فرهنگ در سحح جامعه
اشاره کرد.
بررسی پیشینۀ تاریخی "پر فراز و نشدیب" و "نده
چندان کوتاه" تشکیالتی ،مدیریتی و سیاسدتی مندابع
طبیعددی در ایددران نشدداندهندددۀ مددوارد عدیدددۀ عدددم
موفقیتهایی است که بخش زیادی از آن بهدلیل نبود
یک الگوی سیاسدتی مشدخص بدرای مددیریت مندابع
طبیعی کشور است و این بی هددفی ،خحرنداک اسدت
(محمدی کنگرانی و همکاران .)9311 ،در این راسدتا،
این پژوهش با هدف ارائدۀ یدک مددل شدبکهای بدرای
سیاستهای منابع طبیعدی در ایدران براسداس قدانون
برنام دۀ چهددارم توسددعه کشددور ( )9394-9391انجددام
گرفته که با توجه به اتمام این برنامه ،امکان ارزیدابی و
تحلیل پس از اجرای آن میسر است.
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محمدی کنگرانی و همکاران ( )9313در پژوهشی
با هدف تحلیدل سدند توسدعۀ محدیط زیسدت اسدتان
هرمزگدددان ،بددده بررسدددی و تحلیدددل شدددبکۀ روابدددط
میددانسددازمانی بددا اسددتفاده از روش تحلیددل شددبکهای
پرداختند .نتدایج نشدان داد کده سدند توسدعۀ محدیط
زیست اسدتان هرمزگدان دارای قدوتهدای بسدیاری از
منگدر روابددط میدان سددازمانی اسدت کدده از آن جملدده
میتوان به وجود نگداه فرابخشدی بده موضدوع محدیط
زیست ،حاکم بودن رویکرد شبکهای در تدوین سند ،و
توجه ویژه به سدازمانهدای برنامدهریدز و سیاسدتگذار
اسددتان ماننددد معاونددت برنامددهریددزی اسددتانداری و
استانداری اشاره کرد.
خواجهنایینی و همکاران ( )9313با تمرکز بر سند
توسعۀ فنداوری ندانو و بدا اسدتفاده از رویکدرد تحلیدل
شددبکهای ،بدده بررسددی ارتباطددات میددانسددازمانی و
میانبرنامهای این سند پرداختند و مراکز قددرت را در
شبکۀ ارتباطی سند شناسایی و تحلیل کردندد .نتدایج
نشان داد که شبکهسازی میانسازمانی و میانبرنامهای
در این حوزه بهنحو بهنسبت محلوبی صدورت پذیرفتده
است؛ هرچند وزن و جایگداه برخدی از نقدام شدبکه و
شدت بعضی از ارتباطات نیازمند بازنگری است.
) ،Barker and Eckerberg (2013بده بررسددی و
مقایس دۀ بازسددازی سیاسددتهددای محددیط زیسددت در
کشورهای مختلف و در مقیاسهای متفاوت پرداختندد
و به این نتیجه رسدیدند کده بازسدازی سیاسدتهدای
محیط زیست در کشورهای مختلف تحت ت ثیر توزیدع
قدرت در بین کنشدگران دولتدی و خصوصدی در طدی
مراحل مختلف سیاسدتگذاری اسدت .آندان در نهایدت
نتیجه گرفتند که بهبود وضعیت محیط زیست نه تنها
باید بهعنوان یک کار فنی نگریسته شود ،بلکه بایدد در
قالب یک پروژه اجتماعی و سیاستی بررسی شود.
محمدی کنگرانی و همکداران ( )9311بده تحلیدل
شبکۀ روابط رسمی و غیر رسدمی میدان سدازمانهدای
مددرتبط بددا محددیط زیسددت در اسددتان کهگیلویدده و
بویراحمد که با مسئلۀ ناکارایی مدیریتی روبدهرو بدود،
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پرداختنددد و بدددین منگددور از روش تحلیددل شددبکهای
استفاده و کانونهای قدرت در این شبکهها را مقایسده
کردند .براساس نتایج ،یکسان نبودن کانون های قدرت
در ایددن دو شددبکه بددر تصددمیمگیددریهددای مدددیریتی
زیستمحیحی ت ثیرگذار بوده و کارایی رویکرد تحلیدل
شبکهای در حل مسائل مدیریتی ت یید شده است.
) Krott and Hasanagas (2006به بررسی پلهای
ارتباطی دوازده شدبکۀ فرابخشدی سیاسدت جنگدل در
هشت کشور اروپایی پرداختند و بدین منگدور از روش
تحلیل شبکهای استفاده کردندد .نتدایج نشدان داد کده
مشوقهای مالی و فشدارهای نهدادی ،دو عامدل اصدلی
