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 قدمهم
همه موجودها  یو ادامه زندگ اتیح ستین یشک

شته و دا یآب بستگ تیفیو ک تیبه کم نیزم یبر رو
و  یاتیماده ح نیو در دسترس بودن ا تیموجود

 یادیرا تا حد زها انسان یتداوم زندگ تواندمی پرکاربرد
 که پروردگار بزرگ نیبا وجود ا. و بهبود بخشد نیتضم

، بدن گردش خون مهمانند نظا، چرخه آب قیاز طر
ساخته؛ اما  سریم یرا در کره خاک یو زندگ یسالمت

برداری بهرهمداخله ناآگاهانه انسان به نام توسعه و 
 نیا، یعیمنبع طب نیو استفاده نادرست از ا هیروبی

تر بیش به باور، یرو نیاز ا. تعادل را برهم زده است
های دخالت عامل جهیبحران موجود آب نت، کارشناسان

 نادرست آّب است یحکمران گریو به عبارت د یانسان
 (. 2712، وهمکاران 1وستل-پول)

 انآب نش ریدپذیتجدی هامنبع یبررس زین رانیا در
کشور مناسب درآب  یهامنبع نیا تیکه وضع دهدمی

وان عن به یاست که بخش کشاورز یدرحال نیا. ستین
و  یگل) شودمی آب شناختهکننده مصرفترین بزرگ

مصرف آب در  فزایندهروند  لیبه دل(. 1930، همکاران
 یورزشاک، صنعت، ینیشهرنش ریمختلف نظهای بخش
از منابع آب  هیروهای بیبرداریبهرهو ، ستیز طیو مح

های تعداد دشت، ریدر پنجاه سال اخ ینیرزمیز
به  1917دشت در سال  11ممنوعه کشور از حدود 

 است افتهی شیافزا 1939دشت در سال  911
، گریبه عبارت د(. 1939، رانیآب ا ریتدب شکدهیاند)

و  یآب یهامنبع ندهیمصرف فزا، یرشد اقتصاد
روزافزون به  تیجمع ازیاز آن و ن یناشهای بیتخر

 آب تیبا توجه به محدود، یو دام یمحصوالت کشاورز
الش چ، یکشاورز داتیتول یعنوان بستر اصل وخاک به

ار کشورمان قر یفرارو یارجدیبسی ارا به گونه یکم آب
 . داده است

 یموضوع بحران آب در سطح مل، ریاخهای دهه در
مورد توجه کارشناسان قرار گرفته  اریبس المللیبینو 

و منابع آب  یآسمانهای و به خاطر کاهش بارش
های از امکان بروز جنگها آن از یبرخ، ینیرزمیز

بر سر  یانسانهای در سطوح مختلف جامعه یدیجد
ملل  نکارشناسان سازما. کنندمی آب صحبت

به  یبمنابع آ تیریکه اگر وضع مد کنندبینی میپیش
 اردیلیم 1حدود  2717درسال ، رود شیمنوال پ نیهم

آسان به  یجهان گرسنه و دور از دسترس تیاز جمع
، نیبنابرا(. 2711، و همکاران 2نیانج) آب خواهند ماند

دشوار از منابع آب و نبود امکان  برداریبهرهموضوع 
 یتایح ازیماده مورد ن نیالزم به ا یترساستفاده و دس

خشک و های در منطقه ژهیبه و یچالش جد کیبه 
با  یسازگار یشده و برا لیتبد نیخشک کره زم مهین

 یدو توسعه اقتصا تیرشد جمع تیریو مد میاقل رییتغ
 . وجود ندارد 9آب یاز اصالح حکمران ریبه غ یراه

 نیو کاراتر نیبهتر یبرقرار برای رسدمی نظر به
 تیتقو قیاز طر توانمی یمنابع آب کشاورز تیریمد

منابع  یتیریمشکالت مد، آب یحکمرانهای شاخص
 قیطر نیکاهش داد و از ا یآب را در بخش کشاورز

ن ارکا نیو ارتباط متقابل ب یهمکار، مشارکت زانیم
 (یو خصوص یبخش دولت، یجامعه مدن) آب یحکمران
 . دیو به حداکثر مطلوب رسان تیرا تقو
است که  نیبحران آب اهای از نشانه، جهان در

است؛  دیدر حال افت شد ینیرزمیز یسطح آبها
 شیو افزا یصنعتهای ندهیآال لیآب به دل تیفیک

های و پروندهها دارد؛ معارضه یروند نامطلوب یشور
و  یکاریاست؛ و ب شیروبه افزا، مرتبط با آب ییقضا

 استشتاب گرفته  یاز کم آب یمهاجرت ناش
 ( 2710، و همکاران 1نی؛ ل2711، 1و آرنل نگیگوسل)

، شدهر تبیش آب یتقاضا برا، توسعه ریدر مس، البته
آن روز به  تیفیبوده؛ و ک یکه عرضه کاهش یدرحال

تواتر بروز ، برداریبهره دیبا تشد. شودمی روز بدتر
 یو خشکسال لیمانند س یطیمح ستیزهای بحران
و ای و جاده یلیر یارتباط یراهها شود؛تر میبیش
 نینشست زم لیآب و گاز و مانند آن به دلهای لوله
 ازگردهیخاک و حرکت ر شیو فرسا نند؛یبمی بیآس

 ریدرگ یمختلفهای اما چون دستگاه. رندیگمی شدت
با هم  توانندمی یبه سخت، شوندها میدهیپد نیا

 گریکدیبا ها بحران نیرفع ا یهماهنگ شده و برا
طورمعمول به  بهلذا هنگام بروز بحران . کنند یهمکار
دست  یاز سو یتیریاقدام و واکنش الزم مد یدرست

 . ردیگنمی اندرکاران صورت
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آب به  "یحکمران"و  "تیریمد"که دو واژه  نیا با
 نیدانست که ا دیاما با، رسندمی نظرظاهر همانند به 

از هم جدا  یستیدو مفهوم در عمل متفاوت بوده و با
 هیمانند تجزهایی تیمنابع به فعال تیریمد. شوند

 حفظ یبراهایی اقدام یتوسعه و اجرا، شیو پا لیتحل
. شودمی مطلوب گفته ودههر منبع در محد تیوضع
 نهیمدر ز یمهم یراهبردها یآب کشاورز تیریمد

آب را مد نظر دارد؛ که از  یهامنبعاز  نهیاستفاده به
راهبردها عبارتند از استفاده متعادل از  نیا ترینمهم

 هیتغذ تیریتوجه به مد، ییایمیشهای کودها و سم
 از استفاده، آن حیو تسط یاراض یکیزیاصالح ف، خاک
، ایو قطره یباران یاریمانند آب یاریآب نینو یروشها

 نیکه البته توجه به همه ا ؛یمانیسهای آبراههساخت 
 ،در دانش داریپا رییتغ جادیا ازمندیمهم ن یراهبردها

 (. 1913، یعمان) نگرش و مهارت کشاورزان است
ه ک کندمی نییرا تع ینیقوان یحکمران، درمقابل

به عبارت . کندمی تیفعالها آن درمحدوده تیریمد
، یاسیسهای سامانهاز ای آب مجموعه یحکمران گرید

 میاست که به طور مستق یو ادار یاقتصاد، یاجتماع
 یمنابع آب تیریتوسعه و مد، بر مصرف میرمستقیو غ

سطوح ی همه رد یارائه خدمات آبچنین هم و
 (. 2710، وستل-پول) گذارندتأثیر می یاجتماع

