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 چکیده


با  زدیندوشن  زیصدرآباد در حوزه آبخ یروستا یمحل نفعانیذ یاجتماع هیسرما در پژوهش حاضر

تحلیل شبکه اجتماعی با  مورد سنجش قرار گرفته است. یشبکه اجتماع لیتحل کردیاستفاده از رو

بررسی قرار گرفت.  استفاده از دو پیوند اعتماد و مشارکت و بر اساس شاخص های سطح کالن شبکه مورد

 هیاعتماد و مشارکت بوده و سرما یوندهایپ سبر اسا متوسط یانسجام اجتماع زانیم انگریب جینتا

است که  یها، هنجارها و اعتماد شبکه یاجتماع هی. سرماشود یم یابیمتوسط رو به باال ارز یاجتماع

ش داشته باشند و اهداف مشترکشان کن گریبا همد یسازد تا به طور موثرتر یکنندگان را قادر م مشارکت

. دارد یمناسب یتضعو ی و انسجاماجتماع هیاز نظر سرما مدنظراجتماع  نیکنند، بنابرا یریگیرا پ

آب، بر اساس شاخص  انبردار بهره انیاعتماد و مشارکت در م وندیدو پ نیب یهمبستگ زانیم نیهمچن

QAP ،۶۴  زانیبر اساس متوسط بودن م یه طور کلبشود. تخمین زده مید ایز ودهحدمدرصد و در 

 اب یمشارکت تیریمد رود یروستا انتظار م نیافراد ا نیدر ب یاجتماع هیاعتماد، مشارکت، انسجام و سرما

موفق بود.  نهیزم نیدر ا توان یم یبخش یآگاه مجموعه فعالیت هایمواجه نخواهد بود و با  یمشکل جد

منابع آب  تیریق مدوفم یزیر برنامه امکان ،یمحل نفعانیذ روابط یاجتماع شیتوان گفت بدون پا یم

 یمنابع آب در سطح محل یمشارکت تیریبه مد یابیدر دست یشبکه اجتماع لیوجود ندارد و روش تحل

 نماید. یمنابع آب را سامانده یمشارکت تیریمد دتوان یم نینو یکردیبه عنوان رو و رموث
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 مقدمه


توسعه در  یهر نوع الگو یبرا یادیمولفه بن زیو ن اتیشالوده ح ست،یز طیاز مح یمنزله جزئبه  آب

توسعه  یها هیپا بیمنابع آب به منزله تخر بیتخر نیدارد. بنابرا یمهم ومحور یگاهیجا داریمبحث توسعه پا

 دارهش ۱99۶آب در سال  یجهان یآب تا آنجاست که شورا تیاهم(. 9۴االری و همکاران، )س خواهد بود

)ساالری  کند رییمنابع آب تغ تیرینحوه مد نکهیمگر ا بر سر آب خواهد بود، یقرن بعد یها دهد که جنگ یم

در  ستیبا یآب م تیریمنابع آب در سطوح مختلف، مقوله مد تیراستا با توجه به اهم نیدر ا(. 95و همکاران، 

 وستهیبه هم پ تیریبه اهداف مورد نظر در مد لین ی. در راستاردیکشور قرار گ یها تیاولو وها  راس برنامه

 (93)ارزانی و همکاران،  نییباال به پا تیریمد ایجانبه  کی یتیریمد یها و کمبودها یمنابع آب و جبران کاست

عادالنه و از لحاظ  یو اجتماع یاسیکارآمد، از لحاظ س یقتصادآب که از لحاظ ا داریپا تیریبه مد یابیو دست

در حفظ  تیموفق (.20۱۴)براگا و همکاران،  است یالزام آبخوب  یحکمران یباشد. اجرا داریپا یستیز طیمح

 یواحدها تیریدر مد یستمیجامع و س یکردیخوب آب مستلزم انتخاب رو یحکمران یمنابع و اجرا نیا

)ابراهیمی  باشد یم زیآبخ ستمیمختلف س یو در نظر داشتن روابط متقابل اجزا یکیژدرولویعکس العمل ه

و  یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس یاز دستگاه ها یعیوس فیآب به ط یحکمران (.۱39۴آذرخواران و همکاران، 

 جادیو ارائه خدمات مربوط به آب در سطوح مختلف جامعه ا تیریمد ،یکه به منظور توسعه منابع آب یادار

 (.OECD ،2011) گردد یاند، اطالق م شده

مختلف در  نفعانیموثر ذ یبا هدف مشارکت و همکار یمنابع آب در حکمران تیریو مد یگذار استیس

آب به  یحکمران (.20۱۴)براگا و همکاران،  ردیگ یاز آن صورت م حیجهت حفظ و توسعه منابع و استفاده صح

انجام شود که از  یمنابع آب به نحو تیریو مد یگذار استیاست که سمفهوم  نیآب به ا یدولت تیریمد یجا

 نیا یاجرا نیو همچن یاز منابع آب حیاستفاده صح دار،یشده باشد و هدف آن توسعه پا رفتهیپذ ینظر اجتماع

در واقع  (.9۴)ساالری و همکاران، است  ندیفرا نیدر ا ریو کنشگران درگ نفعانیموثر ذ یها با همکار استیس

 کپارچهی تیریمد نفعانیبوده و بدون مشارکت همه ذ تیرینوع مد نیدر ا یدیعامل کل نفعانیمشارکت ذ

 ،آب حضور دارند یمحل یدر حکمران یمختلف نفعانیمنابع آب با شکست مواجه خواهد شد. کنشگران و ذ

