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 چکیده

 سدان کند. بددین  ها اعمال می حوزه هر یک از ایالزامات خاصی را بر ،های مختلف سیاستی ها و حوزه های برنامه ویژگی

خدمات و الگوهای  ئۀی اراها سازوکارمختلف،  یهاروابط بین ساختارهای اساسی  ویژگی ندیک مدل برای آزمو معرفی

هدای مندابع طبیعدی در     ای برای سیاست یک مدل شبکه ئۀارااین پژوهش با هدف  د.نمای ها ضروری می اجرای سیاست

یدک الگدوی    نبدود  دلیدل بده   قیتعدم موفاز ی ا  موارد عدیده، های فراوان تالش با وجود چراکه گرفته است،ایران انجام 

قدوانین مدرتبط بدا مندابع طبیعدی در قدانون       براین اساس،  خورد. مین منابع به چشم سیاستی مشخص در مدیریت ای

ز عوامدل اصدلی   نشان داد که یکدی ا . نتایج شدتحلیل ای  تحلیل شبکهکشور با استفاده از رویکرد  ۀتوسع چهارم ۀبرنام

هدا در مدتن    ادهدا و دسدتگاه  روابدط و چیددمان نه   ها و اقدامات مدیریتی نهادها، چگونگی کارکرد سیاست ۀکنندتعیین

ای در تددوین   شبکهبا ایجاد یک رویکرد  وکه سبب توزیع نامتوازن قدرت میان آنها شده  استقانونی  -اسناد سیاستی

ای  شدبکه  ایدت مددل  در نه .اسدت هدای موفدف قابدل رفدع      این اسناد و تغییر در روابط و چیددمان نهادهدا و دسدتگاه   

 احیا و حفافدت جنگل و مرتع،  حمایتسیاست اصلی شامل حفظ آب و خاک،  نجپبا  ایرانهای منابع طبیعی  سیاست

 شد. پیشنهاد ،برداری خدمات اجتماعی، و توسعه بهره  ئۀاجتماعی نهادهای مردمی و ارا تحمایاز جنگل و مرتع، 
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 ه و هدفمقدم
تددوان  نمددی هددای عمددومی اجددرای سیاسددت بددرای

صدددورت منفدددرد و بدددا نگددداهی  ا بدددههدددا ر سدددازمان

 ی هدددا گدددرا در نگدددر گرفدددت. سدددازمان    بخشدددی

هددا و وفددایف را   ای از نقددش شددبکه اجتمدداعی-اداری

نگداه   درای را  ویدژه  نقدش بر عهدده دارندد و هدر یدک     

 رسدانند.  و بده انجدام مدی    گیرندد مدی کدار   ستمی بهسی

هدای   هدا و حدوزه   هدای برنامده   ویژگدی  ،از سدوی دیگدر  

هددر یددک  ایمختلدف سیاسددتی الزامددات خاصددی را بددر 

یددک   ئددۀارا سددان،کنددد. بدددین هددا اعمددال مددی از حددوزه

روابدط بدین   هدای اساسدی    ویژگدی  مدل بدرای آزمدون  

ت و خدددما ئددۀهددای ارا سددازوکاری مختلددف، هاسدداختار

ضددروری  هددا الگوهددای مدددیریتی اجددرای سیاسددت   

هدای  رهیافدت . ایدن امدر مسدتلزم توجده بده      ایدنم می

روابدط میدان    تواندد شدامل   اسدت کده مدی   اجر ۀپیچید

دولتددی، مشددارکت  اتصددا ت قددوی بددین  ان،آفرینددکار

ش عمددددومی و خصوصددددی و سدددداختارهای  بخدددد

 خددددددددمات باشدددددددد  ئدددددددۀمتمرکدددددددز اراغیر

(Eisinger, 1988). هددددای در اجددددرای سیاسددددت 

 طدددور روزافزوندددی بددده، مددددیران اقتصدددادی ۀتوسدددع

خدددمات در  ئددۀهددای ارا هددا را بددرای برنامدده  شددبکه

 برنددد کددار مددی بددهسیاسددی  پیچیدددههددای  عرصدده

(O'Toole, 1997).  تنگیمدددات  ،در ایدددن عرصددده

رتبددام میددان  نهددادی و اداری اغلددب مبتنددی بددر ا   

 اسدت خصوصدی و دولدت محلدی     ،عمدومی  های بخش

(Agranoff and Mc Guire, 1998). 

ر سدتگذاری د هدای رویکردهدای سیا   یکی از ویژگی

اسداس  هدایی بر  ، ساختن مدل9111و  9191های  دهه

 "هددای گددروه"و  "هددا شددبکه"هددای جدیددد  اسددتعاره

ای  عالقده  9191 سیاستگذاری بود. همچندین در دهدۀ  

بددر  "نهادهددا"در آنهددا  هددایی کدده فزاینددده بدده روش

د، ثیر بسدزایی دارندد هدا و نتددایج آنهدا تدد    سیاسدتگذاری 

و  "جدیدد  شدبکۀ "هدای   وجود آمد. در واقع استعاره به

 تغییدر را طدی دهدۀ   بیشدترین   "نهادها کشف دوبارۀ"

. از نگاه اند کردهاستگذاری عمومی ایجاد گذشته در سی

عمددومی بدده جددایی فراتددر از   ، سیاسددتگذاری9 سددول

سدوی طراحدی   استگذاری یعنی بده مراحل سی مالحگۀ

ل، فرایندد اجتمداعی،   ئافدت مسدا  تدر از ب ای بزرگ نقشه

تگذاری و ادهایی که در درون آنهدا سیاسد  ها و نه ارزش

کندد.   گیدرد، حرکدت مدی    ها صورت می تحلیل سیاست

هددای  درون شددبکه "تدد ثیر"و  "نفددو "بحدد  2وایمددان

و ایددن توانددایی را  کندددمددیسیاسددتگذاری را محددر  

گدذاری   کیبی از خصوصدیات شخصدیتی و موقعیدت   تر

د؛ بندابراین بدرای بررسدی    داند  ی اجتماعی می ها شبکه

ثیر( یددک اندیشدده بددر  تدد ثیر )یددا عدددم تدد   چگددونگی

سیاستگذاری، باید شبکه یا اجتماع درگیدر در آن کدار   

هدای   تدالش  با وجدود  (.9391 نژاد، ملکی) شودآزمون 

، هندوز راه  ای بسیار درخصوص ادبیدات تئدوری شدبکه   

ای سیاسدتگذاری   درازی تا ایجداد یدک تئدوری شدبکه    

در ت (. محالعدا Raab and Kenis, 2007مانده اسدت ) 

اندد   هدای سیاسدتگذاری همدواره کوشدیده     کهشب زمینۀ

راهی را کشف کنند که از آن طریق، سیاست در درون 

هدا سداخته شدود     ای از کنشگران و سازمان بافت شبکه

(Jenkins and Smith, 1990  بنابراین ضروری اسدت .)