بهوجودآورنددۀ همکداریهدا و روابدط میدان بخشدی و
فرابخشی در شبکۀ سیاستگذاری بررسدی شدده بدود و
در مقابل ،دانش و اعتماد در این میدان تد ثیر بسدزایی
نداشتهاندد .همچندین آنهدا تحلیدل شدبکهای را بدرای
بررسی شبکههای سیاستی در حدوزه محدیط زیسدت،
مناسب دانستهاند.
این پژوهش نیز از رویکرد تحلیدل شدبکهای بدرای
یافتن پاسخ این پرسش استفاده کرده اسدت کده "آیدا
سیاستهای منابع طبیعی ایران براساس قانون برنامده
چهارم توسعه ،در چارچوب یک مدل شبکهای تددوین
شده است؟"
مواد و روشها
قانون برنامۀ چهارم توسدعۀ اقتصدادی ،اجتمداعی و
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران کده در جلسدۀ علندی
روز چهارشنبه مورخ  9393/4/99به تصدویب مجلدس
شورای اسالمی رسید ،از سدال  9394تدا سدال 9391
در کشور اجرا شده است .این قانون شامل  91فصدل و
 949ماده است که موضوعات مرتبط با منابع طبیعدی
در فصول پنجم (حفظ محیط زیست) و ششم (آمایش
سرزمین و توازن منحقده ای) آن محدر شدده اسدت.
همچنددین مددواد قددانونی  99 ،91و  91از فصددل اول
(بسترسددازی بددرای رشددد س دریع اقتصددادی) نیددز بدده
موضوعات مرتبط با مندابع آب پرداختدهاندد .مجموعدۀ
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اسناد ملی توسعه نیز برنامدۀ عملیداتی اجدرای قدانون
برنامۀ چهارم بوده و "سدتون فقدرات برنامدۀ توسدعه"
قلمداد میشوند" .ایدن اسدناد بدا ارایده ی راهکارهدا و
اقدامهای روشن و شفاف ،تکالیف کلیدۀ دسدتگاه هدای
اجرایی کشور در حوزه مسئولیتهای مرتبط با خود را
طی برنامه مشخص میکند .بدیهی اسدت ایدن اسدناد
مبنددای اصددلی تنگددیم برنامددۀ سددا نه و همچنددین
بودجههای سنواتی در قالب جدولهدای کمدی برنامدۀ
چهارم توسعه اسدت" (مجموعده اسدناد ملدی توسدعه،
 .)9391براساس ایدن سدند ،موضدوع محدیط زیسدت
بهعنوان یک موضوع فرابخشی و در قالدب پدنج هددف
زیددر محددر شددده اسددت :اشدداعۀ فرهنددگ و اخددالق
زیستمحیحی ،سدازگاری توسدعه بدا محدیط زیسدت،
حفافددت و احیددای تن دوع زیسددتی ،حفافددت و احیددا و
توسعۀ منابع طبیعی ،و توانمندسازی سداختار محدیط
زیسددتی .از ایددن میددان ،هدددف چهددارم تحددت عنددوان
"حفافت ،احیا و توسعۀ منابع طبیعدی" اسدت کده در
قالددب شددش موضددوع آب ،خدداک ،جنگددل ،مرتددع،
بیابانزایی و شیالت تشریح و تبیین شده است.
بهمنگور تحلیل دو سند یادشده ،از رویکرد تحلیل
شبکهای استفاده شده اسدت .ایدن رویکدرد ،رهیدافتی
برای محالعۀ ساختارهای اجتماعی است کده خاسدتگاه
اصلی آن حوزههدای علدوم اجتمداعی ،علدوم سیاسدی،
مردمشناسی و تئوری گرافهاست و قدمت آن بده 11
سال پیش می رسد؛ اما بیشتر فعالیتهدای آن از دهدۀ
 11مددیالدی آغدداز شددده اسددت ( ;Bierstedt, 1950
 .)Holland and Leinhardt, 1979تحلیل شدبکهای
در خصوص حل مسئله ،شناخت روابدط ،تصدمیمسدازی،
تصمیمگیری ،سیاستگذاری و مدیریت مدثثر اسدت و بده
تصمیمگیرنده ،مدیر یا سیاستگذار امکان میدهدد کده در
این فرایند مشدارکت کامدل داشدته باشدد و درنهایدت بدر
اساس تجارب و مهارت خود نتایج را تولید نماید .از سدوی
دیگر ،شبکهبندی ،امکان بررسی و تحلیل ارتباطات میدان
یدک مسدئله بدا مسدائل مدرتبط را نیدز میسدر مدیسدازد
( .)Chandler, 2008بددهطددور کلددی حدددود دو دهدده
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از کاربرد مفهوم شدبکههدای سیاسدتی در سیاسدتگذاری
عمددومی مددیگددذرد ( )Raab and Kenis, 2007و