در  یو پژوهش یعلمهای و داشتهها نوشته مرور
مختلف های که جامعه دهدمی مربوطه نشان اتیادب

م توجه ک یمنابع آب تیریمد یدر گذشته به جنبه انسان
وکم  ازیمورد نهای بوده و حسب ضرورت در منطقه

 یراب یمنابع آب تیریمد یفنهای به جنبهتر بیش آب
-پولاند )آن پرداخته نهیو مصرف به وریبهره شیافزا

ه مقول نیا یگشتن ناکارآمد داریبا پد(. 2711، وستل
 رییرابطه تغ نیدر ا زین کردهایمنابع آب رو تیریدر مد

توسعه های افتیدر ره ژهیبه و یو ابعاد انسان افتهی
با پررنگ . قرار گرفته است یجد تیمورد عنا داریپا

 کی زا، رامونیپ عتیانسان بر طب یشدن اثر زندگ
مجبور شدند که عالوه  یعیطرف دانشمندان منابع طب

 یاجتماعهای دهیبه پد یعیطبهای دهیبر مطالعه پد
جامعه شناسان در  گریتوجه کنند؛ و از طرف د زین

 یهامنبعو ها خود ناچار شدند به عاملهای پژوهش
مؤثر های عامل گریاز د میاقل رییتغ. بپردازند زین یعیطب

، آرنل و نگیگوسل) است ندهیدر آ یآب بعمنا تیبر وضع
2711 .) 
 یآب هر کشور به معن ینظام حکمران تیتقو

های استیاجرا و تحقق هرچه بهتر سسازی نهیزم
 للیالمبینکه در سطوح  ییاز آنجا. باشدمی یتیحاکم
از موارد  یاریدر بسها و برنامهها استیس، یو محل

 وندرنمی کاغذ فراتر یداشته و از رو ینظر یاغلب مبنا
به موضوع نظام  ریخاهای درسال (؛7112، 1براور)

 . توجه شده است شیاز پ شیب یحکمران
های آب در پاسخ به چالش یحکمران، قتیحق در

های الزمهترین یاز بحران یکیعنوان  آب به یجهان
توجه  ریاخهای در سال یمنابع آب داریتوسعه پا

، البته. دانشمندان را به خود معطوف داشته است
نابع که م ستین یمعن نیآب به ا تیبودن وضع یبحران

دال بر تر بیش بلکه دهدنمی را ازهایموجود کفاف ن
منابع آب  عیو توز تیریمد تیبودن وضعدار مشکل

 تیریو مد یحکمران کردیاز رو دیمبنا با نیبرهم. است
در جهت تحقق  یمحور یبه منزله راهکار یمشارکت

های مانند حوزه یعیطبهای مناسب عرصه تیریمد
عامل محدودکننده موجود در آن با  ژهیو به و زیآبخ

؛ 2719، و همکاران0زیویلوکاس) کرد هعنوان آب استفاد
منابع آب در  یحکمرانکار راه استفاده از(. 2771، 1دیر

که ازلحاظ ، آب داریپا تیریبه مد یابیدست یراستا
، یو اجتماع یاسیکارآمد؛ از لحاظ س، یاقتصاد

باشد؛  داریپا، یطیمح ستیعادالنه؛ و از لحاظ ز
؛ راجر و 2711، و همکاران3براگا) راستیاجتناب ناپذ

 یرا برا یهدف یحکمران، راستا نیدر ا(. 2779، 17هال
ان عنو بلکه به، کندنمی در منابع آب دنبال رییتغ

منابع آب در آن  تیریکه مد شودمی فیتعر یبستر
(. 2711، پول وستل ؛2711، 11گیگر) دهدمی رخ

از تر کامل یمفهوم« 12آب یحکمران»اصطالح 
جامعه و دولت  نیب طهحکومت کردن است که بر راب

و  ی؛ سام2711، براگا و همکاران) کندمی دیتاک
(. 2770، و همکاران 11؛ هاپرت2719، 19وسفی

 آب به کاری درباره یکه مفهوم حکمران یهنگام
 کی ییتوانا یارتقاآن  یمقصود و هدف اصل رودمی

 منابع آب است داریپای توسعه یبرا یاجتماع سامانه
 طیبودن شرا ریلذا با توجه به متغ(. 2779، لراجر و ها)
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در ها تأثیر آنو  یو اجتماع یطیمح ستیزهای نظام
 یاست که حکمران ازین، یو حکمران تیریمدهای هدف

، یطیمح ستیز طیبا توجه به شراای آب در هر منطقه
نفعان  یذ یباورها و سودمندها، ارزش، یاجتماع

ار قر یجد یابیو ارز یمختلف در آن منطقه مورد بررس
 شودمی ادیآب  یمحل یکه از آن به نام حکمران ردیگ
؛ 2719، و همکاران 11نی؛ گر2711، براگا و همکاران)

مفهوم  حیدر تشر(. 2717، و همکاران11ینیتور
 نیو پرکاربردترترین شناخته شده دیآب شا یحکمران

باشد که  10آب یمربوط به مشارکت جهان فیتعر
، یاجتماع، یاسیسهای از نظامای موعهرا مج یحکمران
 که توسعه و کندمی فیموجود تعر ییو اجرا یاقتصاد

خدمات آب در سطوح ی منابع آب و ارائه تیریمد
(. 2779، راجر و هال) کندمی میمختلف جامعه را تنظ

آب را  داریپا یحکمران( 2711) و همکاران 11کوزداس
 نیبا تضم، و استفاده آب لیتحو، عرضه نیب یهماهنگ

 یو اقتصاد یاز رفاه اجتماعای و عادالنه یسطح کاف
 (ستمیاکوس) بدون در معرض خطر قرار دادن بوم نظام

باورند  نیبرا( 2719) 13آرارال و وانگ. کنندمی فیتعر
 تیاست و موفقای رشته انیم یعلم، آب یکه حکمران

معقول از ی و استفاده قیتلف، یگردآور ازمندیآن ن
مشترک  یچارچوب جادیا یدر راستا اطالعاتدانش و 

 اقتصاد، یمتداول در اقتصاد عمومهای هیبرآمده از نظر
و امور گذاری استیو س یاسیاقتصاد س، نهادگرا

بر نقش ( 2712) 27و الرسون کیو. است یعموم
وجود گفتمان در دسترس و ، یکنشگران اجتماع

 هب یابیو دستها و هدفها ارزشی نهیشفاف در زم
از . کنندمی دیآب تاک یجامع در حکمران ینشیب
های از نظام یفیآب به ط یحکمران، 21مولدن دگاهید
 شودمی اطالق یو ادار یاقتصاد، یاجتماع، یاسیس

 خدماتی منابع آب و عرضه تیریتوسعه و مد یکه برا
(. 2771، مولدن) هستند ریدر سطوح مختلف دا یآب
ت امر اس نیاکننده نییمنابع آب تع یحکمران کردیرو

و تحت  یتوسط چه کس، چگونه، یک، که آب از کجا
ت اس یروشچنین . همشود عیو توز نیتأم یطیچه شرا

و  صیتخص نهیالزم در زمهای گیریتصمیمکه با آن 
، براگا و همکاران) شودمی انجام یمنابع آب میتنظ

(. 2779، ؛ راجر و هال2719، وسفیو  ی؛ سام2711

با وجود ، یکه مفهوم حکمران است نیا قتیحق
که در مجامع مختلف درمورد آن  یپرشمار یدهایتأک

نامفهوم و مبهم  یچنان تا حد هم، صورت گرفته است
، نو همکارا 22سمنی؛ ت2710، وستل -پول) است