هدای   هدای سداختاری شدبکه    هدای ویژگدی   کده تفداوت  

 سیاستی تشخیص داده شود.

تددوان تنهددا درصددورتی مددی 3رودز ۀیدددبدده عق 

طور کامدل تبیدین   هگروه سیاستی را بیک  های ویژگی

 ای بررسی کدرد  در قالب یک مدل شبکهکه آن را  کرد

(Rhodes, 1991.)   ای شدبکه مددل   نیدز  4مدک فارلندد 

گوندده معرفددی را ایددندر سیاسددتگذاری محددور  مسددئله

ای ارتباطی از کسانی که بده سیاسدت   شبکه»: کند می

مقامددات دولتددی،   ماننددد ندددمندای عالقددهر عرصددهد

دانشدگاهیان و   گدران و حتدی  قانونگذاران، تجار،  بدی 

ۀ انتقادات وارده شکل مستمر دربارکه به نگارانروزنامه

هدایی بدرای ابتکدارات    و ایدده  کدرده سیاست بحد    بر

 (.McFarland, 1987« )کنندد ه میارائسیاستی جدید 
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که با سداختار  های سیاستی های شبکهبنابراین ویژگی

ای، بیشتر همخوانی دارند، عبارتندد از:   های شبکه مدل

کنندددگان متعدددد؛ تعامددل ناپایدددار و امکددان  مشددارکت

اجماع و وجود تعارض؛  نبوددسترسی اعضای مختلف، 

زندی؛  جای مدذاکره و چانده  هتعامل مبتنی بر مشورت ب

روابدددط قددددرت ندددابرابر کددده در آن بسدددیاری از     

کنندگان مندابع محددودی در اختیدار دارندد،      مشارکت

  ارندددددسترسدددی محددددود اسدددت و انتخدددابی ند   

(Peters and Pierre, 2006.) 

این  ۀمنابع طبیعی، با توجه به ماهیت ویژ ۀدر حوز

هدا در بلندمددت    ثیرات اجدرای سیاسدت  تد  حوزه کده  

تدر   سیاستگذاری و مدیریت پیچیدده  شود، مشخص می

وز در مندابع طبیعدی انجدام    کاری که امر ۀنتیجشده و 

د. از سدوی  کند  های آیندده بدروز مدی    د، در نسلگیر می

که  9112گزاری کنفرانس ریو در سال دیگر، در پی بر

موضوع مدیریت پایدار منابع طبیعی محر  شد تدا بده   

های جدیدی نسبت به منابع طبیعدی بده    نگرشامروز، 

را در  هدای مربدوم   که تغییر سیاست مده استوجود آ

(؛ 9399ندژاد،   حداد تهراندی و محدرم  )ه است داشتپی 

هدا   مهم دولت ت ثیرتوان به توجه به  مونه میعنوان نبه

حقددی از هایشددان در برداشددت درسددت و من سیاسددت و

 این فرهنگ در سحح جامعه منابع طبیعی و نیز اشاعۀ

 .  کرداشاره 

نده  "و  "پر فراز و نشدیب "تاریخی  بررسی پیشینۀ

تی، مدیریتی و سیاسدتی مندابع   تشکیال "چندان کوتاه

عدددم  هندددۀ مددوارد عدیدددۀد نشدداندر ایددران طبیعددی 

 نبوددلیل از آن به زیادیهایی است که بخش  موفقیت

ی مشدخص بدرای مددیریت مندابع     یک الگوی سیاسدت 

خحرنداک اسدت    و این بی هددفی،  استطبیعی کشور 

در این راسدتا،  . (9311)محمدی کنگرانی و همکاران، 

ای بدرای   یدک مددل شدبکه    ئدۀ ا هدف اراپژوهش ب این

های منابع طبیعدی در ایدران براسداس قدانون      یاستس

( انجددام 9394-9391) چهددارم توسددعه کشددور ۀبرنامدد

و  که با توجه به اتمام این برنامه، امکان ارزیدابی  گرفته

  است. تحلیل پس از اجرای آن میسر 

( در پژوهشی 9313محمدی کنگرانی و همکاران )

