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 1چکیده
هاي مدیریتی در هر  لیدي و تأثیرگذار در موفقیت سیاستتحلیل گروداران یکی از فاکتورهاي ک :سابقه و هدف

. دهد هاي مدیریت منابع آب اثرگذار هستند ارائه میاین ابزار آمار مفیدي در مورد افرادي که در طرح. اي است زمینه
که  دیگر در نظر گرفته شوند هاي ها و پژوهشعنوان ورودي مدل تواند بهاطالعات حاصل از تحلیل گروداران می

هاي  استفاده از روش. شوندها استفاده میهاي آینده و ارزیابی میزان موفقیت آنها و سیاستریزي طرح جهت برنامه
کند  هاي مدیریت منابع آب میزان مشارکت گروداران را در مناطق مختلف بررسی میمدیریت مشارکتی در اجراي طرح

ترتیب با منافع و قدرت و به تبع  مشارکت گروداران به. نمایدابی میهاي مدیریتی ارزیو اثر ایشان را در موفقیت طرح
سازي قدرت گروداران و بررسی ارتباط آن میان سایر خصوصیات ایشان ارائه مدل. آن اهمیت ایشان در ارتباط است
داران است،  ارائه راهکاري جهت تدقیق و تسهیل تحلیل گروپژوهشهدف از این . اخیراً مورد توجه قرار گرفته است

هاي مدیریتی سازي اهمیت و قدرت گروداران در شبکه آبیاري قزوین جهت تحلیل سیاست  مدلی براي شبیهبنابراین
   .در حوزه مدیریت منابع آب ارائه شده است

ها و  سازي و شناسایی خصوصیات گروداران، از پرسشنامهآوري اطالعات اولیه براي مدلجهت جمع :ها مواد و روش
هاي کلیدي گروداران از تحلیل منظور تعیین گروه به. اري جلسات مصاحبه با گروداران کلیدي استفاده شده استبرگز

 هاي تحلیل گروداران که از پیش تبیین شدهبا استفاده از چهارچوب. مراتبی همراه با تلفیق نظرخبره استفاده شد سلسله
 ت واسنجی و تخمین پارامترهاي مدلجه. تعریف و ایجاد شدسازي و واسنجی خصوصیات گروداران بودند مدل شبیه

سپس قدرت و اهمیت گروداران با استفاده از مدل . سازي خصوصیات گروداران از الگوریتم ژنتیک استفاده شد شبیه
   . هاي پیشین مقایسه گردید خصوصیات ایشان ارزیابی شد و نتایج آن واسنجی و با روش

دهنده در میان گروداران مانند رسانه یا سایر  اهی گروداران مشخص شد که عوامل آگاهیاز تحلیل سطح آگ :ها یافته
مداران که  از سوي دیگر آگاهی پایین سیاست. تري در زمینه منابع آب منطقه داشته باشند  اطالعات بیشدها بای گروه

 و سیاستمداران گروه گروداران در از برخی. کننده است کنند نگران نقش مهمی در تأمین منابع آب در منطقه ایفا می
 جزو شود می که باعث هستند برخوردار توجهی قابل مقبولیت از منطقه در اجتماعی جایگاه لحاظ از ها سازمان مدیران
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مداران و مدیران جزو هاي سیاست  از لحاظ اهمیت نیز گروداران در گروه.گیرند قرار گروداران ترین شاخص
همچنین مشخص شد که مدل . ترین گروداران از این منظر هستند کنندگان شهري ضعیفصرفقدرتمندترین افراد و م

 487/0سازي اهمیت  که میانگین خطاي مطلق در ارزیابی شبیه طوري قبولی برخوردار است به ارائه شده از دقت قابل
میت گروداران اندرکنش وجود  نشان داد که بین سطح دانش، منابع، رهبري، قدرت و اهها پژوهشنتایج . دست آمد هب

 پژوهشاز نتایج دیگر این . هاي گروداران تبیین شدندهاي ایجاد گروه از سوي دیگر خطرات بالقوه و فرصت. دارد
 .اند هاي پنهان بین گروداران نام برد که با استفاده از چهارچوب تئوري گروداران تبیین شده توان به تعیین اندرکنش می

 شبکه آبیاري قزوین انجام گرفت تا از این گیرندگان کمک به مدیران و تصمیم در راستايپژوهشاین  :گیري نتیجه
نتیجه . آب را مشاهده کنند منابع از ازحدبیش بردايبهره در نفوذ ذي گروداران طریق بتوانند عواقب ناشی از فشارهاي

 با مخالف گروداران کاهش از طریق آب عمناب حفاظت از مورد در مثبت دیدگاه کلی حاصله مشخص کرد که ایجاد
بنابراین تشویق گروداران مخالف در راستاي حفاظت از . بومی و ارائه تسهیالت قابل انجام است منافع ایجاد از استفاده

. در وضعیت بهتري نسبت به گروداران مخالف قرار دهد را هاي حامی منابع آب تشکل تواند می منطقه در منابع آب
توان کمک شایان ذکري براي مشاهده  صورت مستمر می کارگیري تحلیل گروداران به هکه، با ب  ایننتیجه دیگر

   . هاي بالقوه در راهکارهاي مدیریتی انجام داد هاي گروداران و تشخیص فرصت اندرکنش
  

    سازي سازي، بهینه منابع آب، تحلیل گروداران، قدرت، شبیه :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
هاي  ابع آب در کشور ما با چالشمدیریت من

ها مدیریت  فراوانی روبرو است، یکی از این چالش
هاي مختلف آبی   و مشارکت ایشان در طرح1گرودارن

 کمبود آگاهی، ماننداست این مسأله دالیل مختلفی 
عدم دسترسی به منابع اجرایی، عدم اعتماد، کمبود 

حث در این میان جدا از ب. منابع مالی و غیره دارد
مسائل دولتی مدیریت منابع آب، بخش کشاورزي و 

ترین استفاده را  صنعت در ایران از منابع آب بیش
 که هیچ توجهی به عواقب آینده کنند بدون این می

این رویکرد از . برداري ناپایدار خود داشته باشند بهره
عدم آگاهی در مورد وضعیت منابع آب، ضعف 

گذاري و  د سرمایههاي اداري و نهادي، کمبو سیستم

                                                
گرودار از نظر لغوي از دو کلمه گرو و داشتن تشکیل شده  - 1

است و گرودار فردي است که نتیجه کاري در گرو تصمیم او 
 اخیر هاي پژوهشنفعان است که در گروداران مترادف ذي. است

  . اند جاي یکدیگر استفاده شده به

سازي و عدم حضور تمام گروداران براي  فرهنگ
شود  هاي آبی حاصل میگیري در مورد طرح تصمیم

در بسیاري از کشورها از جمله ایران . )3  و2، 1(
گیري در مورد چگونگی مدیریت آب از سوي  تصمیم
گیرد که منافع متضادي ها و نهادهایی شکل می ارگان

مسئولیت آن بر عهده نهاد واحدي با یکدیگر دارند و 
کنندگان در  از سوي دیگر اثرگذاري مصرف. نیست

برداري از ها که ارتباط مستقیم با بهره گیري تصمیم
توجه به رو  از این. تر است رنگ منابع آبی را دارند کم