گسترش  انگریمرتبط ب اتیادب یبررس(. 2719
در  یمرتبط با مقوله حکمرانهای روزافزون پژوهش

های یاز بررس یبوده و حجم قابل توجه فابعاد مختل
متمرکز  نیموضوع نو نیا یدر سراسر جهان رو یعلم

در  یمقوله حکمران نکیا(. 2710، وستل-پولاند )شده
موضوع مهم و اثرگذار  کیبشر  یابعاد مختلف زندگ

 ندتوامی یحوزه علم نیساختار ا لیشده و تحل یتلق
 یبرا ریزیبرنامهو گذاری استیبه س یانیکمک شا

 و یعلم حیاز نتا نهیو استفاده به ندهیآهای پژوهش
که در موضوع  نیبا ا. در زمان حال بکند یپژوهش
 یاریبسهای پژوهش ریاخهای آب در سال یحکمران

 (؛2713، و همکاران 29سانچز -دوران) انجام شده است
ز بار با استفاده ا نینخست یبرا یابیپژوهش و ارز نیا

 مینسبت به ترس یشبکه اجتماع لیتحلهای تمیالگور
 . آب اقدام کرده است یحکمران ینقشه علم
باهدف  یقیتحق(، 1931) و همکاران یگودرز

 آب یدر حکمران ینقش بخش کشاورز یبررس
شهرستان رفسنجان انجام دادند؛ و گزارش  ینیرزمیز

 یمحل یبه حکمران دنیرس یگام برا نیکردند که اول
 یهماهنگ با دولت است که اعضاهای تشکل لیتشک

افراد مورد اعتماد مردم و انتخاب  دیباها تشکل نیا
ها تشکل نیالبته ا. باشد یشده توسط رهبران محل

 تیبه آموزش و حما ازیخود ن تیفعال تیتقو یبرا
 . دولت خواهند داشت

 یهدف بررس با یپژوهش( 1931) یو بهروز یفتاح
 تیریآب در مد یحکمران یتیریکاربرد مدل مد

 .توسط کشاورزان انجام دادند یاستفاده از پساب شهر
سطح دانش و اطالعات  نیمطالعه نشان داد که ب نیا

منابع آب با  یحکمران تیریمدهای کشاورزان از برنامه
ی دارمعنی رابطه یمنابع آب یحکمران تیریبهبود مد

 . وجود دارد
 یشبکه اجتماع لیبا استفاده از روش تحل یپژوهش

که  افتیدر، آب مالتا یدر خصوص بهبود حکمران
ترین بزرگ نکهیآن باا رانیو مد یبخش کشاورز
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آب کاماًل  یدر حکمران یآب هستند؛ ولکننده مصرف
 یاصل رندگانیگ میبوده و کماکان از تصم هیدر حاش

 (. 2711، 21گات) ستندین

 شناسیروش
 یبررس یهر پژوهش یادیبنهای از مرحله یکی

موضوع  اتیمرور ادب ایموجود های نهیشیاسناد و پ
ر ههای یو مطالعه روند دگرگون ییشناسا یبرا. است

آن  یفکرهای چارچوب و مکتب نیتدو، یموضوع علم
 مرتبط یعلمهای هیفرض نییتع تیموضوع و در نها

 یکی. کرد تفادهاس زین یعلم سنجهای از داده توانمی
 نیانجام چن یبراها دادههای گاهیپا نیاز بهتر

اسکوپوس است که رسانی اطالع گاهیپا یقاتیتحق
 هیرا نما یعلمهای مجموعه از پژوهشترین جامع

 (. 2719، 21هاک-ونگی) کندمی
 یکاربردهای پژوهش شناسیروشپژوهش از  نیا

 شبکه لیروش تحل که بابهره برده؛  پژوهی دیرین
 . دش انجام، کل شبکههای مرتبط با پژوهش، یاجتماع
 قاتیوهماهنگ با تحق، قیتحق نیانجام ا یبرا

ها داده، در آغاز کار( 2771، 21و اسلک یراول) نیشیپ
 نآ. اسکوپوس سفارش داده شدرسانی اطالع گاهیاز پا
 یو افزارنرم یبرابر راهنما ییآما دادههای مرحله، گاه

 قیتحقهای هدف هیانجام و بر پا 20ووریاو اس و
ر ب یمبتنهای تمیاز الگور فادهبا است یینهاهای داده

ون ) شد لیو تحل هیتجز یشبکه اجتماع لیعلم تحل
 (. 2711، 21و والتمن کیا

از معادل ، سکوپوسپایگاه ااز ها داده یگردآور یبرا
 23یآب و حکمران یعنی یدیواژگان کل یسیانگل

 0211مرتبط با های فراداده، تیدر نها. استفاده شد
مرتبط با های و کتابها شامل مقاله یسند علم

شده از آغاز  هیو نما یسیآب به زبان انگل یحکمران
سه  یط، 2713 رسپتامب انیتا پا پایگاه نیا لیتشک

به ها سفارش داده. شد افتیمرحله سفارش داده و در
موجود در های مقولهی همه انیمعناست که از م نیا

اطالعات معروف به کالن  یسامانه به علت حجم باال
شامل هم  قیمورد نظر تحقهای تنها فرادادهها، داده

اد اسن یو مشخصات انتشار یهم استناد، یسندگینو
به روش تمام ، گریبه عبارت د .ندشد خابانت یعلم

 پایگاهموجود در  یعلمهای مدرکی همه یشمار
که از آغاز ( آب یدر موضوع حکمران) اسکوپوس -ریالزو
 هیدر آن نما 2713سپتامبر  انیتا پا پایگاه نیا لیتشک

 . شرکت داده شدند یبررس نیشده بودند؛ در ا
 ىکیعنوان  به، از نقشه هاى دانشى، پژوهش نیا در

 لمع تیوضعی هنیبه شیکارآمد براى نماهای وهیاز ش
 تیوضع یبررس یبرا( 2711، 97یبورنر و پول)

هر پژوهش . آب استفاده شد یحکمرانهای پژوهش
 یاز کلمات انتزاع یانوسیمسافرت در اق ینوع یعلم

گر پژوهش که رودمی آن میب یاست که بدون نقشه علم
 شینادرست را انتخاب کرده و منابع محدود خو ریمس

ی هنقش(. 2711، بورنر و همکاران) را به مخاطره اندازد
دانش و  انیجر ریدانشى قادر است منابع و مس

و کمبودهاى آن را مشخص کند؛ و با ها تیمحدود
اطالعات الزم درمورد هر ، حوزه هاى اصلى نییتع
 پوریعل) رار دهدپژوهش ق رانیدم اریرا دراخت رحوزهیز

 (. 1931، و همکاران یحافظ

 هاافتهی
ب: آ یمرتبط با حکمران یاسناد علم پراکنش

 از آغاز تاکنون
 رگیچشم شیافزا دیمو، مرتبط یهامنبع ژرف مرور
 .توسعه استهای یدر بررس یحکمران موضوعتوجه به 

های داده شود؛می دهید 1که در نمودار  گونههمان
رتبط م یعلم سندهایکه نشر  دنکنمی دییتأ قیتحق

در حال ای ندهیصورت فزا به یبا موضوع حکمران
 water AND) آب ینحکمرا یجستجو. گسترش است

governance ) اسکوپوس نشان داد که  پایگاهتنها در
موضوع منتشر و  نیدر ا یسند علم 0211تاکنون 