محالعددددات بسددددیاری در حددددوزههددددای مختلددددف
صورت گرفتده کده مهدم تدرین و ت ثیرگدذارترین آنهدا
سیاسددت انددرژی هسددتهای ( ،)Zijlstra, 1979مددواد
شددیمیایی و مخددابرات ( ،)Scheneider, 1992محددیط
زیسددددت ( ،)Carpenter et al., 2003و علددددم
( )Grande and Peschke, 1999بوده است .همچندین
ایددن مفهددوم بددرای تحلیددل سیاسددتگذاری و اجددرای
سیاسددتهددا در سددحو مختلددف محلددی و منحقددهای
( )Melbeck, 1998; Scheneider et al., 2003و ملی
()Laumann and Poppi, 1973; Rhodes, 1991
بهکار رفته است .مهم ترین نرمافزارهای محر در ایدن
روش عبارتند از  visoneبدا قابلیدت دیدداری کدردن و
تحلیل شبکههدا بدهطدور تدو م UCINET،بدا قابلیدت
تحلیل دادهها و  NetDrawبا توانایی ترسیم شبکهها و
گراف ها که امکان ورود دادهها از نرم افدزار UCINET
به این نرمافدزار و ترسدیم گدرافهدا بدا اسدتفاده از آن
وجود دارد (محمدی کنگرانی و همکاران.)9399 ،
برای اجرای این پژوهش قوانین مدرتبط بدا مندابع
طبیعی در قانون برنامۀ چهدارم توسدعه و اسدناد ملدی
توسدددعه بدددا اسدددتفاده از روش تحلیدددل شدددبکهای و
نرم افزارهای  UCINETو  NetDrawتحلیل شد .بدین
صورت که نهادهای مرتبط با منابع طبیعدی بدهعندوان
نقام شبکه و تکالیف قانونی آنهدا بدهعندوان ارتباطدات
میانشان تعریف شدند .بر این اساس ،بدرای هدر سدند،
یک ماتریس دووجهدی ارزش دار در محدیط ندرمافدزار
 UCINETبددهدسددت آمددد کدده یددک وجدده آن یعنددی
سددحرهای مدداتریس را سددازمانهددا و وجدده دیگددر،
سددتونهددای آن را مددواد قددانونی تشددکیل مددیدادنددد.
ارزشهای سلولهدا نیدز نشداندهنددۀ تعدداد تکدالیف
قانونی هر سازمان در مواد قانونی مختلف بودند .سپس
هرکدام از این ماتریس های دووجهی ،بده دو مداتریس
تک وجهدی سدازمان -سدازمان و مدواد قدانونی -مدواد
قددانونی تبدددیل شدددند .بددا تبدددیل شددبکه دووجهددی
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سدددازمان-مدددواد قدددانونی بددده شدددبکۀ تدددکوجهدددی
سددازمان-سددازمان ،از نمددایش مددواد قددانونی در شددبکه
خودداری میشود و تنها سازمانهایی که بهواسحۀ دارا
بودن تکالیف قانونی مشترک ،با یکدیگر ارتبام یافته و
در شدبکهای از روابددط جدای گرفتددهاندد ،نمددایش داده
میشوند .شدبکۀ تکدالیف قدانونی -رسدمی میدان ایدن
سازمان ها با استفاده از نرمافزار  NetDrawترسیم شد.
از نگددر دیددداری نیددز بخددشهددای متددراکم شددبکه و
بخش های کدمتدراکم مشدخص شدده و ارتبدام میدان
سازمان ها در دو سدحح ملدی و اسدتانی بررسدی شدد.
همچنین از شاخص نقام برشی 9برای تحلیل شبکه ها
استفاده شد.
نتایج
شکل  9شبکۀ تکالیف قانونی نهادهدای مدرتبط بدا
منابع طبیعی بر اساس قانون برنامۀ چهدارم توسدعه را
نشان می دهد .نهادهای سمت راست شکل که با دایره
نشان داده شدهاند ،نهادهدای سدحح ملدی ،و نهادهدای
سمت چپ که با مربع نشان داده شدده اندد ،نهادهدای
سحح استان و شهرستان هستند .نهادهایی که با دوایر
و مربعهای بدزرگتدر نشدان داده شددهاندد ،نهادهدای
برشیاند .ضخامت روابط هم بر اسداس تعدداد تکدالیف
قانونی مشترک میان دو نهاد است.
شکل  2شبکۀ تکالیف قانونی نهادهدای مدرتبط بدا
منابع طبیعی براساس سند توسعۀ فرابخشدی را نشدان
می دهد .نهادهایی که بدا دوایدر بدزرگ تدر نشدان داده
شده اند ،نهادهای برشی می باشند .ضخامت روابط هم
براساس تعداد تکالیف قانونی مشدترک میدان دو نهداد
است.