  اهمیتدارايتمامی گروداران در مدیریت منابع طبیعی 
سازي و  صمیمریزي، تاست زیرا که موفقیت برنامه

گیري در مورد منابع یک منطقه بدون توجه به  تصمیم
  ). 4(نقش ایشان ممکن است با چالش روبرو شود 

تحلیل گروداران به تشخیص قدرت، اهمیت، 
سطح آگاهی و سایر خصوصیات گروداران پرداخته و 
هدف اصلی آن تجزیه و تحلیل گروداران و حل و 

انداز  مفصل اختالفات در راستاي توسعه چش
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هاي مدیریت پایدار منابع آب در یک منطقه  طرح
هاي قابل اجرا استفاده از  یکی از روش. باشد می

 هاي استاندارد تحلیل گروداران در مطالعات چهارچوب
اي  ها به شکل گستردهاین چهارچوب. مدیریتی است

 گروداران و شناخت منافع و براي تولید دانش درباره
ت ارزیابی اهمیت ایشان در ها و جه رفتارهاي آن

تحلیل گروداران در . کار رفته است هگیري ب تصمیم
ریزي منابع آب ایجاد درك متقابل بهتري میان  برنامه

شود  طلبد و باعث می کنندگان را میمدیران و مصرف
تحلیل . گیري به شکل پایدارتري صورت گیرد تصمیم

گروداران اطالعات مفیدي در مورد افرادي که در 
هاي مدیریت منابع آب دخیل هستند ارائه  طرح

عنوان ورودي  تواند به این اطالعات می. دهد می
هاي دیگر در نظر گرفته شوند که براي طراحی  تحلیل

 کننده هاي اصالح ها و تسهیل حمایت از طرح استراتژي
  . )5( شوند استفاده می
اند که با استفاده از  سعی داشتهگران پژوهشاخیراً 

هاي مدیریت مشارکتی مسأله منابع آب را در  روش
هاي پایدارتري  حل مناطق مختلف بري کرده و راه

در . براي حل مشکالت مدیریتی منابع آب پیدا کنند
مطلوبیت ) 2010(مطالعات رستوگی و همکاران 

شده  تحلیل گروداران جهت مدیریت مناطق حفاظت
ي ها  ایشان از چهارچوبهاي در پژوهش. ارزیابی شد

انتخاب گرودارن کلیدي و ارزیابی خصوصیات 
گروداران که شامل سطح آگاهی، منافع، منابع در 

باشد  دسترس، قدرت، قدرت رهبري و اهمیت می
در مطالعات برنامه توسعه ملل ). 6(استفاده شده است 

متحد در مورد حاکمیت آب، نقش قدرت و منابع در 
 مطالعات در این. دسترس گروداران ارزیابی شده است

هاي ترویجی در سطج جهانی استفاده شده و  از روش
هاي مختلف با موفقیت با استفاده از چهارچوب  طرح

). 8 و 7. (اند ارائه شده در این مطالعات ارزیابی شده

شبکه ) 2015(عنوان مثال، ساالري و همکاران  به
اجتماعی گروداران را جهت رسیدن به مدیریت پایدار 

 ایشان هاي در پژوهش.  کردندمنابع آب بررسی
سرمایه اجتماعی در تحلیل گروداران مورد بررسی 
قرار گرفته است، ایشان دریافتند که کاربرد روش 
تحلیل شبکه در بهبود مدیریت مشارکتی آب در 
رساتاي حفظ و توسعه منابع آب الزم است چون 
ضعف سرمایه اجتماعی و عدم اتحاد بین گروداران 

. )9(شود  عتماد و مشارکت میمنجر به کاهش ا
ستفاده از ماتریس با ا) 2015(فرد و همکاران  غفوري

 بین منافع و قدرت را طبق چهارچوب تعامالت رابطه
UNDP  تبیین کردند، ایشان تعامالت میان گروداران

بندي و  دشت رفسنجان را در چهار سطح تقسیم
ترین گروه گروداران را مشخص نمودند  قدرتمند

 کمبود اعتماد و بیانگردست آمده  هتایج بن). 10(
نتایج مشابه در . مشارکت ضعیف در این زمینه است

دست آمده است  هنیز ب) 2015( ابراهیمی هاي پژوهش
تري نیز از تحلیل گروداران  کاربردهاي پیشرفته. )11(

در زمینه مدیریت منابع آب صورت گرفته که در 
. رفته استهاي هیدرولوژیک صورت گ ترکیب با مدل

پارامتر عدالت را در تلفیق ) 2016(علیزاده و همکاران 
سازي هیدرولوژیک در سازي و شبیههاي بهینه روش

ایشان نتیجه . )12 (کار برده است هآبریز ب حوضه
هاي تخصیص بهینه حاصل گرفتند که اعمال سیاست

توجه برداشت از  زنی موجب کاهش قابل از مدل چانه
ی دیگر در مورد پژوهشدر . ودشآب زیرزمینی می

ه مشخص شد که مشارکت گروداران دریاچه ارومی
ایشان در ارتباط ) اهمیت(ترتیب با منافع و قدرت  به

اما در این مقاله مدلی ریاضی جهت . )13(است 
سازي اندرکنش میان میزان آگاهی، منابع در  شبیه

کار برده  هدسترس، اهمیت و قدرت گروداران ارائه و ب
  . استشده
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این مقاله نتایج حاصل از تحلیل گروداران را که 
براي یک شبکه آبیاري انجام شده است نشان 

هدف اول این مطالعه تشخیص گروداران . دهد می
کلیدي در شبکه آبیاري قزوین و ثبت خصوصیات 

ها مانند رویکرد، منافع، پتانسیل رهبري و  آن
 دومین هدف تحلیل. خصوص قدرت ایشان است هب

هاي گروداران  تقسیم قدرت، اهمیت و تشکیل گروه
هاي  دیدگاهپژوهششایان ذکر است در این . است

هاي خاصی از جدیدي در زمینه بررسی اثر گروه
گروداران که با فرهنگ و سیاست ملی کشور منطبق 

نهایتاً مدلی جهت . نظر قرار داده است است را مد
صوصیات سازي ارتباط اهمیت و قدرت میان خشبیه

گروداران پیشنهاد شد و قدرت گروداران توسط مدل 
   .دست آمد همذکور ب

  
  

  ها مواد و روش
 دشت در مطالعه مورد همنطق: معرفی منطقه مورد مطالعه

 50 تا دقیقه 30 و  درجه49 جغرافیایی طول در قزوین
 تا درجه 36 عرض جغرافیایی و شرقی هدقیق 30 و درجه

در ). 1شکل (قرار دارد  یشمال هدقیق 30 و درجه 36
حال حاضر تامین آب کشاورزي دشت قزوین از منابع 
آب سطحی انتقالی از رودخانه طالقان و منابع آب 

افت سطح آب زیرزمینی در . گیرد زیرزمینی صورت می
محدوده شبکه آبیاري، تامین آب مورد نیاز را با 

عدم مشارکت . اي مواجه نموده است  مشکالت فزاینده
هاي اجرا شده در  ها و برنامه گروداران در طرحه هم

هاي  منطقه و همچنین عدم موفقیت در ایجاد انجمن
هاي  بران باعث کاهش اعتماد عمومی به طرح صنفی آب