محدیط زیسدت اسدتان     ۀسدند توسدع   یدل تحل با هدف

روابدددط  ۀهرمزگدددان، بددده بررسدددی و تحلیدددل شدددبک

ای  نی بددا اسددتفاده از روش تحلیددل شددبکهسددازما میددان

محدیط   ۀپرداختند. نتدایج نشدان داد کده سدند توسدع     

بسدیاری از   هدای قدوت زیست اسدتان هرمزگدان دارای   

ان سددازمانی اسدت کدده از آن جملدده  منگدر روابددط مید  

گداه فرابخشدی بده موضدوع محدیط      توان به وجود ن می

دوین سند، و ای در ت حاکم بودن رویکرد شبکهزیست، 

ار تگذریدز و سیاسد   هدای برنامده   توجه ویژه به سدازمان 

ریددزی اسددتانداری و   اسددتان ماننددد معاونددت برنامدده  

 .کرداستانداری اشاره 

( با تمرکز بر سند 9313و همکاران ) نایینیخواجه

فاده از رویکدرد تحلیدل   فنداوری ندانو و بدا اسدت     ۀتوسع

سددازمانی و  ای، بدده بررسددی ارتباطددات میددان   شددبکه

و مراکز قددرت را در   ای این سند پرداختند برنامه میان

ل کردندد. نتدایج   ارتباطی سند شناسایی و تحلی ۀشبک

ای  برنامه سازمانی و میان سازی میان نشان داد که شبکه

تده  محلوبی صدورت پذیرف  نسبت بهنحو در این حوزه به

است؛ هرچند وزن و جایگداه برخدی از نقدام شدبکه و     

 است.از ارتباطات نیازمند بازنگری  شدت بعضی

Barker and Eckerberg (2013) ،  بده بررسددی و

هددای محددیط زیسددت در  بازسددازی سیاسددت ۀمقایسدد

 های متفاوت پرداختندد  کشورهای مختلف و در مقیاس

هدای   ن نتیجه رسدیدند کده بازسدازی سیاسدت    و به ای

ثیر توزیدع  حیط زیست در کشورهای مختلف تحت ت م

و خصوصدی در طدی   قدرت در بین کنشدگران دولتدی   

در نهایدت  آندان  گذاری اسدت.  مراحل مختلف سیاسدت 

نتیجه گرفتند که بهبود وضعیت محیط زیست نه تنها 

عنوان یک کار فنی نگریسته شود، بلکه بایدد در  باید به

 .   شودی قالب یک پروژه اجتماعی و سیاستی بررس

( بده تحلیدل   9311محمدی کنگرانی و همکداران ) 

هدای   رسدمی میدان سدازمان    روابط رسمی و غیر ۀشبک

ن کهگیلویدده و مددرتبط بددا محددیط زیسددت در اسددتا  

رو بدود،  همدیریتی روبد  ناکارایی ۀمسئلاحمد که با بویر
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ای  پرداختنددد و بدددین منگددور از روش تحلیددل شددبکه

ها را مقایسده   شبکه اینهای قدرت در  استفاده و کانون

های قدرت  اساس نتایج، یکسان نبودن کانونکردند. بر

هددای مدددیریتی  گیددری در ایددن دو شددبکه بددر تصددمیم

گذار بوده و کارایی رویکرد تحلیدل   ثیر محیحی تزیست

 شده است.  ییدای در حل مسائل مدیریتی ت شبکه

Krott and Hasanagas (2006) های  به بررسی پل

جنگدل در  بخشدی سیاسدت   فرا  ۀشدبک  هدوازدارتباطی 

و بدین منگدور از روش   هشت کشور اروپایی پرداختند

نتدایج نشدان داد کده    . کردندد ای استفاده  تحلیل شبکه

مدل اصدلی   های مالی و فشدارهای نهدادی، دو عا   مشوق

هدا و روابدط میدان بخشدی و      همکداری  آورنددۀ وجودبه

و  بررسدی شدده بدود   سیاستگذاری  ۀفرابخشی در شبک

در این میدان تد ثیر بسدزایی    ر مقابل، دانش و اعتماد د

ای را بدرای   اندد. همچندین آنهدا تحلیدل شدبکه      نداشته

 ،در حدوزه محدیط زیسدت    های سیاستی بررسی شبکه

 اند. مناسب دانسته

ای بدرای   پژوهش نیز از رویکرد تحلیدل شدبکه   این

آیدا  "یافتن پاسخ این پرسش استفاده کرده اسدت کده   

طبیعی ایران براساس قانون برنامده   های منابع سیاست

ای تددوین   ارچوب یک مدل شبکهم توسعه، در چچهار

 "شده است؟

 

 ها مواد و روش

اقتصدادی، اجتمداعی و    ۀچهارم توسدع  ۀقانون برنام

علندی   ۀفرهنگی جمهوری اسالمی ایران کده در جلسد  

 به تصدویب مجلدس   99/4/9393روز چهارشنبه مورخ 

 9391تدا سدال    9394 شورای اسالمی رسید، از سدال 

فصدل و   91قانون شامل . این است شدهدر کشور اجرا 

که موضوعات مرتبط با منابع طبیعدی   استماده  949

)آمایش در فصول پنجم )حفظ محیط زیست( و ششم 

 سرزمین و توازن منحقده ای( آن محدر  شدده اسدت.     

از فصددل اول  91و  99، 91همچنددین مددواد قددانونی  

ریع اقتصددادی( نیددز بدده )بسترسددازی بددرای رشددد سدد 

 ۀاندد. مجموعد   ضوعات مرتبط با مندابع آب پرداختده  مو

ۀ عملیداتی اجدرای قدانون    برنامد  اسناد ملی توسعه نیز

 "توسدعه  برنامدۀ  سدتون فقدرات  "چهارم بوده و  برنامۀ

ی راهکارهدا و   ناد بدا ارایده  ایدن اسد  "شوند.  قلمداد می

هدای   دسدتگاه  شن و شفاف، تکالیف کلیدۀ های رو اقدام

تبط با خود را های مر رایی کشور در حوزه مسئولیتاج

کند. بدیهی اسدت ایدن اسدناد     طی برنامه مشخص می

و همچنددین سددا نه  ۀمبنددای اصددلی تنگددیم برنامدد  

 ۀکمدی برنامد   هدای  جدولهای سنواتی در قالب  بودجه

)مجموعده اسدناد ملدی توسدعه،      "اسدت چهارم توسعه 

براساس ایدن سدند، موضدوع محدیط زیسدت       .(9391

 عنوان یک موضوع فرابخشی و در قالدب پدنج هددف    هب

فرهنددگ و اخددالق  : اشدداعۀمحددر  شددده اسددت  زیددر

وسدعه بدا محدیط زیسدت،     محیحی، سدازگاری ت  زیست

و  وع زیسددتی، حفافددت و احیدداتندد حفافددت و احیددای

سازی سداختار محدیط   منابع طبیعی، و توانمند توسعۀ

زیسددتی. از ایددن میددان، هدددف چهددارم تحددت عنددوان  

اسدت کده در    "منابع طبیعدی  و توسعۀ حیاحفافت، ا"