 9نقام برشی ( )Cut pointsنهادهایی است که حذف آنهدا از شدبکه،
سبب تبدیلشدن شبکه به دو بخش مجزا میشود؛ بنابراین این نهادهدا
نقش بسیار مهمی دارند و میتوانند سبب یا مانع برقراری ارتبام میدان
دیگر نهادها شوند .هرچه تعداد این نهادهدا در شدبکهای بیشدتر باشدد،
شددبکه در معددرض گسسددتگی بیشددتر دارد و از پیوسددتگی آن کاسددته
میشود (هنمن و ریدل.)9313 ،

مدل شبکهای سیاستهای منابع طبیعی در ایران

994

شکل  -9شبکۀ تکالیف قانونی نهادهای مرتبط با منابع طبیعی بر اساس قانون برنامۀ چهارم توسعه

شکل  -2شبکۀ تکالیف قانونی نهادهای مرتبط با منابع طبیعی براساس سند توسعۀ فرابخشی

بحث
بر اسداس شدکلهدای  9و  2کده حاصدل ترسدیم
و تحلیددل شددبکۀ تکددالیف و همکدداریهددای قددانونی

میددان نهادهددای درگیددر در مدددیریت و سیاسددتگذاری
منددابع طبیعددی در ایددران ،ب دهترتیددب براسدداس قددانون
برنامددۀ چهدددارم توسدددعه و مجموعددده اسدددناد ملدددی
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توسددعۀ ایددن قددانون هسددتند ،چگددونگی روابددط و
چیدددمان نهادهددا و دسددتگاههددا در مددتن ایددن اسددناد
دچدار نقایصدی اسدت .نمونددههدایی از ایدن نقددایص در
اسناد مختلف ،در زیر آمدهاند:
قانون برنامۀ چهارم توسعه :در ایدن سدند قدانونی،
ارتباطات بههیچ عندوان در قالدب شدبکه دیدده نشدده
است و طراحی آن ،شبکهای نیست که نبود ارتباطدات
زم و کددافی میددان دسددتگاههددای هماهنددگکننددده
(سددازمان مدددیریت و برنامددهریددزی کشددور و سددازمان
حفافت محیط زیست کشدور) ،نبدود ارتباطدات زم و
کافی میان دستگاههای هماهنگکننده و دستگاههدای
اجرایی (سازمان حفافت محیط زیست کشور و وزارت
جهادکشدداورزی) ،نبددود تددوازن در ارتباطددات میددان
دستگاه های هماهنگکننده و اجرایی (ارتبدام محکدم
میان سازمان مدیریت و برنامدهریدزی کشدور و وزارت
نیرو و در مقابل ارتبام ضعیف میان سدازمان حفافدت
محیط زیست و وزارت نیرو یا میان سازمان مدیریت و
برنامددهریددزی کشددور و وزارت جهدداد کشدداورزی) ،و
ارتباطات ناکافی میان دستگاههای اجرایی (وزارت نیرو
و وزارت جهاد کشاورزی) در این سند ت ییدی بدر ایدن
مدعاست .از سدوی دیگدر حاشدیهای بدودن نهادهدای
غیردولتی و حضور نداشتن نهادهای عرفدی و مردمدی
در تکددالیف قددانونی امددور مربددوم بدده منددابع طبیعددی،
نشاندهندۀ نبود رویکردی نهادی در تدوین این سدند
قانونی -سیاستی است؛ بنابراین توزیع نامتوازن قددرت
میان دستگاهها و نهادهای مذکور در این سند قدانونی،
ناشی از نبود رویکرد نهادی و شدبکهبنددی روابدط در
تدوین آن بوده اسدت .همچندین براسداس ایدن شدکل
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،سازمان حفافت
محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی نهادهای برشی
سحح ملی؛ و شدورای برنامدهریدزی اسدتان و سدازمان
مدددیریت و برنامددهریددزی اسددتان نهادهددای برشددی
(نهادهایی که حذف آنها سبب تفکیدک شدبکه بده دو
بخش بددون ارتبدام مدیشدود) اسدتانیاندد .سدازمان
مدیریت و برنامهریزی کشدور نیدز نهداد برشدی میدان