. ان شده استکنندگ حفاظت از منابع آب از سوي مصرف
ریزي بدون شناخت  دلیل برنامه ها اغلب به این شکست

   .رفتن منافع ایشان استگروداران مؤثر و در نظر نگ

  
 . منطقه مورد مطالعه-1شکل 

Figure 1. Region of study. 
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هاي مختلفی در تحلیل گروداران  روش :روش تحقیق
که در این پژوهش ). 17  و16، 15، 14، 6(وجود دارد 

 رستوگی و هاي از روش ارائه شده در پژوهش
ان براي اولین بار در تحلیل گرودار) 2012(همکاران 

که  طوري هشبکه آبیاري قزوین استفاده شد، ب
 انجام شده توسط هاي پژوهشهاي موجود در  روش

منظور ارزیابی تحلیل گروداران در  ایشان که به
شده طبیعی استفاده شده  مدیریت از مناطق حفاظت

هاي  بود با چهارچوبی مدون و با استفاده از تکنیک
 8ن شامل روش ایشا. )6(تکمیلی تطبیق داده شد 

تعیین چهارچوب کلی تحلیل، ) 1مرحله اصلی است؛ 
  انتخاب و تعریف هدف از تحلیل گروداران ) 2
  کارگیري ابزار  هب) 4تعیین گروداران کلیدي ) 3
تکمیل اطالعات ) 6آوري و ثبت اطالعات  جمع) 5

  آوري شده و  تحلیل اطالعات جمع) 7پرسشنامه 
وداران در روش انتخاب گر. استفاده از اطالعات) 8

ه گروداران بر اساس همآوري  مذکور از طریق جمع
پس از انتخاب گرودران کلیدي . باشددانش خبره می

از فهرست تهیه شده خصوصیات ایشان تعریف 
صورت موردي  شود و با استفاده از پرسشنامه به می

شود، این اطالعات با استفاده از یک جدول ارزیابی می
شود و در نهایت  بندي می ده و رتبهاستاندارد مقایسه ش

درکل روش تحلیل اهمیت و قدرت . گردد تحلیل می
گروداران در مطالعات محقق مذکور بهبود پیدا کرد، 

که پارامتر ارتباطات شخصی و دسترسی به  طوري هب
اطالعات در ارزیابی و تحلیل قدرت گروداران لحاظ 

رت ه خصوصیات مرتبط با قدهمگردید و رابطه میان 
هاي  سازي میزان قدرت گروهتبیین شد و جهت شبیه

چهارچوب کلی روش . گروداران استفاده گردید
پیشنهادي شامل تمام مراحل تحلیل پایه اطالعات 

سازي اهمیت و  که مدلی جهت شبیه بوده، عالوه بر این
سنجی شده  قدرت گروداران ارائه، واسنجی و صحت

  .)6(است 
وداران کلیدي دخیل گراولین گام شامل تعریف 

منظور تعیین  به.  شبکه آبیاري قزوین استدر منابع آب
گروداران کلیدي از ترکیب انتخاب خبره و روش 

مراتبی استفاده شد، با مشورت خبرگان  تحلیل سلسله
ها و لیست کاملی از گروداران دخیل شامل سازمان

پس از آن معیارهاي انتخاب گروداران . افراد تهیه شد
اثر منابع ) 1:  شدند این معیار ها عبارتست ازتعیین

اثر گروداران بر منابع ) 2) اثرپذیري(آب بر گروداران 
هاي میان این براي تعیین اندرکنش). بخشی اثر(آب 

 شبکه آبیاري قزوین نیز از تجربهگروداران در 
با مشورت سایر گروداران در . متخصصان استفاده شد

و افراد، نظرات ایشان در ها مورد اهمیت این سازمان
مورد میزان اهمیت سایر گروداران ارزیابی گردید 

هاي تکمیلی براي تعیین گروداران سایر روش. )14(
ستفاده شدند، مانند کلیدي در شبکه آبیاري قزوین ا

تکنیک گلوله برفی که شامل مشورت با همه 
بندي سایر گروداران هاي گروداران جهت رتبه گروه
به ذکر است، تا زمانی این فرایند پیش الزم . است

بندي باقی نماند رود که هیچ گروداري براي رتبه می
تعیین ماتریس زیر گام اول در تحلیل . )18(

مقادیر این ماتریس با استفاده از . باشد مراتبی می سلسله
دست آمده در مرحله اولیه  هنظر خبره و اطالعات ب

  .)2شکل  (شوند مطالعات مشخص می
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 اثربخشی  

effectiveness  
  اثرپذیري

affection 

 1گروه گرودار 
Stakeholder group1  

a11 a12  

 2گروه گرودار 
Stakeholder group 2 

a21  a22  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

 گروه آخر
Last Group  

an1  an2  

  . ها گروه - ماتریس معیارها-2شکل 
Figure 2. Criteria-Groups matrix.  

  
دست آمده از  ه مقایسه زوجی مقادیر بدر مرحله

 جهت 2سازي مقادیر و از رابطه   جهت نرمال1رابطه 
این محاسبات . ها استفاده شده است محاسبه بردار وزن

در نهایت با ضرب . تک معیارها انجام شد براي تک
هاي گروداران نسبت به هر معیار در وزن  کردن وزن

در .  خواهد شدآن معیار وزن نهایی هر گزینه محاسبه
 مقادیر ماتریس a تعداد کل معیارها mمعادالت زیر 

 تعداد k شاخص تعداد گرودارها، jگرودار،  -معیار
 مقدار نرمال مقادیر ماتریس aشاخص معیارها و 

  . اصلی است
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قبل از مصاحبه با گروداران، برخی از اطالعات 
 آگاهی و منابع در ها مانند جایگاه، سطح اولیه آن

هاي فنی، مقاالت، اطالعات  دسترس با مرور گزارش
طبق . آوري شد سازمانی و جراید کثیراالنتشار جمع

براي تکمیل اطالعات اولیه از ) 1999(وش اشمیر ر

مصاحبه خصوصی همراه با برگزاري جلسات گروهی 
ه اطالعات هم. )19(براي تمام گروداران استفاده شد 

بندي  ، دسته1حاصل به روش مذکور مطابق جدول 
 .شدند

نفوذ چند  جهت تحلیل اثرات قدرت گروداران ذي
ردد که شامل  بررسی گدخصوصیت مهم از ایشان بای

میزان آگاهی و اطالعات نسبت به مسأله، منابع در 
دسترس این گروداران و شاخص قدرت و رهبري 

این خصوصیات در مطالعات و . ها است آن
 گذشته در مورد گروداران انتخاب شده هاي پژوهش

عنوان مثال سطح آگاهی گروداران  به. )19 و 6(است 
ها و  در پرسشنامههاي ارائه شده  با استناد به پاسخ

دست  هتعریف شخصی ایشان از مسأله مورد نظر ب
در این راستا، تحلیل رابطه میان این . آید می

سازي رویکرد و رفتار تواند به شبیهخصوصیات می
تحلیل میزان قدرت اولیه . گروداران کمک کند

دست آمده  هنفوذ با استفاده از اطالعات ب گروداران ذي
رگزار شده با گروداران و به از جلسات مصاحبه ب