ضددوع آب، خدداک، جنگددل، مرتددع،    قالددب شددش مو 

 زایی و شیالت تشریح و تبیین شده است.  بیابان

از رویکرد تحلیل ، یادشدهتحلیل دو سند منگور  به

کدرد، رهیدافتی   ای استفاده شده اسدت. ایدن روی   شبکه

کده خاسدتگاه    استعی ساختارهای اجتما برای محالعۀ

هدای علدوم اجتمداعی، علدوم سیاسدی،       ن حوزهاصلی آ

 11و قدمت آن بده   هاست ی گرافشناسی و تئورمردم

 هدای آن از دهدۀ   فعالیت بیشتررسد؛ اما  سال پیش می

 ;Bierstedt, 1950) اسددتمددیالدی آغدداز شددده  11

Holland and Leinhardt, 1979 ) .یا شدبکه  تحلیل 

 ،سدازی روابدط، تصدمیم   شناخت مسئله، حل خصوص در

 بده  و اسدت  مدثثر  مدیریت و سیاستگذاری گیری، تصمیم

 در کده  دهدد  می امکان سیاستگذار یا مدیر گیرنده، تصمیم

بدر   درنهایدت  و باشدد  داشدته  کامدل  مشدارکت  یندفرا این

نماید. از سدوی   تولید را نتایج خود مهارت و تجارب اساس

 میدان  ارتباطات تحلیل و بررسی امکان بندی،  هشبک دیگر،

 سدازد  مدی  میسدر  نیدز  را مدرتبط  لئبدا مسدا   لهمسدئ  یدک 

(Chandler, 2008 .)دو دهدده دود طددور کلددی حدد  بدده 
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هدای سیاسدتی در سیاسدتگذاری     از کاربرد مفهوم شدبکه 

( و Raab and Kenis, 2007) گددذرد مددیعمددومی 

 هددددای مختلددددف  محالعددددات بسددددیاری در حددددوزه

ثیرگدذارترین آنهدا   تدرین و ت   مهدم صورت گرفتده کده   

(، مددواد Zijlstra, 1979ای ) سددتهسیاسددت انددرژی ه

(، محددیط Scheneider, 1992شددیمیایی و مخددابرات )

 (، و علددددم Carpenter et al., 2003زیسددددت )

(Grande and Peschke, 1999) همچندین  . بوده است

تحلیددل سیاسددتگذاری و اجددرای   ایددن مفهددوم بددرای 

 ای هددا در سددحو  مختلددف محلددی و منحقدده  سیاسددت

(Melbeck, 1998; Scheneider et al., 2003 و ) ملی

(Laumann and Poppi, 1973; Rhodes, 1991 )

افزارهای محر  در ایدن   ترین نرم مهم کار رفته است. به

و  کدردن بدا قابلیدت دیدداری     visoneروش عبارتند از 

بدا قابلیدت    UCINET،متدو  طدور   هدا بده   تحلیل شبکه

 ها و با توانایی ترسیم شبکه NetDrawها و  تحلیل داده

 UCINETها از نرم افدزار   ها که امکان ورود داده گراف

 هدا بدا اسدتفاده از آن    افدزار و ترسدیم گدراف    به این نرم

   (.9399)محمدی کنگرانی و همکاران،  وجود دارد

این پژوهش قوانین مدرتبط بدا مندابع     اجرایبرای 

چهدارم توسدعه و اسدناد ملدی      ۀطبیعی در قانون برنام

ای و  وش تحلیدددل شدددبکهتوسدددعه بدددا اسدددتفاده از ر

. بدین شدتحلیل  NetDrawو  UCINETافزارهای  نرم

عندوان  صورت که نهادهای مرتبط با منابع طبیعدی بده  

عندوان ارتباطدات   نقام شبکه و تکالیف قانونی آنهدا بده  

میانشان تعریف شدند. بر این اساس، بدرای هدر سدند،    

افدزار  دار در محدیط ندرم   یک ماتریس دووجهدی ارزش 

UCINET یعنددیدسددت آمددد کدده یددک وجدده آن  بدده 

هددا و وجدده دیگددر،    را سددازمانسددحرهای مدداتریس  

دادنددد.  هددای آن را مددواد قددانونی تشددکیل مددی  سددتون

تعدداد تکدالیف    دهنددۀ هدا نیدز نشدان    های سلول رزشا

قانونی هر سازمان در مواد قانونی مختلف بودند. سپس 

های دووجهی، بده دو مداتریس    هرکدام از این ماتریس

مدواد   -سدازمان و مدواد قدانونی    -هدی سدازمان  وج تک

 قددانونی تبدددیل شدددند. بددا تبدددیل شددبکه دووجهددی   

 وجهدددی  تدددک ۀمدددواد قدددانونی بددده شدددبک-سدددازمان

سددازمان، از نمددایش مددواد قددانونی در شددبکه -سددازمان

دارا  ۀواسحهایی که به و تنها سازمان شود میخودداری 

و  بودن تکالیف قانونی مشترک، با یکدیگر ارتبام یافته

اندد، نمددایش داده   ای از روابددط جدای گرفتدده  در شدبکه 

رسدمی میدان ایدن     -تکدالیف قدانونی   شوند. شدبکۀ  می

ترسیم شد.  NetDrawافزار ها با استفاده از نرم سازمان

هددای متددراکم شددبکه و   دیددداری نیددز بخددش  از نگددر

ده و ارتبدام میدان   تدراکم مشدخص شد   های کدم  بخش

. شدد بررسدی   ها در دو سدحح ملدی و اسدتانی    سازمان

ها  برای تحلیل شبکه 9همچنین از شاخص نقام برشی

 استفاده شد.

 

 نتایج

تکالیف قانونی نهادهدای مدرتبط بدا     ۀشبک 9شکل 

چهدارم توسدعه را    ۀمنابع طبیعی بر اساس قانون برنام

نهادهای سمت راست شکل که با دایره دهد.  نشان می

 و نهادهدای  ،اند، نهادهدای سدحح ملدی    نشان داده شده

اندد، نهادهدای    سمت چپ که با مربع نشان داده شدده 

. نهادهایی که با دوایر هستندسحح استان و شهرستان 

اندد، نهادهدای    اده شدده تدر نشدان د   های بدزرگ  و مربع

ند. ضخامت روابط هم بر اسداس تعدداد تکدالیف    ابرشی

 .استقانونی مشترک میان دو نهاد 

بدا  نهادهدای مدرتبط   تکالیف قانونی  ۀشبک 2شکل 

را نشدان   بخشدی  فرا ۀاساس سند توسعمنابع طبیعی بر

تدر نشدان داده    ایدر بدزرگ  نهادهایی که بدا دو دهد.  می

د. ضخامت روابط هم باشن نهادهای برشی می اند،  شده

اساس تعداد تکالیف قانونی مشدترک میدان دو نهداد    بر

 است.