991

بلوک نهادهای سحح ملی و استانی است (شکل .)9

مجموعه اسناد ملی توسعۀ قانون برنامه چهارم:
در این مجموعه اسناد ،تا حد زیدادی سدعی شدده کده
روابط بهصدورت شدبکهای طراحدی شدود کده نمدایش
دایرهای شبکۀ این سند سیاستی و نیدز ایجداد ارتبدام
میان بیشتر نهادها و دسدتگاههدای موجدود در شدبکه
نسبت به قانون برنامۀ چهارم ت ییدی بر این مدعاست.
همچنین در روند تددوین ایدن سدند ،رویکدرد نهدادی
دیده شده ،اما بهطور کامل اجرا نشده است کده دلیدل
اصلی آن ،نبود این رویکرد در سدند با دسدتی یعندی
قانون برنامۀ چهارم توسعه است ،چدرا کده اگدر اسدناد
قانونی -سیاستی با دستی بده خدوبی تهیده و تددوین
نشوند ،تالش برای تدوین اسناد سیاستی پاییندسدتی
نتایج مورد انتگدار را بده بدار نخواهدد آورد .بدهعندوان
نمونهای از این تالشها و عدم موفقیتها میتدوان بده
توجه و ت کید بر همکداری میدان بسدیاری از نهادهدا و
دستگاههای آموزشی ،رفاهی ،خدماتی و عمرانی و نیدز
توجده هرچندد انددک بده نهادهدای مردمدی در قالددب
برنامددههددایی چددون "تمرکززدایددی و افددزایش نقددش
نهادهای مردمدی" اشداره کدرد .از سدوی دیگدر ،نبدود
همکاری قانونی -سیاسدتی میدان سدازمان جنگدلهدا،
مراتع و آبخیزداری کشور و سدازمان حفافدت محدیط
زیست کشور در تدوین برنامۀ زیستبومی جنگلها یدا
نبود همکاری میان وزارت نفت و سدازمان جنگدلهدا،
مراتدددع و آبخیدددزداری کشدددور در خصدددوص تد د مین
سوختهای فسیلی برای جنگلنشینان ،نمونه هدایی از
این ناکامیها در طراحی چارچوب نهدادی مناسدب در
این سند سیاستی است .توزیع ندامتوازن قددرت میدان
برخی دستگاه ها و نهادهدا مانندد سدازمان جنگدلهدا،
مراتع و آبخیزداری کشور بهعندوان متدولی اصدلی امدر
منابع طبیعدی ،در برابدر وزارتخاندههدایی چدون نفدت،
صنایع و معادن و راه و ترابری نتیجۀ همدین نقدص در
رویکرد نهادی و شبکهبنددی روابدط اسدت (شدکل .)2
یافتههای حاصل از تحلیل دو شبکۀ یادشده ،حداکی از
آناست که در تنگیم این اسناد ،نگاه شبکهای بهطدور
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کامل ،حداکم نبدوده اسدت .بدر ایدن اسداس پیشدنهاد
میشود که مدل تهیه و تدوین این اسدناد مبتندی بدر
رویکرد شبکهای باشد تا چیدمان نهادها و دسدتگاه هدا
درون آن و نیز روابط میان آنها همدواره بهینده باشدد.
همچنین مدل سیاستی زیدر بدهمنگدور بهینده شددن
روابط و چیدمان دستگاهها و نهادهای درگیر ،براساس
نتددایج و جمددعبندددیهددای پددژوهش حاضددر ،پیشددنهاد
میشوند؛ چراکه مقایسدۀ شدبکه سیاسدتگذاری مندابع
طبیعی در سحح ملدی و شدبکه سیاسدتگذاری بهیندۀ
پیشنهادی نشداندهنددۀ کاسدتیهدای بسدیار در ایدن
شبکههاست که پیشدنهادهای کرشدده در ادامده ،بده
مهمترین این کاستیها اشاره داشدته و سدعی در رفدع
آنها دارندد -9 :توجده و ت کیدد بدر جایگداه نهادهدای
مردمی در چیدمان شبکهای اسناد سیاسدتی -قدانونی؛
 -2تالش برای توزیع متدوازن قددرت میدان نهادهدای
مردمی و نهادها و دستگاههای دولتدی درگیدر در امدر
منابع طبیعی؛  -3تالش بدرای توزیدع متدوازن قددرت
میان نهادها و دستگاههای دولتی درگیر در امر مندابع
طبیعی .بر این اسداس ،راهبردهدای مددیریتی شدامل