کمک تبیین ارتباط میان خصوصیات یاد شده براي هر 
دست آمده از  ههاي ب رتبه. کدام از ایشان انجام شد
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هاي گروداران در تعیین میزان نهایی قدرت  پرسشنامه
که براساس ارتباط میان  نحوي گذار است به ایشان تأثیر

 این ها شاخصکدام از خصوصیات و رتبه آن هر
شود و در نهایت شاخص سازي میخصوصیات شبیه

عبارت  به .گرددنهایی اهمیت و قدرت محاسبه می
دیگر عالوه بر اطالعات دریافت شده از گروداران 
قدرت ایشان بر اساس ارتباط میان خصوصیات ایشان 

بنابراین . گرددسازي مینیز مجدداً تحلیل شده و شبیه
اران عالوه بر جهت تحلیل میزان قدرت گرود

 اشمیر هاي پژوهشمتغیرهاي رهبري و منابع که در 
ها استفاده شده است، متغیرهاي دیگر از آن) 1999(

دسترس  مانند میزان آگاهی و کیفیت منابع در
مستقیم در تحلیل اهمیت و قدرت  صورت غیر به

جهت تحلیل . )19(گروداران در نظر گرفته شده است 
نفوذ چند خصوصیت مهم اثرات قدرت گروداران ذي

 بررسی گردد که شامل میزان آگاهی و داز ایشان بای
اطالعات نسبت به مسأله، منابع در دسترس این 

این . ها استگروداران و شاخص قدرت و رهبري آن
 گذشته در هاي پژوهشخصوصیات در مطالعات و 

عنوان  به. )19 و 6(مورد گروداران انتخاب شده است 
هاي   گروداران با استناد به پاسخمثال سطح آگاهی

ها و تعریف شخصی ایشان از  ارائه شده در پرسشنامه

در این راستا، تحلیل . آیددست می همسأله مورد نظر ب
سازي  تواند به شبیهرابطه میان این خصوصیات می

تحلیل میزان . رویکرد و رفتار گروداران کمک کند
ه از اطالعات نفوذ با استفادقدرت اولیه گروداران ذي

دست آمده از جلسات مصاحبه برگزار شده با  هب
خصوصیات گروداران و به کمک تبیین ارتباط میان 

هاي  رتبه. یاد شده براي هر کدام از ایشان انجام شد
هاي گروداران در تعیین  دست آمده از پرسشنامه هب

که  نحوي گذار است به میزان نهایی قدرت ایشان تأثیر
کدام از خصوصیات و رتبه ر ط میان هاساس ارتبا بر
شود و سازي میها شاخص این خصوصیات شبیه آن

در نهایت شاخص نهایی اهمیت و قدرت محاسبه 
عبارت دیگر عالوه بر اطالعات دریافت  به .گردد می

شده از گروداران قدرت ایشان بر اساس ارتباط میان 
سازي  خصوصیات ایشان نیز مجدداً تحلیل شده و شبیه

بنابراین جهت تحلیل میزان قدرت گروداران . گردد می
 هاي پژوهشعالوه بر متغیرهاي رهبري و منابع که در 

ها استفاده شده است، متغیرهاي  از آن) 1999(اشمیر 
دسترس  دیگر مانند میزان آگاهی و کیفیت منابع در

مستقیم در تحلیل اهمیت و قدرت  صورت غیر به
  .)19( است گروداران در نظر گرفته شده

  
 . توصیف خصوصیات گروداران-1جدول 

Table 1. Definition of stakeholder characteristics. 
  )characteristic(خصوصیت   )definition(تعریف 

کند که از طریق  ها را در سه سطح باال، متوسط و پایین بیان می سطح دانش گروداران و رویکرد همکاري آن
 .شود مومی تعیین میهاي فردي و ع مصاحبه

  )knowledge(سطح آگاهی 

منابع براي حمایت یا . انواع منابع شامل، منابع انسانی، مالی، فنی، سیاسی، دسترسی به اطالعات ویژه و غیره است
 .شود مخالفت از یک موضوع استفاده می

  )resources(منابع 

 در دسترس خود یا سایر گروداران براي رسیدن به یک رهبري میزان قابلیت گروداران در اثرگذاري بر منابع انسانی
  )leadership(رهبري   .هدف مشخص است

  )power(قدرت   .کارگیري منابع موجود گروداران براي رسیدن به یک هدف مشخص است هقدرت میزان قابلیت استفاده و ب

  )importance(اهمیت   .کند هاي قدرت و رهبري که میزان اثربخشی هر گرودار را مشخص می مجموع شاخص
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قدرت گروداران  :مدل تحلیل خصوصیات گروداران
هاي حاصل از جلسات تواند عالوه بر تحلیل داده می

مصاحبه بر اساس سایر خصوصیات مرتبط با آن 
ارزیابی شود همچنین با استفاده از اعطاي رتبه به 

هاي عمومی و خصوصی گروداران که توسط مصاحبه
هاي  ن وزنی دانش براي گروهکسب شد، میانگی

اي  کننده خصوصیات تعیین. گروداران محاسبه گردید
که در تعیین میزان قدرت مؤثر هستند شامل، کمیت و 
کیفیت منابع در دسترس، رهبري و میزان آگاهی 

در این روش با استفاده از نتایج . گروداران است
سازي معیارهاي دست آمده در مراحل قبل و نرمال هب
هاي  نه گروه(تک گروداران  دست آمده براي تک هب

میزان قدرت بر اساس سایر خصوصیات ) گروداران
عبارت دیگر بر اساس  به. سازي شده است شبیه
دست آمده از خصوصیات منابع، آگاهی و  ههاي ب رتبه

رهبري براي هر کدام از گروداران میزان قدرت ایشان 
رزیابی معادالت زیر روابط ا. ارزیابی شده است

سازي  اهمیت، قدرت و رهبري را در چهارچوب شبیه
  . دهند نشان می

  

)3                 (
max

),(),(),(
L
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)4                        ()()(),(
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iQ

Q
iNtiP

rN

r
r

r 


  

  
)5(      ),()],()([),( tiLtiPdiKctiL   
  

 قدرت P(i,t) اهمیت هر گرودار، I(i,t) ها، که در آن
 Lmax شاخص رهبري هر گرودار، L(i,t)، هر گرودار

 تعداد منابع Nrحداکثر قدرت از میان تمام گروداران، 
کدام از منابع   کیفیت هرQrدر دسترس هر گرودار، 

 حداکثر کیفیت هر Qmaxدر دسترس براي هر گرودار، 
 شاخص Kدسترس براي هر گرودار،  کدام از منابع در

ص شناسایی هر  شاخiآگاهی هر کدام از گروداران، 
 پارامترهاي مدل d و a ،b ،cسازي   گام شبیهtگرودار، 

  . هستند
سازي اهمیت و قدرت   مدل شبیه2شکل 

گروداران را در چهارچوب واسنجی با الگوریتم 
آوري اطالعات مرحله اولیه جمع. دهدژنتیک نشان می

ورودي از طریق چهارچوب تحلیل گروداران انجام 
ت شامل میزان آگاهی، کیفیت و این اطالعا. شود می