 
که حذف آنهدا از شدبکه،    است( نهادهایی Cut pointsنقام برشی ) 9

شود؛ بنابراین این نهادهدا   بکه به دو بخش مجزا میشدن ش سبب تبدیل

میدان   توانند سبب یا مانع برقراری ارتبام و می دارندنقش بسیار مهمی 

بیشدتر باشدد،    ای شوند. هرچه تعداد این نهادهدا در شدبکه   نهادها دیگر

و از پیوسددتگی آن کاسددته  داردشددبکه در معددرض گسسددتگی بیشددتر 

 (.9313شود )هنمن و ریدل،  می
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 چهارم توسعه ۀاساس قانون برنامتکالیف قانونی نهادهای مرتبط با منابع طبیعی بر  ۀشبک -9شکل 

 

 

 بخشی فرا ۀاساس سند توسعابع طبیعی برتکالیف قانونی نهادهای مرتبط با من ۀشبک -2 شکل

 

 بحث

یم حاصدل ترسد  کده   2و  9 هدای شدکل بر اسداس  

هددای قددانونی   تکددالیف و همکدداری  ۀو تحلیددل شددبک 

میددان نهادهددای درگیددر در مدددیریت و سیاسددتگذاری  

قددانون براسدداس ترتیددب هبدد ،انمنددابع طبیعددی در ایددر

و مجموعددده اسدددناد ملدددی چهدددارم توسدددعه  ۀبرنامددد
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روابددط و  چگددونگی هسددتند، ایددن قددانون  ۀتوسددع

اسددناد  هددا در مددتن ایددن چیدددمان نهادهددا و دسددتگاه

در  نقددایصهدایی از ایدن    نموندده دچدار نقایصدی اسدت.   

 اند: اسناد مختلف، در زیر آمده

قدانونی،  در ایدن سدند    چهارم توسعه: ۀقانون برنام

 شدبکه دیدده نشدده   هیچ عندوان در قالدب   ارتباطات به

رتباطدات  ا نبودکه  نیستای  و طراحی آن، شبکه است

کننددده  هددای هماهنددگ  زم و کددافی میددان دسددتگاه 

ریددزی کشددور و سددازمان  )سددازمان مدددیریت و برنامدده

رتباطدات  زم و  ا نبدود حفافت محیط زیست کشدور(،  

هدای   ننده و دستگاهک های هماهنگ کافی میان دستگاه

اجرایی )سازمان حفافت محیط زیست کشور و وزارت 

تددوازن در ارتباطددات میددان    نبددود(، جهادکشدداورزی

حکدم  کننده و اجرایی )ارتبدام م  های هماهنگ دستگاه

ریدزی کشدور و وزارت    میان سازمان مدیریت و برنامده 

نیرو و در مقابل ارتبام ضعیف میان سدازمان حفافدت   

یا میان سازمان مدیریت و ارت نیرو محیط زیست و وز

، و ریددزی کشددور و وزارت جهدداد کشدداورزی(   برنامدده

های اجرایی )وزارت نیرو  ارتباطات ناکافی میان دستگاه

و وزارت جهاد کشاورزی( در این سند ت ییدی بدر ایدن   

ای بدودن نهادهدای    گدر حاشدیه  مدعاست. از سدوی دی 

مدی  نهادهای عرفدی و مرد نداشتن غیردولتی و حضور 

امددور مربددوم بدده منددابع طبیعددی، در تکددالیف قددانونی 

تدوین این سدند  نهادی در  یرویکرد نبود ۀدهند نشان

توزیع نامتوازن قددرت  ؛ بنابراین استسیاستی  -قانونی

ها و نهادهای مذکور در این سند قدانونی،   میان دستگاه

بنددی روابدط در    رویکرد نهادی و شدبکه  نبوداز ناشی 

ایدن شدکل    اسداس . همچندین بر تتدوین آن بوده اسد 

ریزی کشور، سازمان حفافت  سازمان مدیریت و برنامه

 محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی نهادهای برشی

ریدزی اسدتان و سدازمان     و شدورای برنامده   ؛سحح ملی

 ریددزی اسددتان نهادهددای برشددی   همدددیریت و برنامدد 

ک شدبکه بده دو   نهادهایی که حذف آنها سبب تفکید )