 -9ایجاد ارتباطات زم و کافی میان نهادهای مردمدی
و نهادهددا و دسددتگاههددای هماهنددگکننددده و اجرایددی
دولتی؛  -2ایجاد ارتباطات زم و کافی میان نهادهدا و
دستگاههای هماهنگکنندۀ دولتی؛  -3ایجاد ارتباطات
زم و کددددافی میددددان نهادهددددا و دسددددتگاههددددای
هماهنگکننده و اجرایی دولتدی؛  -4ایجداد ارتباطدات
زم و کافی میان نهادها و دستگاههای اجرایی دولتی،
باید مدنگر قرار گیرند.
شددکلهددای  3و  4مدددل شددبکهای دووجهددی و
تددکوجهددی دایددرهای پیشددنهادشددده بددرای قددانون
برنامۀ چهارم توسعه را نشدان مدی دهندد .همدانطدور
کدده مشدداهده مددیشددود ،تددراکم شددبکه در آرایددش
دایددرهای ،وضددعیت بهتددری را از نگددر درگیددر بددودن
همۀ نهادها و دسدتگاههدا نشدان مدیدهدد .همچندین
سازمانهای برشی از پدنج بده چهدار تقلیدل یافتدهاندد
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(وزارت جهاد کشاورزی حدذف شدده اسدت) کده ایدن
نشددان دهندددۀ توزیددع متددوازنتددر قدددرت میددان
دسددتگاههددا و نهادهاسددت .از دیگددر قددوتهددای ایددن
شددبکه ،مددیتددوان بدده ارتقددای جایگدداه نهادهددای
مردمددی ،وزارت نیددرو و وزارت کشددور اشدداره کددرد.
البتده برخددی دسددتگاههددا ماننددد وزارت رفدداه و تد مین
اجتمدداعی ،وزارت تعدداون و وزارت صددنایع و معددادن
بدده شددبکه افددزوده شددده و دارای تکددالیف قددانونی در
بخددش منددابع طبیعددی شدددهانددد .از سددوی دیگددر،
تقویدددت ارتباطدددات قدددانونی میدددان دسدددتگاههدددای
هماهنددگکنندددده و اجرایدددی مانندددد وزارت نیدددرو و
وزارت جهدداد کشدداورزی و نیددز ت کیددد بددر جایگدداه
نهادهددای مردمددی و تقویددت ارتباطددات میددان ایددن
نهادهددا و دسددتگاه ه دای اجرایددی و هماهنددگکننددده،
نمونددههددای دیگددری از توزیددع متددوازنتددر قدددرت در
نتیجدد دۀ تغییددددر روابددددط و چیدددددمان نهادهددددا و
دستگاههاست.
شددددکلهددددای  1و  4نمددددایش دو وجهددددی و
تددکوجهددی دایددرهای پیشنهادشددده بددرای مجموعدده
اسددناد ملددی توسددعه را نشددان مددیدهنددد .آرایددش
دایددرهای ایددن شددبکه نیددز تددراکم ارتباطددات بیشددتری
را نشددان مددیدهددد و تعددداد نهادهددای برشددی از دو
عدددد بدده یددک عدددد (سددازمان محددیط زیسددت کشددور
حدددذف شدددده اسدددت) کددداهش یافتددده اسدددت کددده
بیدددانکننددددۀ وضدددعیت بهتدددر ارتباطدددات میدددان
دسددتگاههددا و نهادهاسددت .از دیگددر قددوتهددای ایددن
شددبکه ایددن اسددت کدده سددازمان جنگددلهددا ،مراتددع و
آبخیددزداری کشددور و نهادهددای مردمددی در جایگدداه
بعدددی دسددتگاههددای قدرتمندددی چددون سددازمان
محددیط زیسددت کشددور ،وزارت جهدداد کشدداورزی و
سدددازمان مددددیریت و برنامد دهریدددزی کشدددور قدددرار
گرفتهاندد کده ایدن بیدانکننددۀ افدزایش قددرت ایدن
دسددتگاه و نهادهددا در پددی تغییددر جایگدداه و روابددط
آنهاست.
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شکل  -3شبکۀ دووجهی تکالیف قانونی پیشنهادشده برای مدیریت منابع طبیعی کشور
براساس قانون برنامه چهارم توسعه