رشد  گویای هامنبعاز  زانیم نیا. شده است هینما
به ، آب یحکمرانهای پژوهش عیو گسترش سر یکم

روند نشر  رینمودار ز. باشدمی دیدر هزاره جد ژهیو
ه سده گذشت مین یآب را ط یمراناسناد مرتبط به حک

 . دهدمی نشان
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 ( اسکوپوس پایگاهبرگرفته از )، تاکنون 1301 سال آب از یمرتبط با حکمران ینشر اسناد علمروند  -6نمودار 

 آب یحکمرانهای مرتبط با پژوهشهای نشر مقاله
را  ییباال اریرشد بس، هزاره سوم از نظر شمار یاز ابتدا
که مبحث  دهدمی نمودار نشان نیا. دهدمی نشان

آب اضافه های هزاره به پژوهش یاز ابتدا یحکمران
دانشمندان منابع آب که ، گریعبارت دبه . شده است

عمران  یمهندس تگانبه طورعمده از دانش آموخ
آب عالقمند  یهستند؛ به مطالعه جامعه شناخت

در نمودار فوق بر  دشدهیدانش تول یحجم باالاند. شده
و آموزش  جینظام تروهای یکاست ترینمهماز  یکی

 یباال دیبا وجود تول. اشاره دارد زیکشور ن یکشاورز
 ینظام حکمران تیتقو تیو اهم نهیزم نیدانش در ا

 بخش ازیمنابع آب مورد ن داریپا نیژه در تامیآب به و
و آموزش  جینظام ترو رسدمی به نظر، یکشاورز
نابع م تیریدانش مدهای افتهی جیترو، کشور یکشاورز

البته . نکرده استگذاری آب را در سطح کشور هدف
 دهید 2711ودار و بعد از سال نم انیکه در پا یافت
 و نشان وده؛اطالعات ب یاز گردآور یناش شودمی
هم چنان درحال  یاطالعاتهای که بانک دهدمی
 . باشندمی یسینو هینماهای مرحله لیتکم

 

 آب یبرتر حوزه حکمران پژوهشگران
در ها یکه بررس دهدمی موجود نشان شواهد

و  شمندانیمختلف جهان توسط اند یکشورها
در نمودار . پژوهشگران مختلف مورد توجه بوده است

محقق  17منتشر شده توسط  یعلم سندهای شمار 2
  .نشان داده شده استای سهیصورت مقا برجسته به
های از نظر شمار، مقاله شودمی دیدهگونه که همان

ر د یانتشارات علمترین شیوستل ب -پول ایکالد
ر گوپتا و کارن باک تاییو جو؛ بودهآب  یموضوع حکمران

 رسددوم و سوم قرار دارند. به نظر میهای گاهیدر جا
 طیو مح یتماعهای علوم اجکه در موضوع یزنان

ند؛ دار یعلم تیدر فعالتری شیبی نهیشیپ ستیز
 ینهای فکه در جنبه یاز دانشمندان شیاند بتوانسته
آب صاحب تجربه هستند، در موضوع  یحکمران
مودار ن نیکنند. با توجه به ا ییآب قلم فرسا یحکمران

در  یو آموزش کشاورز جیگر ترواست پژوهش بهتر
های آب به نوشته ینمطالعه مرتبط با حکمرا

حوزه مراجعه کند؛ چراکه در  نیبرتر ا سندگانینو
 ابهام نیآب اتفاق نظر وجود ندارد. ا یحکمران فیتعر

ر گممکن است باعث اتالف وقت پژوهش یو پراکندگ
 شود. 
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  (اسکوپوس پایگاهبرگرفته از )، برپایه شمار اثر آب یبرتر حوزه حکمران انپژوهشگرپراکنش  -2نمودار 

فعال در حوزه  یعمده پژوهشگر یمرکزها
 آب یحکمران

که  دهدمی آمده نشانبه دست های افتهی
و  ییاروپا یو پژوهش یعلم یو مرکزهاها دانشگاه

 نهیدر زمتری شیو توجه ب تیاهم ییکایامر
 داشته اند؛ و یمرتبط با حکمران یپژوهشهای تیفعال

، هبود توجهبی انهیخاورم ژهیو به و ییایآس یکشورها
(. 9نمودار اند )موضوع داشته نیبه ا یتوجه اندک ایو 

در کشور هلند با  نگنیدانشگاه واخن، رابطه نیدر ا
 277از  شیب) یاسناد علمترین شیاختالف باال ب

اسکوپوس  پایگاهآب را در  یدر موضوع حکمران( مقاله
ا عنوان تنه به نیعلوم چ یآکادم. به چاپ رسانده است

 نیمقام دهم ا، نمودار نیحاضر در ا ییایمؤسسه آس
 است که یطیدر شرا نیکرده است؛ ا غالفهرست را اش

منابع  یبحران کمبود آب و ضرورت حکمران ایچالش 
، و حادتر از اروپاتر بیش اریمنطقه بس نیآب در ا

 کردیور رییاست که تغ یهیبد. کاستیو آمر هیانوسیاق

 ایمنابع آب در آس تیریدر مد یبه سمت مقوله حکمران
به  یاتیح داریپا عهتوس ندیدر فرآ انهیخاورم ژهیو به و

هم  رانیا زمانیناگفته نماند که کشور عز. رسدمی نظر
ؤثر م یو حکمران تیریدر مد نهیریدای نهیشیباوجود پ

و ضرورت ها قنات ژهیبه و ینیرزمیز یدر موضوع آبها
ی هاتیفعال نهیزم نیآب در ا یحکمران نینو یبررس
 نهاتنداشته است؛ و تاکنون  یچندان یوانتشارات یعلم

 بآ یاسکوپوس در حکمران پایگاهدر  رانیدو مقاله از ا
 دیاب یو آموزش کشاورز جیثبت شده بود. دانشمند ترو

که بخش اعظم  نیتوجه داشته باشد که با توجه به ا
انجام  ییمنابع آب در کشورها یهای حکمرانپژوهش

 یتمتفاو یو بوم شناخت یاجتماع طیشده است که شرا
ها تهافی نیالزم باشد در کاربست ا دیدارند؛ شا رانیاز ا

ها به آن یخاص کشورمان با نگاه انتقاد طیدر شرا
از  یاریمثال در کشور هلند و بس ی. براستینگر

آب  یفراوان لیبه دل یمبحث زه کش ییاروپا یکشورها
 نظام یچالش اصل یکم آب رانیدر ا یدارد؛ ول تیاولو

  آب است.  یحکمران
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  (اسکوپوس پایگاهبرگرفته از )، برپایه شمار اثر آب یحکمران یبرتر پژوهش هایمرکزپراکنش  -3نمودار 

 یبرتر فعال در پژوهشگر یکشورها
 آب یحکمران

 تیوضع یبررس، نیشینمودار پ همانند
 زیدر سطح کشورها ن یآب حت یحکمرانهای پژوهش

، یبکم آتر بیش با چالش یکه کشورها سازدمی آشکار
که  یموضوع پرداخته اند؛ در حال نیکمتر به ا

به توسعه تفکر و تر پر باران ایتر پرآب یکشورها
 هایهداداند. توجه کردهتر بیش آب یحکمران کردیرو

، کایاسکوپوس نشان داد که آمر پایگاهاستخراج شده از 
مرتبط  یاسناد علمترین شیو هلند ب ایاسترال، سیانگل

اند. منتشر کرده ریاخهای آب را در سال یبا حکمران
 انیو در م ایاز آس دهدمی نشان 1که نمودار  گونههمان