کمیت منابع در دسترس و مقادیر اولیه هر کدام از 
سازي با استفاده از  پس از آن شبیه. متغیرها است

جهت واسنجی . شودمعادالت تعریف شده انجام می
. پارامترهاي مدل از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است

ی را معادله زیر تابع هدف مربوط به الگوریتم واسنج
  :دهد نشان می
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دست آمده  ه مقادیر اهمیت گروداران بIO، ها که در آن

 مقادیر اهمیت گروداران ISاز تحلیل گروداران، 
.  تعداد گروداران استNسازي و حاصل از مدل شبیه

  .اند سایر پارامترها و متغیرهاي قبالً توضیح داده شده
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 در قسمت مدل 3طور که در شکل  همان
روداران مشخص است، سازي خصوصیات گ شبیه

میزان آگاهی در نحوه و تأثیرگذاري بر سایرین 
اثرگذار است و باعث تقویت انسجام و سازماندهی در 

همچنین آگاهی یکی از منابع . شودرهبري او می
عبارت دیگر افزایش  به. رود شمار می گروداران به

آگاهی باعث افزایش قدرت رهبري و تقویت منابع 
از سویی میان میزان و کیفیت . گردد گروداران می

منابع در دسترس گروداران با قدرت ایشان نیز ارتباط 
هرچه میزان و کیفیت منابع . متقابلی وجود دارد

کارگیري  هتر باشد احتمال استفاده و ب موجود بیش
تر خواهد بود و  بیش) اعمال قدرت(ها نیز  آن

  منابعهمینطور هرچه قدرت بیشتر باشد، استفاده از
قدرت و رهبري نیز شبیه به   رابطه. کاراتر خواهد بود

شاخص .  منابع و قدرت تفسیر شده است رابطه
اهمیت گروداران در نهایت برابر است با مجموع 

  .هاي قدرت و رهبري شاخص
 تحلیل پایایی پرسشنامه :تعیین پایایی پرسشنامه

مترادف با سازگاري درونی یا آلفاي کونباخ در نظر 
طور علمی ضریب آلفاي کرونباخ  به. شودیگرفته م

منظور بررسی سازگاري درونی سواالت پرسشنامه و  به
روش . شود گیري همانندي و همسانی استفاده می اندازه

آلفاي کرونباخ پرکاربردترین روش محاسبه پایایی ابزار 
اي  هاي چندگزینه گیري مرکب از مقیاساندازه

اگر مقدار .  استSPSS افزار خصوص به کمک نرم به
 شود پرسشنامه از پایایی 7/0تر از  این شاخص بیش

کلی  طوري آلفاي کرونباخ به.  استرقبولی برخوردا قابل
  ).20(شود   محاسبه می10با استفاده از رابطه 

)10     (                         
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   ام، iواریانس سوال  Si تعداد سواالت، k آن،که در 

σباشد  واریانس مجموع کلی سواالت می.  
  

  نتایج و بحث
هاي حاصل از بررسی :خصوصیات کلی گروداران

مراتبی نشان داد گروداران کلیدي شبکه  تحلیل سلسله
آبیاري دشت قزوین شامل ده گروه مدیران بخش 
منابع آب، مدیران بخش کشاورزي، مدیران بخش 

کنندگان شهري، ان، مصرفزیست، کشاورز محیط
کنندگان صنعتی، اصحاب رسانه، پژوهشگران،  مصرف

  این گروداران . باشندسیاستمداران و روحانیون می
بندي  بر اساس دو معیار اثربخشی و اثرپذیري اولویت

پس از انتخاب اولیه گروداران . و انتخاب شدند
عنوان  هاي منتخب افرادي به کلیدي، از میان گروه

ها به  تعداد نمایندگان این گروه. ده انتخاب شدندنماین
. ن گروه در نظر گرفته شده استنسبت جمعیت آ

   کنندگان بخش کشاورزي،  از میان مصرفبنابراین
  کنندگان صنعتی،   نماینده از مصرف10 نماینده، 90
کنندگان شهري در این   نماینده از میان مصرف40

ز میان سایر ا.  مورد استفاده قرار گرفتندپژوهش
 نماینده انتخاب و از نظرات ایشان 8ها هر کدام  گروه

البته اصحاب رسانه و روحانیون تنها یک . استفاده شد
 .نماینده داشتند

  

  
  
  



 1397) 2(، شماره )25(هاي حفاظت آب و خاك جلد  نشریه پژوهش
 

 120

 
 

 . سازي و واسنجی مدل خصوصیات گروداران  چهارچوب شبیه-3شکل 
Figure 3. Simulation and calibration framework of stakeholder characteristics model.  
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سطح دانش گروداران : تحلیل سطح آگاهی گروداران
هاي منابع دهنده آگاهی ایشان نسبت به سیستم نشان

نتایج تحلیل آگاهی و دانش . ها استآبی و مسائل آن
 آمده 2هاي مختلف گروداران در جدول براي گروه

دهد که چهار گروه از مدیران  نشان می2جدول . است
خش آب، مدیران بخش کشاورزي، مدیران ب

زیست و پژوهشگران داراي سطح آگاهی باالیی  محیط
ها  هاي منابع آبی هستند، این گروهدر مورد سیستم

اکثراً افرادي هستند که تحصیالت عالی و دانشگاهی و 
. تجارب تخصصی مدیریتی در زمینه منابع آب دارند

ن که نقش توجه آن که گروه سیاستمدارا نکته قابل
گذاري کلی منابع آب و گروه اصلی را در سیاست

روحانیون که نقش فرهنگی مسائل عرفی، شرعی و 

توانند ایفا نمایند از  اجتماعی در زمینه منابع آب را می
به همین . حداقل سطح دانش و اگاهی برخوردارند
هاي اصلی ترتیب بخش رسانه هم که یکی از بخش

برداران از  کنندگان و بهره در آگاهی بخشی به مصرف
باشند نیز وضعیت مناسبی را در  منابع آب می

  . خصوص آگاهی درباره مسئل مربوط به آب ندارند
کننده آب مانند  هاي مصرف از طرفی تمامی گروه

صنعتی از  کنندگان شهري و کشاورزان، مصرف
یکی از نکات . ترین سطح دانش برخوردارند کم

ات میزان آگاهی گروه توجه در این اطالع قابل
مداران است که بعداً در تحلیل قدرت مورد  سیاست

 .استفاده قرار خواهد گرفت

  
  . ارزیابی سطح آگاهی گروداران در شبکه آبیاري قزوین-2جدول 

Table 2. Evaluation of stakeholders’ knowledge in Qazvin irrigation network. 
  )درصد(نسبت گروداران به کل گروداران در آن گروه 

(% interviewees of total in the stakeholder group)  گروه گروداران)stakeholder group(  
  پایین