ندد. سدازمان   ااسدتانی شدود(   ام مدی بخش بددون ارتبد  

نیدز نهداد برشدی میدان     ر ریزی کشدو  مدیریت و برنامه

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

 قانون برنامه چهارم: مجموعه اسناد ملی توسعۀ

تا حد زیدادی سدعی شدده کده     مجموعه اسناد، در این 

کده نمدایش    شدود ای طراحدی   کهصدورت شدب   روابط به

رتبدام  این سند سیاستی و نیدز ایجداد ا   بکۀای ش دایره

د در شدبکه  هدای موجدو   نهادها و دسدتگاه  بیشترمیان 

چهارم ت ییدی بر این مدعاست.  نسبت به قانون برنامۀ

د، رویکدرد نهدادی   همچنین در روند تددوین ایدن سدن   

طور کامل اجرا نشده است کده دلیدل    اما به ،دیده شده

ی ا دسدتی یعند  این رویکرد در سدند ب  نبوداصلی آن، 

کده اگدر اسدناد     چدرا  است،چهارم توسعه  قانون برنامۀ

بی تهیده و تددوین   سیاستی با دستی بده خدو   -قانونی

دسدتی   وین اسناد سیاستی پایینتد، تالش برای نشوند

عندوان  بدار نخواهدد آورد. بده   نتایج مورد انتگدار را بده   

تدوان بده    ها می ها و عدم موفقیت ای از این تالش نمونه

میدان بسدیاری از نهادهدا و     ه و ت کید بر همکداری توج

های آموزشی، رفاهی، خدماتی و عمرانی و نیدز   دستگاه

بده نهادهدای مردمدی در قالددب    توجده هرچندد انددک    

تمرکززدایددی و افددزایش نقددش  "هددایی چددون  برنامدده

 نبدود . از سدوی دیگدر،   کدرد اشداره   "نهادهای مردمدی 

هدا،   زمان جنگدل سیاسدتی میدان سدا    -همکاری قانونی

مراتع و آبخیزداری کشور و سدازمان حفافدت محدیط    

ها یدا   بومی جنگلزیست ر تدوین برنامۀزیست کشور د

هدا،   ری میان وزارت نفت و سدازمان جنگدل  همکانبود 

خیدددزداری کشدددور در خصدددوص تددد مین مراتدددع و آب

هدایی از   نهنشینان، نمو های فسیلی برای جنگل سوخت

هدادی مناسدب در   در طراحی چارچوب ن هاناکامیاین 

ندامتوازن قددرت میدان     . توزیعاستاین سند سیاستی 

هدا،   سدازمان جنگدل   مانندد ها و نهادهدا   برخی دستگاه

عندوان متدولی اصدلی امدر     تع و آبخیزداری کشور بهامر

هدایی چدون نفدت،     منابع طبیعدی، در برابدر وزارتخانده   

همدین نقدص در    ع و معادن و راه و ترابری نتیجۀصنای

 (.2بنددی روابدط اسدت )شدکل      ی و شبکهرد نهادرویک

حداکی از   یادشده، ۀشبکدو های حاصل از تحلیل  یافته

طدور   بهای  ست که در تنگیم این اسناد، نگاه شبکهاآن
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بدر ایدن اسداس پیشدنهاد     حداکم نبدوده اسدت.    کامل، 

 مبتندی بدر  تهیه و تدوین این اسدناد  مدل شود که  می

هدا   و دسدتگاه تا چیدمان نهادها  باشدای  شبکهرویکرد 

همدواره بهینده باشدد.     آنها  درون آن و نیز روابط میان

بهینده شددن   منگدور   بده  زیدر  مدل سیاستیهمچنین 

اساس ها و نهادهای درگیر، بر روابط و چیدمان دستگاه

هددای پددژوهش حاضددر، پیشددنهاد  بندددی نتددایج و جمددع

شدبکه سیاسدتگذاری مندابع     ۀکه مقایسد ؛ چراشوند می

 ۀسیاسدتگذاری بهیند   شدبکه  طبیعی در سحح ملدی و 

بسدیار در ایدن    هدای کاسدتی  ۀددهند  پیشنهادی نشدان 

بده   شدده در ادامده،   کرکه پیشدنهادهای   ستها شبکه

ه داشدته و سدعی در رفدع    اشار هاکاستیترین این  مهم

توجده و ت کیدد بدر جایگداه نهادهدای        -9آنها دارندد:  