 یحکمرانهای ده کشور برتر در حوزه انتشارات پژوهش
 ایاسترال. دارند یو هند حضور فعال نیتنها چ، آب

ا با کشور م یمشابه یمیاقل طیه شرااست ک یکشور
 یحکمرانهای افتهیکه توجه به  رسدمی نظردارد و به 

و  جیبه منظور استفاده در نظام ترو ایمنابع آب استرال
 . کشور سودمند باشد یآموزش کشاورز

 یمرتبط با حکمران یپراکنش انواع اسناد علم
 آب

درصد از  07 کیکه نزد دهدنشان می 1 نمودار
آب به صورت مقاله بوده و  یانتشارات حوزه حکمران

درصد از  12پس از آن انتشارات در قالب کتاب حدود 
آب را به خود اختصاص  یاسناد منتشر شده در حکمران

نکته است که  نیخود دال بر ا نیداده است. ا
رشد و  هیاولهای آب در مرحله یهای حکمرانپژوهش

های تالش ندهیزم است در آنمو خود بوده و ال
 یابعاد مختلف حکمران ییشناسا نهیدر زمتری شیب

 آب انجام شود.
 آب یشبکه دانش حکمران میضرورت ترس
 11113حدود  انیاز مق، یتحق یدر بازه زمان

 نهیدر زم یمقاله علم 1نفر دست کم  121سنده، ینو
ان، یم نی(. از ا1اند )نمودار آب منتشر کرده یحکمران

ر د یهمکار گریکدیبا  سندگانینفر از نو 917تنها 
ترین یاند. پس از محاسبه قونگارش مقاله داشته

 ینمودار باال به عنوان کل شبکه همکار 91رابطه
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 1دست کم  یآب )دارا یحوزه حکمران سندگانینو
 یهمکار شگرینما یشد. خطوط منحن میمقاله( ترس

 یت. برمبنااس یهای علمپژوهشگران در نگارش مقاله
شده در ون  یافزار، معرفبندی نرمخوشههای تمیالگور

که  شود(، مشاهده می2711و والتمن ) کیا
 یخوشه( در موضوع حکمران 11) یهای پرشمارخوشه

 اند.را منتشر کرده یمتنوع یآب، اسناد علم

 
 پایگاهز برگرفته ا)، برپایه شمار اثر آب یمرتبط با حکمران یبرتر نشر اسناد علم یکشورهاپراکنش  -1نمودار 

 (. اسکوپوس

 
 ( اسکوپوس پایگاهبرگرفته از )، آب یمرتبط با حکمران یاسناد علم پراکنش -0نمودار 
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  آب یپژوهشگران حوزه حکمرانی شبکه -1نمودار 

 سندگانیکه نو دهدمی نمودار نشان نیاچنین هم
ا رهایی مقاله نهیزم نیبه طور مستقل در ا، یاریبس

بار به  نیاول یکه برا یمحقق، نیبنابرااند. منتشر کرده
 بممکن است نادانسته از مکت کند؛می حوزه ورود نیا

ه که ب نیا ایو. شود قیوارد موضوع تحق یخاص یفکر
با محققان برتر نتواند به چهارچوب  ییعلت ناآشنا

 دایمورد نظر دست پ یپژوهش طهیدر ح یدرست یفکر
ی نهیشبکه دانش هر زم میروش ترس، مبنا نیبرا. کند
 ییشناسا یبرا یعنوان ابزار مناسب به تواندمی یعلم

ورود به هر  یمناسب برا یفکرهای مکتب ایها خوشه
که  ینازجمله ا. شود شنهادیپ یعلمی نهیزم

که در موضوع  یو آموزش کشاورز جیتروان گرپژوهش
 قیتحق یگرید یهر موضوع علم ایو، آب یحکمران

 میامر به ترس یالزم است در ابتدا، کندمی خود را آغاز
 .دناقدام کن یشبکه دانشمندان موضوع مورد بررس

 یاریکه وقت و منابع بس شودمی گاه مشاهدهچراکه 
 یصرف مطالعه مطالب یلیتکم التیتحص انیاز دانشجو

 یشکل جا هیدر حاش 1که باتوجه به نمودار  شودمی
 یلمانتشارات ع یباال اریبا توجه به حجم بس. رندیگمی

 آموزش و جیترو دانشمند عالقه در هر موضوع مورد
علم بدون استفاده  یایحرکت کردن در در یکشاورز

از نقشه راهنما ممکن است باعث هدر رفتن منابع 
 شود.  یگرانپژوهش نیمحدود چن

دانشمند برتر  صدکی یشبکه علم نگاشت
 ارجاعات نیآب براساس باالتر یحکمران

ب، آ ینگاشت بهتر شبکه پژوهشگران حکمران یبرا
ها به ارجاع نتریکه کم یمشاهده شد که زمان

در نظر گرفته شود؛ بار  999حوزه  نیادانشمندان 
 ییدانشمند برتر از کل جامعه دانشمندان شناسا کصدی

افزار، شبکه . در ادامه با استفاده از نرمشوندمی
، 92ندداشت یعلم یهمکار گریکدیکه با  یسندگانینو

 شودطور که مالحظه می(. همان0شد )نمودار  میترس
اند. همه دانشمندان حوزه در چهار خوشه قرارداده شده

نشان دهنده  وندیشمار انتشارات و پ ان گریگره نما
است. فاصله  یهای علمدر نگارش مقاله یهمکار
 یکینزد ای یدور زانیم انگریب گریکدیها از خوشه
های و اشتراکها یاز نظر همکار گریکدیها به خوشه

 است.  یعلم
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  آب یدانشمند برتر حکمران کصدی یعلمهای یشبکه همکار -1نمودار 

وستل در خوشه -پول شودمی دیدهگونه که همان
 نیاند؛ ا قرار گرفته یسبز رنگ و اوستروم در خوشه آب

فعال در عرصه  ییکایاست که دانشمندان آمر یدرحال
ای متشکل به رنگ قرمز نشان آب در خوشه یحکمران

به ) ییکه دانشمندان اروپا یحالدر  اند.داده شده
 با یخوب یرابطه همکار( طورعمده انگلستان و هلند

 شیخو ییکایدارند؛ با همکاران آمر گریکدی
شکل ، نیهم چناند. داشته یزیناچهای یهمکار

امل بر تع ییکایشبکه دانشمندان آمر یمتراکم و کرو
 یدر پژوهشگر شانیباال و مطلوب ا یو همکار

 0و  1نمودار  سهیبا مقا. کندمی اللتآب د یحکمران
با اطالع از نقشه  یکه محقق مبتد رسدمی به نظر
، هر موضوع یفکرهای مکتب ای یعلمهای خوشه

د ومورد نظر ور یبه عرصه پژوهشگر تواندتر میآگاهانه
 انجیکه در ا یو آموزش کشاورز جیدانشمند ترو. کند

است که  زمال کندمی آب مطالعه یدر موضوع حکمران
 یخوشه علم کی سندگانیرا بر نو شیمطالعه خو

ممکن است ، صورت نیا ریدر غ. خاص متمرکز کند
 از. موضوع شود در ابهام و مطالب یدچار پراکندگ

 از طرف یحالت نیشده در چن دیدانش تول گریطرف د

دانشمندان حوزه کمتر استقبال خواهد شد چرا که 
 نیهای بنشان دهد که از تفاوت تواندنمی سندهینو