)low( 

متوسط 
)moderate( 

  باال
)high( 

  میانگین وزنی
)weighted 

average(  

  سطح دانش کل
)total 

knowledge(  

  )high( باال 0 0 100 100  )water managers(مدیران بخش آب 

 )high(باال  0 33 67 89  )agricultural managers(مدیران کشاورزي 

 )high(باال  0 0 100 100  )environmental managers(زیست  مدیران محیط

  )low(پایین  75 25 0 42  )farmers(کشاورزان 

 )low(پایین  95 5 0 35  )domestic users(کنندگان شهري مصرف

 )low(پایین  100 0 0 33  )industrial users(عتی کنندگان صنمصرف

  )moderate(متوسط  0 100 0 67  )media(اصحاب رسانه 

 )high(باال  0 0 100 100  )researchers(پژوهشگران 

 )low(پایین  100 0 0 33  )politicians(مداران سیاست

 )low(پایین  100 0 0 33  )religious(روحانیون 
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 جایگاه گروداران: گروداران) جایگاه(ت تحلیل موقعی
به معنی موقعیت ایشان میان سایر گروداران و برتري 
نسبی ایشان در اعمال نظراتشان است، جایگاه 
گروداران وابسته به نوع شغل و جایگاه اجتماعی 

اطالعات شغلی و جایگاه اجتماعی گروداران . است
ا سایر ترتیب از مطالعات اولیه و جلسات مصاحبه ب به

هاي ایشان در مورد گروداران گروداران و اخذ دیدگاه
تحلیل موقعیت گروداران . آید دست می هدیگر ب

مداران، مدیران مشخص کرد که عالوه بر سیاست
زیست از  هاي منابع آب، کشاورزي و محیط بخش

لحاظ شغلی مرتبه باالتري نسبت به سایر گروداران 
نه از جایگاه اجتماعی از طرفی روحانیون و رسا. دارند
توجهی میان سایر گروداران دارند اما از لحاظ  قابل

مداران  تري نسبت به سیاستجایگاه شغلی رتبه پایین
برخی . هاي مرتبط با بخش آب دارندو مدیران سازمان

مداران و مدیران  از گرودارانی که در گروه سیاست
 ها هستند از لحاظ جایگاه اجتماعی نیز در سازمان

توجهی برخوردار هستند و این  منطقه از مقبولیت قابل
شود که از لحاظ موقعیت جزو  عوامل باعث می

  . ترین گروداران قرار گیرند شاخص
منابع در دسترس : تحلیل منابع در دسترس گروداران

بررسی است، یک کمیت  گروداران از دو جنبه قابل
 عبارت به. منابع موجود و کیفیت منابع در دسترس

دیگر تعداد منابع دردسترس گروداران و کیفیت هر 
کننده میزان و رتبه  کدام از منابع موجود تعیین

. دسترس ایشان است گروداران از لحاظ منابع در
شاخص کیفیت منابع بر حسب درصدي از کیفیت 
منابع تمام گروداران براي هر منبع محاسبه شده و 

.  شده است ارائه3میانگین وزنی کل منابع در جدول 
انواع مختلفی از منابع وجود دارد، که شامل منابع 
. انسانی، مالی، فنی، سیاسی، علمی و اجتماعی است

تحلیل کمیت و کیفیت منابع در دسترس هر کدام از 
نتایج .  ارائه شده است3هاي گروداران در جدول  گروه

دهد که سطح منابع موجود از لحاظ کیفیت و  نشان می
مثالً گروهی از گروداران . اوتی داردکمیت سطح متف

ها که کیفیت منابع در مانند رسانه و مدیران سازمان
دسترس ایشان از سطح باالیی برخوردار است، کمیت 

طور که مشاهده  همان. منابع ایشان متوسط است
مداران از لحاظ کیفیت و کمیت منابع شود سیاست می

  ان دارند، موجود رتبه باالتري نسبت به سایر گرودار
ترین  کنندگان شهري کم خالف این موضوع مصرف بر

  .منابع را در دسترس دارند
مدیران منابع آب، مدیران کشاورزي، مدیران 
محیط زیست، پژوهشگران، اصحاب رسانه و جمع 

کننده منابع آب جزو کثیري از کشاورزان حمایت
هاي حامی منابع آب هستند، اما تمام این  گروه

. اند  شکل بسیار ضعیفی سازماندهی شدهها به تشکل
مدیران منابع آب و مدیران محیط زیست منافع و 
اختیارات مشابهی دارند، اما چندان در راستاي اهداف 

ها  از سوي دیگر، این گروه. کنند یکدیگر همکاري نمی
داراي منافع متضادي هستند که مسائل موجود را 

یگر هم  این نتایج در مطالعات د.کند تشدید می
  ).23  و22، 21(دست آمده است  هب

 دو پارامتر اصلی :تحلیل اهمیت و قدرت گروداران
در تحلیل اهمیت گروداران در نظر ) قدرت و رهبري(

دسترس  قدرت شاخصی از منابع در. گرفته شده است
ها براي  براي یک گرودار و توانایی استفاده از آن

طور  همان. هاي منابع استحمایت یا مخالفت با طرح
که ذکر شد، انواع مختلفی از منابع وجود دارد، که 
شامل منابع انسانی، مالی، فنی، سیاسی، علمی و 

عنوان میل به تأسیس و  رهبري به. اجتماعی است
رهبري یک جریان براي حمایت یا مخالفت با یک 
طرح است، این پارامتر تابعی از انسجام و سازماندهی 

  .  است
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 . ابی کمیت و کیفیت منابع موجود در دسترس گروداران در شبکه آبیاري قزوین ارزی-3جدول 
Table 3. Evaluation of stakeholders’ resources (quality and quantity) in Qazvin irrigation network. 

  نسبت گروداران به کل گروداران 
  )درصد(در آن گروه 

(% interviewees of total in the 

stakeholder group)  گروه گروداران)stakeholder group(  

پایین 
)low( 

متوسط 
)moderate( 

باال 
)high( 

  وزنی میانگین 
  کیفیت کل منابع 

)weighted average 

of resources quality(  

درصد کمیت منابع 
  موجود 

)% of resources 

quality(  

  سطح منابع کل 
)total resources(  

 )high(باال   0 20 80 93 67  )water managers(ب مدیران بخش آ

 )high(باال   0 40 60 86 67  )agricultural managers(مدیران کشاورزي 

 )moderate(متوسط   20 50 30 70 50  )environmental managers(زیست  مدیران محیط

 )moderate(متوسط   75 25 0 42 50  )farmers(کشاورزان 

 )low(پایین   95 5 0 35 33  )domestic users(کنندگان شهري مصرف

 )moderate(متوسط   20 50 30 70 50  )industrial users(کنندگان صنعتی مصرف

 )high(باال   0 100 0 67 67  )media(اصحاب رسانه 

 )moderate(متوسط   50 35 15 55 50  )researchers(پژوهشگران 

 )high(باال   0 30 70 90 83  )politicians(مداران سیاست

 )moderate(متوسط   0 100 0 67 67  )religious(روحانیون 

 
گروداران هاي قدرت و رهبري  نتایج شاخص4جدول 

شود،  طور که مشاهده می همان. دهدمختلف را نشان می
 و مداران مندترین گروداران سیاستقدرت

مدیران منابع آب، مدیران (گذاران بخش آب  سیاست
شاخص . هستند) زیستمدیران محیطکشاورزي و 

هاي مالی، فنی و سیاسی شدت به شاخص قدرت به
رغم  گذاران و علیخالف سیاست بر. وابسته است

مداران، ایشان از شاخص ضریب باالتر قدرت سیاست
اند، بنابراین این مسأله بر رهبري بهره کمی برده