قدانونی؛   -اسناد سیاسدتی  ای مردمی در چیدمان شبکه

نهادهدای  توزیع متدوازن قددرت میدان    ش برای تال -2

های دولتدی درگیدر در امدر     مردمی و نهادها و دستگاه

تدوازن قددرت   توزیدع م  بدرای تالش  -3؛ منابع طبیعی

های دولتی درگیر در امر مندابع   میان نهادها و دستگاه

 شدامل   بر این اسداس، راهبردهدای مددیریتی   . طبیعی

نهادهای مردمدی  ن ایجاد ارتباطات  زم و کافی میا -9

کننددده و اجرایددی هددای هماهنددگ و نهادهددا و دسددتگاه

زم و کافی میان نهادهدا و  ایجاد ارتباطات   -2دولتی؛ 

ایجاد ارتباطات  -3دولتی؛  کنندۀهای هماهنگ دستگاه

هددددای  ه زم و کددددافی میددددان نهادهددددا و دسددددتگا

ایجداد ارتباطدات    -4کننده و اجرایی دولتدی؛   هماهنگ

، های اجرایی دولتی میان نهادها و دستگاهزم و کافی  

 ید مدنگر قرار گیرند.  با

ووجهددی و دای  مدددل شددبکه  4و  3 هددایشددکل

شددده بددرای قددانون  ای پیشددنهاد وجهددی دایددره  تددک

طدور  دهندد. همدان   را نشدان مدی  توسعه چهارم  برنامۀ

که در آرایددش د، تددراکم شددب شددو کدده مشدداهده مددی 

یددر بددودن گای، وضددعیت بهتددری را از نگددر در  دایددره

دهدد. همچندین    هدا نشدان مدی    نهادها و دسدتگاه  همۀ

اندد   پدنج بده چهدار تقلیدل یافتده     های برشی از  سازمان

ه ایدن  )وزارت جهاد کشاورزی حدذف شدده اسدت( کد    

قدددرت میددان  تددر  توزیددع متددوازن  ۀنشددان دهنددد 

ایددن  هددایدیگددر قددوت. از سددتهددا و نهادها دسددتگاه

جایگدداه نهادهددای   یتددوان بدده ارتقددا   مددی شددبکه،

. کددردر اشدداره مردمددی، وزارت نیددرو و وزارت کشددو  

هددا ماننددد وزارت رفدداه و تدد مین  البتده برخددی دسددتگاه 

اجتمدداعی، وزارت تعدداون و وزارت صددنایع و معددادن   

بدده شددبکه افددزوده شددده و دارای تکددالیف قددانونی در  

انددد. از سددوی دیگددر،    عددی شددده بخددش منددابع طبی 

هدددای  ویدددت ارتباطدددات قدددانونی میدددان دسدددتگاهتق

کنندددده و اجرایدددی مانندددد وزارت نیدددرو و  گهماهنددد

وزارت جهدداد کشدداورزی و نیددز ت کیددد بددر جایگدداه     

نهادهددای مردمددی و تقویددت ارتباطددات میددان ایددن    

کننددده، ای اجرایددی و هماهنددگنهادهددا و دسددتگاه هدد

تددر قدددرت در  ازنهددای دیگددری از توزیددع متددو نموندده

وابددددط و چیدددددمان نهادهددددا و رتغییددددر  ۀنتیجدددد

 .هاست دستگاه

وجهددددی و  نمددددایش دو 4و  1 هددددایشددددکل

موعدده شددده بددرای مجای پیشنهاد وجهددی دایددره تددک

دهنددد. آرایددش   اسددناد ملددی توسددعه را نشددان مددی   

ای ایددن شددبکه نیددز تددراکم ارتباطددات بیشددتری  دایددره

و تعددداد نهادهددای برشددی از دو   دهدددمددیرا نشددان 

عدددد بدده یددک عدددد )سددازمان محددیط زیسددت کشددور 

کددده حدددذف شدددده اسدددت( کددداهش یافتددده اسدددت 

وضدددعیت بهتدددر ارتباطدددات میدددان    ۀکنندددد بیدددان

ایددن  هددایدیگددر قددوتاز . هددا و نهادهاسددت دسددتگاه

هددا، مراتددع و  کدده سددازمان جنگددل شددبکه ایددن اسددت

هددای مردمددی در جایگدداه  آبخیددزداری کشددور و نهاد 

هددای قدرتمندددی چددون سددازمان     بعدددی دسددتگاه 

محددیط زیسددت کشددور، وزارت جهدداد کشدداورزی و    

ریدددزی کشدددور قدددرار هسدددازمان مددددیریت و برنامددد

افدزایش قددرت ایدن     ۀکنندد  کده ایدن بیدان    اندد  گرفته

پددی تغییددر جایگدداه و روابددط    دسددتگاه و نهادهددا در 

    .آنهاست
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 منابع طبیعی کشوردووجهی تکالیف قانونی پیشنهادشده برای مدیریت  شبکۀ -3 شکل

 اساس قانون برنامه چهارم توسعهبر

 

 

 
 مدیریت منابع طبیعی کشورشده برای نونی پیشنهادوجهی تکالیف قاتک شبکۀ -4 شکل

 ای چهارم توسعه با آرایش دایره ۀناماساس قانون بربر



 های منابع طبیعی در ایران ای سیاست مدل شبکه  999

 

 
  مدیریت منابع طبیعی کشوردووجهی تکالیف قانونی پیشنهادشده برای  ۀشبک -1 شکل

 اساس مجموعه اسناد ملی توسعهبر

 

 

 
  منابع طبیعی کشورمدیریت شده برای وجهی تکالیف قانونی پیشنهادتک ۀشبک -4 شکل

 ای اسناد ملی توسعه با آرایش دایره اساس مجموعهبر
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 پددنج سیاسددت پیشددنهادی زیددر     در پایددان نیددز 

پیشنهاد  کشورمنابع طبیعی برای مدیریت  (9 )جدول

هر سیاست، اقددامات مددیریتی   . در خصوص شوند می

اندد؛   یان اصلی و همکاران آنها  کر شدده و مجر مربوم

لیددان اصددلی اجددرای اقدددامات   صددلی، متومجریددان ا

تهیه و تولید اطالعدات   ۀو همکاران، وفیفاند مدیریتی

 و مشارکت در برخی امور را برعهده دارند. 

 منابع طبیعی کشورو اقدامات پیشنهادی برای مدیریت  ها سیاست -9 جدول

 همکاران مجریان اصلی اقدامات مدیریتی ها سیاست

. حفظ آب و 9

 خاک

مساحتی برای  ۀعیین بیشین. ت9.9

ۀ پتانسیل های کشاورزی براساس نقش زمین

های آبخیز  منابع اراضی درون حوضه

  شدهطراحی

 وزارت نیرو

 رزیوزارت جهاد کشاو

ها، مراتع و آبخیزداری  سازمان جنگل

 کشور 

 برداری کشورسازمان نقشه

  سازمان فضایی کشور

 

 های . تعیین الگوی کشت براساس دوره2.9

  ترسالی و خشکسالی

 وزارت نیرو

 رزیاد کشاووزارت جه

 سازمان هواشناسی کشور

 استانداری

های آبیاری  روشسازی . اصال  و بهینه3.9

  شدهبر اساس الگوی کشت طراحی

 وزارت نیرو

 رزیوزارت جهاد کشاو

)دهیاری و شورای  نهادهای مردمی

 اسالمی روستا(

بی مزارع و یا بندی سیالب و مکان . پهنه4.9

  باغات در مناطق کم خحر

 وزارت نیرو

 رزیوزارت جهاد کشاو

 

 سازمان فضایی کشور

ها،  مراتع و  سازمان جنگل

 آبخیزداری کشور

  سموم ۀمصرف بهین . تعیین نوع و اندازۀ1.9

 رزیوزارت جهاد کشاو

 وزارت نیرو

 سازمان حفافت محیط زیست

 وزارت بازرگانی

آموزش وزارت بهداشت، درمان و 

 پزشکی

ها، مراتع و  سازمان جنگل

 آبخیزداری کشور

-کودهای دامی به کاربرد. تالش برای 4.9

  جای کودهای شیمیایی

 رزیوزارت جهاد کشاو

ها، مراتع و آبخیزداری  سازمان جنگل

 کشور

 سازمان حفافت محیط زیست

 وزارت بازرگانی

. حمایت جنگل و 2

 مرتع

در  ده وشۀ مناطق مبتال. تعیین نقش9.2

 های گیاهی معرض ابتال به آفات و بیماری

ها، مراتع و آبخیزداری  سازمان جنگل

 کشور

 نهادهای مردمی

 وزارت جهاد کشاورزی

های گیاهی با  فات و بیماری. مبارزه با آ2.2

   بیولوژیک ۀهای مبارز دهی به روش اولویت

ها، مراتع و آبخیزداری  سازمان جنگل

 کشور

 نهادهای مردمی

 ازمان حفافت محیط زیستس

 تحقیقات گیاهپزشکی ۀسسثم

. حفافت و قرق مناطق بحرانی از نگر 3.2

میزان تخریب با جلب مشارکت نهادهای 

 دارای حقوق عرفی در مناطق مذکور

ها، مراتع و آبخیزداری  سازمان جنگل

 کشور

 نهادهای مردمی

 سازمان حفافت محیط زیست

 وزارت کشور

 



 های منابع طبیعی در ایران ای سیاست مدل شبکه  911

 

 همکاران مجریان اصلی اقدامات مدیریتی ها سیاست

. احیا و حفافت 3

 نگل و مرتعج

های بانکی  . اعحای تسهیالت و وام9.3

های با  بهره با هدف ایجاد تعاونی کم

و نهال جنگلی و مرتعی،  محوریت تولید بذر

وریت توزیع های مصرف با مح و تعاونی

های تولید با واگذاری امور تصدی به  نهاده

 نهادهای مردمی  

ها، مراتع و آبخیزداری  سازمان جنگل

 کشور

 هاد کشاورزیوزارت ج

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 بانک مرکزی 

 وزارت تعاون

 وزارت کار و امور اجتماعی 

 نهادهای مردمی

 