 دارد.  یهای مختلف فعال در موضوع آگاهخوشه
دانشمندان  ینقشه علمهای یدگرگون شینما

 آب در گذر زمان یبرتر حکمران
 کصدی یعلمهای ینقشه شبکه همکار شینما

های شمار ارجاع یآب برمبنا یدانشمند برتر حکمران
چهارساله،  یدر بازه زمان شانیا یهای علممقاله

 گذاردمی شیموضوع را به نما نیاهای یدگرگون
خوشه خانم ادشده، ینمودار  ی(. برمبنا1)نمودار 

ته داش تیلفعا نهیزم نیدر ا گرانیاز د شیاوستروم، پ
 تیوستل و در نها-پول خوشه خانم شانیاند؛ پس از ا

ورود  ادشدهیبه موضوع  ییکایخوشه دانشمندان آمر
ها برتر متعلق به خانم سندگانینو گاهیاند. جاکرده
وزش و آم جی. دانشمند تروباشدوستل و گوپتا می-پول

به  که یلیتکم التیتحص انیدانشجو ایو  یکشاورز
آب عالقمند هستند الزم است با  یموضوع حکمران

خود را به سمت خوشه  قیتحق 1توجه به نمودار 
  د. وستل و گوپتا سوق دهن-پول یعنیبرتر  سندگانینو
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  آب در گذر زمان یدانشمند برتر حکمران کصدی یعلم یشبکه همکار -8نمودار 

 
 هاآب از لحاظ شمار ارجاع ینگاشت تراکم شبکه پژوهشگران حکمران -1نمودار 

د دانشمن کصدی یتراکم شبکه علم نگاشت
 هاارجاع نیباالتر یآب برمبنا یبرتر حکمران

دانشمندان برتر های یتراکم شبکه همکار 3 نمودار
رنگ . دهدمی آب را در سطح جهان نشان یحکمران

 یبه معن رهیو رنگ تتر بیش تراکم یروشن به معن
ها یارهمکترین شیب رسدمی به نظر. تراکم کمتر است

های به خوشه شودمی مربوط یعلمهای و ارجاع

 یتا گوپتا که در باالییوستل و جو-پول ایکالودها خانم
 نیا گریبه عبارت د. شوندمی دهیسمت چپ نمودار د

مورد اقبال تر بیش بآ یدر حکمران یمکتب فکر
ار آب قر یپژوهشگران مطرح حکمران المللیبینجامعه 

 یاعتبار علم یمنوال دارا نیگرفته است؛ و به هم
 . است یباالتر
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  اسکوپوس پایگاهشده در  هینماهای شمار مقاله یآب برمبنا یشبکه علم حکمران -60نمودار 

دانشمند برتر  صدکی ینگاشت شبکه علم
 هامقالهشمار  یآب برمبنا یحکمران

 یاآب بر مبن یشبکه پژوهشگران حوزه حکمران میترس
ر حوزه منتش نیکه دست کم ده مقاله در ا یدانشمندان

 انیکه ارتباط م رساندای میرا به نقشه کرده باشند؛ ما
 دهدمی حوزه را نشان نیدانشمند برتر ا کصدیحدود 

، 99یبند بخش تمیمبنا و با الگور نیبر ا(. 17نمودار )
در سمت چپ و خوشه  ینیچ انخوشه پژوهشگر
 داریدر وسط نمودار پد ییکایو آمر ییدانشمندان اروپا

ار در ب نینخست یبرا ینیخوشه دانشمندان چ. شودمی
ودار با نم نیا سهیاز مقا. نقشه کشف شد نیا

که  شودمی استنباط نیچن، نیشیپ ینمودارها
داشته اند؛  یاریبسهای هم پژوهش ینیدانشمندان چ

. داده نشده است ییباالهای ارجاعها آن یکارهااما به 
راد اف، ییکایدانشمندان آمر انیکه از م رسدمی به نظر

، هلند یآب با کشورها یتازه وارد به موضوع حکمران
 یعلمهای یحلقه همکار کیو انگلستان  ایاسترال

 17داده باشند؛ که در وسط نمودار  لیتشک المللیبین
 . شودمی مالحظه

 یدیواژگان کل ینگاشت نقشه هم رخداد
 آب یحکمرانهای پژوهش

 هایبرگرفته از عنوان یدینقشه واژگان کل میترس
ر شده د هی( نمایسی)به زبان انگل یی اسناد علمهمه

نشان داده شده است.  11پایگاه اسکوپوس در نمودار 
واژه استفاده شده در  11777حدود  انیدرآغاز از م

که  یشمارش کامل واژگان یها و برمبناعنوان مقاله
و پس از حذف واژگان  اشند؛بار تکرار شده ب 97از  شیب

شدند.  ییکلمه برتر شناسا کصدینامربوط حدود 
واژگان در  نیهای ارابطه میترس جهینت 11نمودار 
های بزرگ در وسط است. گره ادشدهیهای پژوهش

هستند و در فاصله  یواژگان آب و حکمران ندهینما
را  قتیحق نیها اواژه مشارکت قرار دارد. رنگ کینزد
م، یلاق رییتغ، ینمونه کشاورز یکه برا دهندمی شینما

کلمات رنگ سبز در  گریو د یخشکسال، یتاب آور
اند. قرار گرفته یمورد توجه و بررس گریکدیارتباط با 

مشارکت، ، یواژگان حکمران یکه در رنگ آب یدر حال
مورد پژوهش  گریو مانند آن باهمد کپارچهی تیریمد

 های مرتبط باپژوهشگر، یاند. به عبارت دقرار گرفته
خوشه متفاوت و متمرکز بر  پنجآب در  یحکمران

خاص انجام شده است. خوشه اول  یدیگان کلواژ
آب ، یسازگار، یمانند اقدام جمع یشامل واژگان

، یساز تیها؛ خوشه دوم شامل ظرفو تجربه ینیرزمیز
وشه خ ؛یو تاب آور یخشکسالم، یراقلییتغ، یکشاورز

کپارچه، ی تیریمدشارکت، سوم شامل شواهد، م
، یو اجرا؛ خوشه چهارم شامل حقوق بشر، انرژ یفناور

خوشه پنجم  تیو درنها عت؛یها و طبحلبهداشت، راه
و قدرت  استیس، یابیارزها، یها، همکارشامل تعارض

های آشکار ساخت که در پژوهش 11. نمودار شودمی
 یو تاب آورسازی تیمرتبط با آب به ظرف یکشاورز

 ده است.توجه ش یشکسالو خ میراقلییمقابله با تغ یبرا
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  آب یمنتشر شده حکمرانهای پژوهشهای برگرفته از عنوان یدیواژگان کل ینقشه هم رخداد -66نمودار 

مصرف  ترینمهماز  یکی یکه کشاورز نیبا ا
 که درهایی اما پژوهش د؛یآمی کنندگان آب به حساب

 یدر کنار آب و حکمران یاز کلمه کشاورزها آن عنوان
. درسمی به نسبت محدود به نظر، استفاده شده است

 گریشده است که د ثباع نیکه ا رسدمی به نظر
منابع  تیریدانشمندان حوزه مد ژهیبه و، دانشمندان

سوق بدهند که در  یگفتمان آب را سمت خاص، آب
 یحکمران نیل آفرمشک گریعنوان باز به یآن کشاورز

درصد منابع  37از  شیب یکه گاه شودمی یآب معرف
و  جیدانشمندان ترو. کندمی مصرف ییرا به تنها یآب

به طور خاص الزم است که با توجه  یرزآموزش کشاو
آن در  تیو اهم یبخش کشاورزهای تیبه حساس
 در موضوع ییغذا تیامن نیکشور و تام داریتوسعه پا