رهبري این . اهمیت ایشان تأثیرگذار خواهد بود
ا چندان قوي نیست، ایشان از سطح منابع نسبتاً ه گروه

باالیی برخوردار هستند اما قدرت رهبري ایشان پایین 
تأثیر  است، بنابراین در این شرایط اهمیت ایشان تحت

اگر ایشان مشکل رهبري خود را . قرار خواهد گرفت
 صورت بالقوه ظرفیت تبدیل به گاه به حل کنند، آن

هاي  گروه. اهند داشتترین گروداران را خو مهم
اصحاب رسانه، (گرودارانی که قدرت کمی دارند 

افرادي هستند که وظایف ) روحانیون و پژوهشگران
جز  هب. عهده دارند مشاوره و راهنمایی را بر

 با گروداران پژوهشگران، این افراد رابطه ضعیفی
 و منابع فنی ایشان براي بخش منابع آب دارند

 نتایج . گروداران کافی نیستمشورت و راهنمایی سایر
 5سازي اهمیت و قدرت گروداران در جدول  شبیه

 3ادیر ارائه شده بین صفر و مق( ارائه شده است
گروداران از لحاظ قدرت به سه ). اند بندي شده رتبه

گروداران قدرتمند که شامل ) 1. شوند بخش تقسیم می
مدیران منابع آب، مدیران بخش کشاورزي، مدیران 

گرودارانی ) 2شود، مداران می زیست و سیاست محیط
که از لحاظ قدرت سطح متوسطی دارند شامل 

کنندگان صنعتی، اصحاب رسانه، کشاورزان، مصرف



 1397) 2(، شماره )25(هاي حفاظت آب و خاك جلد  نشریه پژوهش
 

 124

گروداران ضعیف که تنها ) 3 پژوهشگران و روحانیون،
کنندگان بخش شرب شهري در این طبقه جاي  مصرف

  .اند گرفته
 روش با دست آمده توسط این همقایسه نتایج ب

نشان ) 1999(دست آمده از روش اشمیر  نتایج به
 مداران، هاي سیاست دهد که تحلیل قدرت براي گروه می

کنندگان صنعتی با استفاده از پژوهشگران و مصرف
روش مذکور با مدل خصوصیات گروداران تفاوت 

مداران در روش که سیاست نحوي به. توجهی دارد قابل

ین گروه گروداران معرفی مندترعنوان قدرت اول به
شدند اما در روش دوم این گروه از لحاظ قدرت رتبه 

. )19(چهارم را در میان سایرین کسب کرده است 
دهد که مدیران بخش منابع آب از روش دوم نشان می

همچنین . لحاظ قدرت اولین گروه از گروداران هستند
ترین گروه در روش قبل روحانیون جزو ضعیف

 کنندگان تند اما در نتایج روش دوم مصرفگروداران هس
ترین گروه گروداران بخش شرب شهري ضعیف

  .شود محسوب می
  

  . ت گروداران در شبکه آبیاري قزوین ارزیابی اهمی-4جدول 
Table 4. Evaluation of Stakeholder’ importance in Qazvin irrigation network. 

  )درصد(نسبت گروداران به کل گروداران در آن گروه 
(% interviewees of total in the stakeholder group) گروه گروداران  

)stakeholder group(   پایین
)low( 

  متوسط
)moderate( 

  باال
)high( 

  میانگین وزنی
)weighted 

average(  

شاخص قدرت 
)importance(  

شاخص رهبري 
)leadership(  

  مدیران بخش آب
)water managers(  0 5 95 98  باال)high( 100 

  مدیران کشاورزي
)agricultural managers(  0 15 85 95  باال)high( 100 

  زیستمدیران محیط
)environmental managers(  0 26 74 91  باال)high( 100 

  کشاورزان
)farmers(  45 24 31 62  متوسط)moderate( 0 

  کنندگان شهريمصرف
)domestic users(  73 21 6 44  پایین)low( 0 

  کنندگان صنعتی مصرف
)industrial users(  35 25 40 68  متوسط)moderate( 0 

  اصحاب رسانه
)media(  0 85 15 71  متوسط)moderate( 100 

  پژوهشگران
)researchers(  100 0 0 33  پایین)low( 0 

  مدارانسیاست
)politicians(  0 0 100 100  باال)high( 0 

  روحانیون
)religious(  100 0 0 33  پایین)low( 0 
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   .سازي خصوصیات گروداران با استفاده از مدل خصوصیات گروداران  نتایج شبیه-5جدول 
Table 5. Simulation results of stakeholders’ characteristics using the model. 

  )stakeholder group(گروه گروداران 
سطح آگاهی 

)knowledge(  
منابع 

)resources(  
رهبري 

)leadership(  
  قدرت 

)power(  
اهمیت 

)importance(  

 water managers(  3 2.4 3 2.5 2.8(مدیران بخش آب 

 agricultural managers(  2.8 2.3 3 2.25 2.61(مدیران کشاورزي 

 environmental managers(  3 1.8 3 2.34 2.64(زیست  مدیران محیط

 farmers(  1.26 1.38 0 1.59 1.5(کشاورزان 

 domestic users(  1.05 1.02 0 1.02 1.23(کنندگان شهري مصرف

 industrial users(  0.99 1.8 0 1.62 1.53(کنندگان صنعتی مصرف

 media(  2.01 2.1 3 1.86 2.4(اصحاب رسانه 

 researchers(  3 1.56 0 1.71 1.59(پژوهشگران 

 politicians(  0.99 2.58 0 2.13 1.8(مداران سیاست

 religious(  1.05 1.65 0 1.2 1.32(روحانیون 

  
واسنجی مدل خصوصیات گروداران با استفاده از 

. سازي صورت گرفت الگوریتم ژنتیک در حین شبیه
ترتیب  به d و a ،b ،cدر نتیجه مقادیر پارامترهاي 

 و میانگین 72/0 و 28/0، 64/0، 36/0برابر است با، 
دست  ه ب5/0سازي اهمیت گروداران خطاي مطلق شبیه

پس از ارزیابی میزان قدرت با استفاده از . آمده است
سنجی نتایج مدل خصوصیات گروداران جهت صحت

هایی  میزان قدرت گروداران با استفاده از پرسشنامه
ترتیب که از گروداران درباره قدرت  بدین. سنجیده شد
ته شد ها نظرسنجی شد و از ایشان خواس سایر گروه

نتایج . تا به قدرت هر گروه از گروداران رتبه دهند
دست  هدهی گروداران با نتایج ب نشان داد که میزان رتبه
هاي   نتایج مقایسه رتبه4شکل . آمده تطابق نسبی دارد

مده از نظرسنجی و نتایج روش جدید آدست  هب
  . دهد ارزیابی قدرت را نشان می

  

  گیري کلی نتیجه
ري براي یک روش مشخص و امروز، نیاز فو

استاندارد براي تحلیل گروداران در بخش مدیریت 
 توانست براي این پژوهش. شودمنابع آب احساس می

تحلیل . هایی برداردپوشش بخشی از این هدف گام
تواند گزینه مفیدي براي مدیران و گروداران می

نحو  توان به از این طریق می. گیرندگان باشد تصمیم
فع و اختالفات میان گروداران را در بهتري منا