شکل  -4شبکۀ تکوجهی تکالیف قانونی پیشنهادشده برای مدیریت منابع طبیعی کشور
براساس قانون برنامۀ چهارم توسعه با آرایش دایرهای
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شکل  -4شبکۀ تکوجهی تکالیف قانونی پیشنهادشده برای مدیریت منابع طبیعی کشور
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در پایددان نیددز پددنج سیاسددت پیشددنهادی زیددر
(جدول  )9برای مدیریت منابع طبیعی کشور پیشنهاد
می شوند .در خصوص هر سیاست ،اقددامات مددیریتی
مربوم و مجریان اصلی و همکاران آنها کر شددهاندد؛
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مجریددان اصددلی ،متولیددان اصددلی اجددرای اقدددامات
مدیریتیاند و همکاران ،وفیفۀ تهیه و تولید اطالعدات
و مشارکت در برخی امور را برعهده دارند.

جدول  -9سیاستها و اقدامات پیشنهادی برای مدیریت منابع طبیعی کشور
سیاستها

 .9حفظ آب و
خاک

 .2حمایت جنگل و
مرتع

اقدامات مدیریتی

مجریان اصلی

همکاران

 .9.9تعیین بیشینۀ مساحتی برای
زمینهای کشاورزی براساس نقشۀ پتانسیل
منابع اراضی درون حوضههای آبخیز
طراحیشده

وزارت نیرو
وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور

 .2.9تعیین الگوی کشت براساس دورههای
ترسالی و خشکسالی

وزارت نیرو
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان هواشناسی کشور
استانداری

 .3.9اصال و بهینهسازی روشهای آبیاری
بر اساس الگوی کشت طراحیشده

وزارت نیرو
وزارت جهاد کشاورزی

نهادهای مردمی (دهیاری و شورای
اسالمی روستا)

وزارت نیرو
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان فضایی کشور
سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور

 .4.9پهنهبندی سیالب و مکانیابی مزارع و
باغات در مناطق کم خحر

سازمان نقشهبرداری کشور
سازمان فضایی کشور

 .1.9تعیین نوع و اندازۀ مصرف بهینۀ سموم

وزارت جهاد کشاورزی
وزارت نیرو
سازمان حفافت محیط زیست

وزارت بازرگانی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی
سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور

 .4.9تالش برای کاربرد کودهای دامی به-
جای کودهای شیمیایی

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور

سازمان حفافت محیط زیست
وزارت بازرگانی

 .9.2تعیین نقشۀ مناطق مبتالشده و در
معرض ابتال به آفات و بیماریهای گیاهی

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور
نهادهای مردمی

وزارت جهاد کشاورزی

 .2.2مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی با
اولویتدهی به روشهای مبارزۀ بیولوژیک

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور
نهادهای مردمی

سازمان حفافت محیط زیست
مثسسۀ تحقیقات گیاهپزشکی

 .3.2حفافت و قرق مناطق بحرانی از نگر
میزان تخریب با جلب مشارکت نهادهای
دارای حقوق عرفی در مناطق مذکور