جهت  نیهم از ا. فعال وارد شوند اریآب بس یحکمران
 دیتول ییحوزه دانش ارزشمند و با حجم باال نیکه در ا

 نیاز ا همو اشاعه است؛ و  جیترو ازمندیشده؛ که ن
محدود به طور  یجهت که بتوانند از منابع آب

ه و توسع یمحصوالت کشاورز دیدر تولتری ستهیشا
 . رندیبخش بهره بگ نیا

 گیرینتیجهو  بحث
های نشان داد که نشر مقاله قیتحقهای افتهی

آب از آغاز هزاره سوم  یحکمرانهای مرتبط با پژوهش
 داشته است؛ و ییباال اریبه بعد از نظر شمار رشد بس

 یتعداد انتشارهاترین شیوستل ب -پول ایخانم کالد
آب را به خود اختصاص  یدر موضوع حکمران یعلم

 -اختالف باال اب- نگنیدانشگاه واخن. داده است
را در ( مقاله 277از  شیب) یاسناد علمترین شیب

اسکوپوس به چاپ  پایگاهآب در  یموضوع حکمران
 است که فرهنگستان یدرحال نیا. رسانده است

 ییایعنوان تنها مؤسسه آس به نیعلوم چ( یآکادم)
 فهرست را اشغال نیمقام دهم ا، نمودار نیحاضر در ا

ان ده کشور برتر در حوزه یدر م، ایاز آس. کندمی
و هند  نیتنها چ، آب یحکمرانهای پژوهش یانتشارها

 . دارند یحضور فعال
 11113حدود  انیاز م، قیتحق یبازه زمان در

 نهیدر زم یمقاله علم 1نفر دست کم  121، سندهینو
 917تنها ، انیم نیاز ااند. آب منتشر کرده یحکمران

 گریکدیبا  یه علمدر نگارش مقال سندگانینفر از نو
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 سندگانیکه نو نیبا توجه به ااند. داشته یهمکار
را یی هامقاله نهیزم نیبه طور مستقل در ا زین یاریبس

بار  نینخست یکه برا یمحقق نیمنتشر کرده اند؛ بنابرا
ممکن است نادانسته از  کند؛می حوزه ورود نیبه ا

ه به علت ک نیا ایو. ردیبپذ تأثیر ینامناسب یمکتب فکر
 یبا محققان برتر نتواند به چهارچوب فکر ییناآشنا
. کند دایمورد نظر دست پ یپژوهش طهیدر ح یدرست
و  91والسکو مونز، قیتحق نیاهای افتهی دییدر تأ

همانند که در  یدر پژوهش زین( 2711) همکاران
ام انج یآب کشاورز ییمرتبط با کاراهای موضوع مقاله

 کیبه  یابیدست یبرا یشده؛ ضرورت وجود ابزار
 را در دوره یپژوهشهای نسبت به موضوع یکل دگاهید

  .کنندمی شنهادیپ یاسناد علم ریچشمگ شیافزا
به طورعمده ) ییکه دانشمندان اروپا یدرحال

ا ب یخوب یعلمهای یرابطه و همکار( انگلستان و هلند
 آب یحکمران ییکایدارند؛ دانشمندان آمر گریکدی

، البتهاند. با آنان برقرار کرده یزیناچهای یهمکار
بر  ییکایشبکه دانشمندان آمر یشکل متراکم و کرو

 یدر پژوهشگر شانیاباال و مطلوب  یتعامل و همکار
 . کندمی آب داللت یحکمران

در  یعلمهای یشبکه همکار ییایپو یبررس
آب نشان داد که خوشه خانم  یموضوع حکمران

را  خود تیفعال نهیزم نیدر ا گرانیاز د شیاوستروم پ
 وستل-خوشه خانم پول شانیشروع کرده اند؛ پس از ا

به موضوع  ییکایخوشه دانشمندان آمر تیو در نها
تراکم شبکه  یبررساند. ورود کرده ادشدهی

 هایهمکارترین شینشان داد که ب یعلمهای یکارهم
-پول ایکالودها خانمهای به خوشه یعلمهای اعو ارج

 گریبه عبارت د. شودمی گوپتا مربوط تاییوستل و جو
ل مورد اقباتر بیش آب یدر حکمران یمکتب فکر نیا

ار آب قر یپژوهشگران مطرح حکمران المللیبینجامعه 
امر  نیالبته ا. دارد یاالترو گاهیگرفته است و جا
 به قیمحدودکردن موضوع تحق لیاحتمال دارد به دل

و آب رخ داده باشد؛ چرا که در  یواژگان حکمران
درباره ( 2711) و همکاران91که شو یپژوهش
 استنباط نیچناند، آب انجام دادهشناسی جامعه

منابع  یاجتماعهای در جنبه یکه پژوهشگر شودمی
شبکه  لیتحل تیدر نها. است تیآب هنوز هم در اقل

های مقالههای ان متواتر در عنوانواژگ یهم رخداد
های آب نشان داد که پژوهش یحوزه حکمران یعلم

آب در پنج خوشه متفاوت و  یمرتبط با حکمران
 . انجام شده است ژهیو یدیمتمرکز بر واژگان کل

 اتیادب یعنوان به دنبال بررس چیبه ه قیتحق نیا
 ای یمعمول مرورهای آب به روش یحکمران

دارد  یبلکه سع باشد؛( نمیکیستماتیس) ساختارمند
علم  و ابزار یشبکه اجتماع لیعلم تحل یریبا به کارگ

آب شامل شبکه  یمناسب نقشه دانش حکمران یسنج
 گانواژ یو هم رخداد یهم استناد، پژوهشگران

ای هتیمحدود گریاز د. کند یرا کشف و معرف یدیکل
های از پژوهش یبررس نیاست که در ا نیا قیتحق

معتبر سازی هینماهای پایگاه گریمنتشر شده در د
ه مطالع. استفاده نشده است ترزیتامپسون رو یعنی

های داده یبه دست آمده برمبناهای نقشه یقیتطب
مثال  یبرا، یزمانهای و در بازه پایگاهدو نیکالن از ا
را درباره روند تری شیب قیحقا تواند، میپنج ساله

مؤثر بر های آب و عامل یانعلم حکمرهای یدگرگون
 . آن آشکار سازد

های هزاره به پژوهش یاز ابتدا یحکمران مبحث
 دانشمندان منابع، گریبه عبارت د. آب اضافه شده است

 یآب که به طورعمده از دانش آموختگان مهندس
آب عالقمند  یعمران هستند؛ به مطالعه جامعه شناخت

در حوزه  دشدهیدانش تول یحجم باالاند. شده
نظام های یکاست ترینمهماز  یکیآب بر  یحکمران

با . اشاره دارد زیکشور ن یو آموزش کشاورز جیترو
 تیتقو تیو اهم نهیزم نیدانش در ا یباال دیوجود تول

منابع آب  داریپا نیدر تام ژهیآب به و ینظام حکمران
 جینظام ترو رسدمی به نظر، یبخش کشاورز ازیمورد ن

دانش های افتهی جیترو، کشور یاورزو آموزش کش
گذاری منابع آب را در سطح کشور هدف تیریمد

ان مروج یریکه بکارگ گرددمی شنهادیپ. نکرده است
 جیترو یبرا رویوزارت ن یآب با همکار یتخصص

 نهیمرتبط با آب و حرکت به سمت مصرف بههای افتهی
مناسب مورد مطالعه قرار  ینظام حکمران تیآب و تقو