همچنین در این . هاي آبیاري مدیریت کرد شبکه
 توانستیم روابط بالقوه میان قدرت و سایر پژوهش

 هاي خصوصیات گروداران را مشخص کنیم و اندرکنش
تحلیل سطح . تعیین نشده گروداران را مشخص نماییم

 درصد مدیران 100آگاهی گروداران نشان داد که 
ش آب، مدیران محیط زیست و پژوهشگران از بخ

آگاهی باالیی نسبت به وضعیت منابع آب منطقه 
 بودند در مقابل بخش کمی از برخوردار

کنندگان صنعتی و شهري که ارتباط مستقیم با  مصرف
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. مصرف بهینه داراي آگاهی باال در این زمینه هستند
تحلیل منابع موجود در دسترس گروداران نشان 

کنندگان از   که بخش مدیران به نسبت مصرفدهد می
تري جهت اثربخشی به وضعیت منابع آب  منابع بیش

 درصد از مدیران داراي منابع 70بیش از . برخورداراند
 توجهی چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی قابل

 گروداران داراي منابع هستند، همچنین تمام. هستند
هاي  خصوصیتعبارت دیگر هر گروهی به نسبت  به

خود داراي منابعی جهت اثرگذاري بر منابع آب منطقه 
واسنجی مدل خصوصیات گروداران با استفاده . است

سازي  از الگوریتم ژنتیک در چهارچوب مدل شبیه

 و a ،b ،cدر نتیجه مقادیر پارامترهاي . صورت گرفت
d72/0 و 28/0، 64/0، 36/0ترتیب برابر است با،   به 

سازي اهمیت گروداران ي مطلق شبیهو میانگین خطا
دست  همقادیر اهمیت ب. دست آمده است ه ب478/0

سازي براي مدیران بخش آب، آمده از مدل شبیه
مدیران محیط زیست، مدیران کشاورزي، اصحاب 

کنندگان  مداران، پژوهشگران، مصرفرسانه، سیاست
کنندگان  صنعتی، کشاورزان، روحانیون و مصرف

، 8/1، 4/2، 61/2، 64/2، 8/2 برابر ترتیب شهري به
 . باشد می2/1 و 3/1، 5/1، 53/1، 59/1

  

  
  . سنجی اهمیت گروداران  نتایج صحت-4شکل 

Figure 4. Validation results of importance. 

 
تواند   میعات استفاده شده نتایج این پژوهشاطال

براي مقایسه با سایر خصوصیات گروداران در شرایط 
هاي حاصل از این، نتیجه بر عالوه. استفاده شوددیگر 

هاي  تواند اندرکنشاجراي مستمر تحلیل گروداران می

هاي  بالقوه میان گروداران را مشخص کند و فرصت
. آتی را در راستاي مدیریت مشارکتی معرفی کند

اجراي تحلیل گروداران با در نظر داشتن تغییرات 
ها به مدیران   استراتژياین. تواند مفید باشدها می طرح
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ها و  کند تا در راستاي کاهش مخالفتکمک می
هاي حفاظت از منابع آب گام افزایش حمایت از طرح

ایجاد دیدگاه مثبت در مورد منابع آب و . بردارند
هاي مخالف با استفاده از ایجاد کاهش ایجاد تشکل

تواند این تشکل و منابع قوي منافع بومی در منطقه می
نی آن را در راستاي تغییر رویکرد به نفع منابع آب انسا

تواند توسط ایجاد منافع این تغییرات می. کمک کند
آبیاري قزوین از طریق  مالی و اقتصادي در شبکه
اما منافع در این منطقه . تسهیالت بانکی ایجاد شود

رسانی و اطالع. شودتنها به منافع اقتصادي محدود نمی
مخالف در مورد عواقب مشورت با گروداران 

تواند نتایج مثبتی در هاي ایشان میها و تصمیم سیاست

چنان که این رویکرد در  ادامه ایجاد کند هم
ها  این تشکل.  قبلی موفق بوده استهاي پژوهش

تواند توسط مدیران بخش کشاورزي حمایت شود،  می
چون این گروداران منافع مشترکی بین مدیران منابع 

هاي  ایجاد سایر تشکل. یست دارندآب و محیط ز
تواند براي ارتقاي دانش و آگاهی کننده نیز می حمایت

ها  این تشکل. گروداران در مورد منابع آب کمک کند
شامل رابطه میان رسانه، روحانیون و مدیران بخش 
منابع آب باشد تا از این طریق بتوان جهت 

ابع هاي منرسانی به سایرین در مورد محدودیت اطالع
هاي سایر گروداران گام آب و عواقب ناشی از تصمیم
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Abstract1 
Background and Objectives: Stakeholder analysis is one of the key factors in success of 
management policies in all fields. This tool represents suitable information about the individuals 
that are effectively participate in implementation of water management plans. The obtained 
information from stakeholder analysis can be considered as model input in order to schedule the 
plans and evaluate success of water resources policies. The use of participatory management 
methods for application of water management plans investigates the level of cooperation of 
stakeholders and determine their effects in management plans success. Stakeholder participation 
is in correlation with stakeholders’ interests and power and consequently their importance. The 
modeling of stakeholder power and the study of relationship between the other features have 
recently been considered. The purpose of this study is to represent a framework to accurate and 
ease stakeholder analysis process in primary studies in water management policies or plans. In 
this research, a novel model is proposed for simulation of stakeholders’ importance to analyze 
management policies in the field of water resources management. 
Materials and Methods: In order to gather primary information and analyze input data for 
the stakeholder characteristic model, questionnaires and interviews with key stakeholders 
were used. Key stakeholder groups were chosen using expert choice and analytic hierarchy 
process. Using previous frameworks of stakeholder analysis, the simulation-calibration 
framework of stakeholder characteristics model was performed. Genetic algorithm was used 
to calibrate the stakeholder characteristic model as well as estimation of the model 
parameters. Then, stakeholder’s power and importance were evaluated using stakeholder 
characteristic modeling and calibration to compare its result with other stakeholder analysis 
frameworks. 
Results: The results of knowledge analysis showed that training stakeholders such as media 
and other groups should have more knowledge of water resources in the region. On the other 
hand, the low awareness of politicians who play an important role in water resources supply 
in the region, is of concern. Some stakeholders of politicians and managers has a considerable 
level of position in the region that makes them the most effective individuals. According to 
the importance analysis, politicians and managers are the most powerful and domestic users 
are least important users in the region. Also, it is observed that the model is able to simulate 
the importance of stakeholders in an acceptable level with mean absolute error of 0.487. The 
results showed that there is correlations between knowledge level, resources, leadership, 
power and importance of stakeholders. One of the results of this study is that the hidden 
interactions between the stakeholders were defined using stakeholder analysis framework.  
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Conclusion: This research was done to help managers and decision makers of Qazvin irrigation 
network to observe consequences of powerful stakeholder’s effect on excessive water 
withdrawals. The main conclusion of the research was that performing positive view points 
about water resources conservation and decreasing opposite groups of stakeholders by creating 
local benefits in the region can empower the supportive groups of stakeholders to change the 
approaches in favor of water resources conservation. It is also concluded that using stakeholder 
analysis can help to define better the stakeholder relationships and to recognize potential 
opportunities in management strategies.  
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