با قیمت مناسب در  مازاد  . خرید دام2.3

شده و قرق این تخریب شدتبهمناطق 

 مناطق 

ها، مراتع و آبخیزداری  سازمان جنگل

 کشور 

 سازمان کل دامپزشکی کشور

 مردمی نهادهای

 یهیقضا ۀقو

رسانی به عشایر در مناطق  . سوخت3.3

 شده تخریب

ها، مراتع و آبخیزداری  سازمان جنگل

 کشور

 سازمان امور عشایری کل کشور

 وزارت نفت

 های نو سازمان انرژی

 استانداری

ت . حمای4

اجتماعی نهادهای 

 ئۀمردمی و ارا

خدمات اجتماعی 

 به آنها

های بانکی کم  م. اعحای تسهیالت و وا9.4

های  منگور ایجاد و گسترش تعاونی ه بهبهر

اقدامات احیایی،  اجرایوریت تولید با مح

ساماندهی برداری از محصو ت فرعی و  بهره

های مصرف با  کودهای حیوانی و تعاونی

 محوریت توزیع سوخت 

 سازمان امور عشایری کل کشور 

ها، مراتع و آبخیزداری  سازمان جنگل

 کشور

 ت تعاونوزار

 بانک مرکزی

 نهادهای مردمی

 سازمان امور عشایری کل کشور 

ها، مراتع و  سازمان جنگل

 آبخیزداری کشور

 وزارت بازرگانی

 

ت دامی و ای محصو  . پوشش بیمه2.4

های خشکسالی و  زراعی با توجه به دوره

شده براساس هئترسالی و الگوهای کشت ارا

احیایی و میزان مشارکت نهادها در اقدامات 

 نیز رعایت حریم قرق 

 مین اجتماعیوزارت رفاه و ت 

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 

 کشور

 سازمان کل دامپزشکی کشور

 وزارت جهاد کشاورزی

 وزارت تعاون

 بانک مرکزی

 نهادهای مردمی

 

 

ت دامی و ای محصو  . پوشش بیمه3.4

های خشکسالی و  زراعی با توجه به دوره

شده و براساس هارائالگوهای کشت  ترسالی و

میزان مشارکت نهادها در اقدامات احیایی و 

 نیز رعایت حریم قرق 

 وزارت جهاد کشاورزی

ها، مراتع و آبخیزداری  سازمان جنگل

 کشور

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 بانک مرکزی

 سازمان دامپزشکی کل کشور

 سازمان امور عشایری کل کشور

 بانک مرکزی

 ای مردمینهاده

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

 وزارت نیرو

 

 ۀ. توسع1

 برداری بهره

برداری از  های بهره ی طر  . تهیه9.1

محصو ت فرعی جنگلی و مرتعی با 

 امور به نهادهای مردمیتصدی واگذاری 

ها، مراتع و آبخیزداری  ان جنگلسازم

 کشور

 نهادهای مردمی

 

ها، مراتع و  سازمان جنگل

 ری کشورآبخیزدا

 وزارت جهاد کشاورزی

 نهادهای مردمی

های توزیع و بازاریابی  . گسترش شبکه2.1

 فروش محصو ت فرعی جنگلی و مرتعی

ها، مراتع و آبخیزداری  سازمان جنگل

 کشور

 وزارت جهاد کشاورزی

 نهادهای مردمی

 وزارت راه و ترابری
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 منابع 

هدای   شاخص .9399نژاد،  ناصر محرم حداد تهرانی، نشام و

توسعۀ پایدار، )ترجمه(، انتشارات سازمان حفافدت محدیط   

 ص. 449زیست، چاپ اول، 

ندایینی، علدی، کیدومرش اشدتریان و حنانده محمددی       خواجه

گیدری در   ای مرحلدۀ تصدمیم   . تحلیل شبکه9313کنگرانی، 

گذاری نانوتکنولوژی ایران: سند توسعۀ فناوری ندانو،   سیاست

 .   13-21(، 2) 99در ایران، های مدیریت  مجلۀ پژوهش

قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگدی،  

. مجموعۀ اسناد ملی توسعه در برنامۀ چهارم توسعۀ 9391

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگدی جمهدوری اسدالمی ایدران؛     

 911اسناد توسعۀ ویژه )فرابخشی(، موضدوع بندد م مدادۀ    

 ص. 111دوم. چاپ اول، قانون برنامۀ چهارم توسعه، جلد 

پدور، دنیدا خیرخدواه و     محمدی کنگرانی، حنانه، دیبا غنچه

. تحلیل سند توسعه محیط زیست 9313معصومه رخبین، 

در: سدازمانی،   استان هرمزگان با ت کید بر شبکه روابط میان

هشددتمین کنفددرانس ملددی روز جهددانی مجموعدده مقددا ت 

 . 234تهران،  ،تیرماه 3، محیط زیست

زاده، و مهناز حسین شامخی قیت نانه،کنگرانی، ح محمدی

 غیررسدمی  و رسمی روابط شبکه تحلیل و . بررسی9311

ای  شدبکه  تحلیدل  رویکدرد  از بدا اسدتفاده   سدازمانی  میدان 

بویراحمدد(، مجلدۀ    و کهگیلویده  اسدتان  مدوردی:  )محالعدۀ 

 .  943-941(: 4) 3مدیریت دولتی، 

، اشدتریان رش یومک ،شامخی قیت نانه،محمدی کنگرانی، ح

بررسی ساختار قدرت  .9399، نوک یویدد و عرباوودرضا د

روش مندابع طبیعدی بده    یتکالیف قانونی نهادهدا  ۀدر شبک

مددوردی اسددتان  ۀمحالعدد، ای روابددط نهدادی  تحلیدل شددبکه 

(: 3) 43منابع طبیعدی ایدران،    ۀمجل، کهگیلویه و بویراحمد

213-221 . 

اری عمدومی و  . مبدانی سیاسدتگذ  9391نژاد، حمید،  ملکی

ها، )ترجمه(، انتشارات پژوهشکده محالعات  تحلیل سیاست

 ص. 342راهبردی، چاپ اول، جلد اول، 

. درآمدددی بددر روش 9313هددنمن، رابددرت، مددارک ریدددل، 

های اجتماعی، ترجمدۀ حنانده محمددی کنگراندی و      شبکه
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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.  
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