 . ردیگ
از اتالف وقت الزم است  یریشگیپ یبرا

در مطالعه  یو آموزش کشاورز جیان تروگرپژوهش
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رتر ب سندگانینوهای آب به نوشته یمرتبط با حکمران
فقدان اتفاق  لیحوزه مراجعه کند؛ چراکه به دل نیا

 یدایز یابهام و پراکندگ، آب یحکمران فینظر در تعر
 . موضوع وجود دارد نیدر ا

اسکوپوس در  پایگاهدر  رانیدو مقاله از ا تنها
 و آموزش جیدانشمند ترو. آب ثبت شده بود یحکمران
که  نیتوجه داشته باشد که با توجه به ا دیبا یکشاورز

منابع آب در  یحکمرانهای بخش اعظم پژوهش
م و بو یاجتماع طیانجام شده است که شرا ییکشورها
الزم باشد در  دیدارند؛ شا رانیاز ا یمتفاوت یشناخت

 خاص کشورمان با نگاه طیدر شراها افتهی نیکاربست ا
مثال در کشور هلند و  یبرا. ستینگرها آن به یانتقاد

 لیبه دل یمبحث زه کش ییاروپا یاز کشورها یاریبس
چالش  یکم آب رانیدر ا یدارد؛ ول تیآب اولو یفراوان
 . آب است ینظام حکمران یاصل

 یهمشاب یمیاقل طیاست که شرا یکشور ایاسترال
 هایافتهیکه توجه به  رسدمی نظربا کشور ما دارد و به 

به منظور  ایمنابع آب استرال یحکمرانهای پژوهش
کشور  یو آموزش کشاورز جیاستفاده در نظام ترو

 . سودمند باشد
 یو آموزش کشاورز جیدانشمند ترو، طور اخص به

 یموضوع علم هر ایو، آب یکه در موضوع حکمران
الزم است در ، کندمی خود را آغاز قیتحق یگرید

شبکه دانشمندان موضوع مورد  میامر به ترس یابتدا
 که وقت و منابع شودمی گاه مشاهده. اقدام کند یبررس

طالعه صرف م یلیتکم التیتحص انیاز دانشجو یاریبس
 یعلم مورد نظر جا هیکه در حاش شودمی یمطالب

 یلمانتشارات ع یباال اریتوجه به حجم بسبا . رندیگمی
موضوعات مورد عالقه  ژهیبه و یدر هر موضوع علم

حرکت کردن در  یو آموزش کشاورز جیدانشمند ترو
علم بدون استفاده از نقشه راهنما ممکن است  یایدر

 یانگرپژوهش نیمحدود چن منابعباعث هدر رفتن 
در صورت  یکه محقق مبتد رسدمی به نظر. شود

 یفکرهای مکتب ای یعلمهای اطالع از نقشه خوشه
 یبه عرصه پژوهشگر تواندتر میآگاهانه، هر موضوع

و آموزش  جیدانشمند ترو. مورد نظر ورود کند
 آب مطالعه یدر موضوع حکمران نجایکه در ا یکشاورز

 انسندگیرا بر نو شیالزم است که مطالعه خو کندمی

 نیا ریدر غ. خاص متمرکز کند یخوشه علم کی
مطالب و ابهام در  یممکن است دچار پراکندگ، صورت

 نیشده در چن دیدانش تول گریاز طرف د. موضوع شود
از طرف دانشمندان حوزه کمتر استقبال خواهد  یحالت

نشان دهد که از  تواندنمی سندهیشد چرا که نو
مختلف فعال در موضوع های خوشه نیبهای تفاوت

 ایو  یو آموزش کشاورز جیترودانشمند . دارد یآگاه
 یکه به موضوع حکمران یلیتکم التیتحص انیدانشجو

آب عالقمند هستند الزم است پژوهش خود را به 
وپتا وستل و گ-پول یعنیبرتر  سندگانیسمت خوشه نو

 . سوق دهند
مرتبط با آب به  یکشاورزهای پژوهش در

و  میراقلییمقابله با تغ یبرا یو تاب آورسازی تیظرف
 یکی یکه کشاورز نیبا ا. توجه شده است یخشکسال

ا ام د؛یآمی مصرف کنندگان آب به حساب ترینمهماز 
در  یاز کلمه کشاورزها آن که در عنوانهایی پژوهش

به نسبت ، باشداستفاده شده  یکنار آب و حکمران
 رگیباعث شده است که د نیا. رسدمی محدود به نظر

منابع  تیریمندان حوزه مددانش ژهیبه و، دانشمندان
سوق بدهند؛ به  یگفتمان آب را سمت خاص، آب

مشکل  گریعنوان باز به یکه در آن کشاورزای گونه
از  شیب یکه گاه شود؛می یآب معرف یحکمران نیآفر
 . کندمی مصرف ییرا به تنها یدرصد منابع آب 37

به طور  یو آموزش کشاورز جیدانشمندان ترو 
بخش های تیخاص الزم است که با توجه به حساس

 نیکشور و تام داریآن در توسعه پا تیو اهم یکشاورز
 فعال وارد اریآب بس یدر موضوع حکمران ییغذا تیامن

حوزه دانش ارزشمند  نیجهت که در ا نیهم از ا. شوند
اشاعه  و جیترو ازمندینشده؛ که  دیتول ییو با حجم باال
د محدو یجهت که بتوانند از منابع آب نیاز ااست؛ و هم 
و  یمحصوالت کشاورز دیدر تولتری ستهیبه طور شا

 . رندیبخش بهره بگ نیتوسعه ا
 میروش ترس توانمی که رسدمی به نظر، تینها در

 و یعلم نهیدر هر زم یآغاز بررس یشبکه دانش را برا
 یعنوان ابزار به، انجام شدههای پژوهش لیفراتحل ای

موجود و  یفکرهای مکتب ییشناسا یمناسب برا
 یعلم نهیورود به هر زم یمناسب برا یچهارچوب فکر

گرانه کل ن دگاهید کی تواندمی ابزار نیا. کرد شنهادیپ
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Abstract 

Although publications of water governance reports have rapidly been increasing recently, no 

researches utilized knowledge and word co-occurrence mapping as a novel methodology. The 

Knowledge map reveals major scientific nodes and trends of the study area with its strengths and 

weaknesses; so it was conducted through focusing on the topic of water governance as a new area 

of knowledge. After extracting and processing documents, retrieved by searching water AND 

governance, and indexed in the Scopus site- as the most comprehensive indexing site- the data 

were analyzed using the VOSwiever-1.6.9 software including network, overlay and density 

visualizations. Out of over 7000 documents and 14000 authors who published on the subject 

matter up to 2019, the US, the Netherlands and Australia were found to have published the highest 

number of the documents. Meanwhile, China and India ranked to the end of the ten-nation list. 

Not only Claudia Pahl-Wostl and Joyeeta Gupta received the most citations; but also their clusters 

showed to have the highest density scores as well. The word co-occurrence network revealed the 

following five research clusters: collective action, adaptation, groundwater, experience; capacity, 

agriculture, climate, drought, and resilience; evidence, participation, integrated management, 

technology, and implementation; human rights, energy, sanitation, solutions, and environment; 

and conflicts, collaboration, evaluation, politics, and power. Knowledge mapping is 

recommended for offering a holistic insight regarding the subject matter under study to future 

agricultural extension education researchers.  

 

Index Terms: extension education, agricultural research, knowledge map, social network 

analysis, water governance, co-occurrence map.  

 

Corresponding Author: M. Aazami 

Email: aazamialireza@yahoo.co.uk 
Received: 08/10/2019 Accepted: 21/12/2019 