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور
نهادهای مردمی

سازمان حفافت محیط زیست
وزارت کشور

911
سیاستها

 .3احیا و حفافت
جنگل و مرتع

 .4حمایت
اجتماعی نهادهای
مردمی و ارائۀ
خدمات اجتماعی
به آنها

 .1توسعۀ
بهرهبرداری
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اقدامات مدیریتی

همکاران

مجریان اصلی

 .9.3اعحای تسهیالت و وامهای بانکی
کمبهره با هدف ایجاد تعاونیهای با
محوریت تولید بذر و نهال جنگلی و مرتعی،
و تعاونیهای مصرف با محوریت توزیع
نهادههای تولید با واگذاری امور تصدی به
نهادهای مردمی

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی
وزارت تعاون

 .2.3خرید دام مازاد با قیمت مناسب در
مناطق بهشدت تخریبشده و قرق این
مناطق

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور
سازمان کل دامپزشکی کشور
نهادهای مردمی

قوۀ قضاییه

 .3.3سوخترسانی به عشایر در مناطق
تخریبشده

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور
سازمان امور عشایری کل کشور
وزارت نفت

سازمان انرژیهای نو
استانداری

 .9.4اعحای تسهیالت و وامهای بانکی کم
بهره بهمنگور ایجاد و گسترش تعاونیهای
تولید با محوریت اجرای اقدامات احیایی،
بهرهبرداری از محصو ت فرعی و ساماندهی
کودهای حیوانی و تعاونیهای مصرف با
محوریت توزیع سوخت

سازمان امور عشایری کل کشور
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور
وزارت تعاون
بانک مرکزی
نهادهای مردمی

 .2.4پوشش بیمهای محصو ت دامی و
زراعی با توجه به دورههای خشکسالی و
ترسالی و الگوهای کشت ارائهشده براساس
میزان مشارکت نهادها در اقدامات احیایی و
نیز رعایت حریم قرق

وزارت رفاه و ت مین اجتماعی
سازمان جنگل ها ،مراتع و آبخیزداری
کشور
سازمان کل دامپزشکی کشور
وزارت جهاد کشاورزی

 .3.4پوشش بیمهای محصو ت دامی و
زراعی با توجه به دورههای خشکسالی و
ترسالی و الگوهای کشت ارائهشده و براساس
میزان مشارکت نهادها در اقدامات احیایی و
نیز رعایت حریم قرق

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی
سازمان دامپزشکی کل کشور
سازمان امور عشایری کل کشور

 .9.1تهیهی طر های بهرهبرداری از
محصو ت فرعی جنگلی و مرتعی با
واگذاری تصدی امور به نهادهای مردمی

 .2.1گسترش شبکههای توزیع و بازاریابی
فروش محصو ت فرعی جنگلی و مرتعی

سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور
نهادهای مردمی
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کشور
وزارت جهاد کشاورزی
نهادهای مردمی

وزارت کار و امور اجتماعی
نهادهای مردمی

سازمان امور عشایری کل کشور
سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور
وزارت بازرگانی

وزارت تعاون
بانک مرکزی
نهادهای مردمی

بانک مرکزی
نهادهای مردمی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت نیرو

سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور
وزارت جهاد کشاورزی
نهادهای مردمی

وزارت راه و ترابری
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Abstract
Characteristics of different policy plans and areas force specific requirements for each area.
Thus, providing a model is necessary to test the basic features of relations among different
structures, service delivery mechanisms and patterns of policy implementations. The aim of
this research was to provide a network model for natural resources policies in Iran, despite a
lot of efforts; numerous cases of failures are observed due to the lack of a specified policy
pattern to manage these resources. Studies revealed that policies and management practices of
institutions were the most important factors influencing the natural resources of this region.
Natural resources areas and the amount of surface water and groundwater resources is
decreasing in this region which indicate the inefficiency of former policies. Results showed
that one of the most important factors determining the efficiency of policies and management
practices of institutions is quality of relations and arrangement of institutions and agencies in
the text of policy- legal documents which has led to an unbalanced distribution of power
among them. Unbalanced distribution of power is removable by creating a network approach
in codification of these documents and changing the relations and arrangement of responsible
institutions and agencies. Finally, a network model for Iran’s natural resources policies was
proposed including five main policies including conservation of water and soil, support of
forest and pasture, rehabilitation and conservation of forests and pastures, social support of
public institutions and providing social services, and the development of exploitation.
Keywords: 4th Development Plan, Network Analysis, Natural resources, Policy, Power.
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