ها، به  انسان نیابطه بر نیآب خواهد بود، بنابرا یمحل یحکمران تیدر موفق یدیعامل کل نفعانیذ نیمشارکت ا

)قربانی و  ردیها قرار گ یگذار استیها و س یزیر مهدر رأس برنا دیمنابع آب، با نفعانیذ نیتر یمنزله اصل

در سطوح  نفعانیذ نیروابط ب قیشده از طر جادیا یاجتماع یها جهت شبکه نیبه هم(، ۱39۱همکاران، 

 یمختلف برا نفعانیذ نیمشارکت در ب لیسبب تسه که ،یابعاد حکومت نیاز مهمتر یکیمختلف، به عنوان 

۱ی شبکه اجتماع لیتحل نیهمچند. شو یدر نظر گرفته م شود یخوب آب م یبه حکمران یابیدست
(SNA) به ،

در  یمهم اجتماع یارهایاز مع یاضیو ر یدستورعمل کم کیمنابع آب و  یمحل یحکمران یبنا ریمنزله ز

. (۱392)قربانی و همکاران،  کند یاستفاده م یاجتماع شیو پا نفعانیط ذرواب لیتحل یآب برا یمحل یحکمران

قرار  یمورد بررسا آن ر توان یشبکه م لیآب که در تحل یبا حکمران بطمرت یمهم اجتماع یها یاز جمله تئور
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و  بخشد یدر اقدامات بهبود م یهماهنگ لیتسه قیرا از طر ییکارا هیسرما نیا، است 2یاجتماع هیداد سرما

 هیسنجش سرما نیکند، بنابرا یم لیتسه ییبه اهداف نها یابیها را جهت دست افراد و گروه یها تیظرف

است. محققان شرط الزم  یمنابع آب الزام یمشارکت تیریمد یدر راستا نفعانیذ نیو ابعاد آن در ب یتماعاج

تر اعتماد  و از همه مهم یبسط مشارکت اجتماع ،یرا گسترش انسجام اجتماع یا هر جامعه شرفتیپ یبرا

کنشگران به  نیروابط ب یداریبوده و بقا و پا یهمکار وشرط مشارکت  شیاعتماد پ .داند یمتقابل افراد م

کننده در حل  لیواحد تسه کیتواند به عنوان  یوابسته است در واقع اعتماد م گریکدیاعتماد افراد به 

 تیکه مالک ییمنابع آب مخصوصاً در جاها یگر یتصد ندیفرابرداران در  بهره نیها در ب یریاختالفات و درگ

 .برداران وجود دارد به کار رود رهبه نیدر ب یمشاع

 نیواقع ب در .(۱395)قربانی و همکاران،  تر خواهد بود باشد شبکه منسجم شتریافراد ب نیهرچه روابط ب

که هرچه تعداد روابط  یمعن نیدارد، به اوجود  یاعتماد، مشارکت و انسجام رابطه تنگاتنگ یسه مولفه اجتماع

انجام اقدامات  یبرا یشتریب یها و فرصت افتهی شیآنها افزا نیباشد سطح اعتماد در ب شتریکنشگران ب نیب

و به دنبال آن  یاجتماع هیسرما نیبنابرا د،یآ یکنشگران به وجود م نیو مشارکت در ب یو همکار یجمع

 .خواهد بود یتر عمل کم نهیتر و با هز موفق یمشارکت تیریو مد ابدی یم شیافزا زیانسجام ن

در  منابع آب به کار گرفته شده است. تیریدر مد یشبکه اجتماع لیتحل کردیرو یمختلف قاتیتحق در

 یمشارکت تیریمد یدر راستا نفعانیذ یاجتماع هیکنشگران و سرما تیموقع لیتحت عنوان تحل یقیتحق

 یو انسجام اجتماع یاجتماع هیسرما زانیدر منطقه حق الخواجه سمنان م یکیکولوژا _ی اجتماع یها ستمیس

اعتماد و مشارکت و عدم اتحاد در  وندیپ شگرد نیکه سرعت پائ افتندیسرانجام در قرار دادند. یرا مورد بررس

و عالوه  باشد یمنطقه م نیمشارکت در مرتع در ا یتیریمد یمهم در سازمانده یها بهره برداران از چالش نیب

 فیمشارکت در حد ضع وندیاعتماد متوسط و در پ وندیبرداران در پ بهره نیدر ب یاجتماع هیسرما زانیم نیبر ا

آب  یمحل نفعانیدر شبکه ذ یاجتماع هیبه سنجش سرما یقیدر تحق .(۱397پور و همکاران،  )عوض باشد یم

 لیبه کاربرد روش تحل قیتحق جینتا ختند.آب پردا یمحل یحکمران یدر راستا نیزر یروستا فیدر سامان عر

روش و سنجش  نیگردد که با استفاده از ا یداشته و متذکر م دیآب تاک یمحل یدر حکمران یاجتماع بکهش

چرا ، افتیحفظ و توسعه منابع آب دست  یآب در راستا یمشارکت تیریبه بهبود مد توان یم یاجتماع هیسرما

و مشارکت شده و  اعتماد اهشافراد منجر به ک نیدر ب یگانگیدم اتحاد و و ع یاجتماع هیبودن سرما فیکه ضع

 (. ۱395)ساالری و همکاران،  خوب منابع آب را با چالش مواجه خواهد کرد یحکمران جهیدر نت

منابع آب در محدوده مرز  یبرداران محل بهره یساختار روابط اجتماع لیتحل زیاز مطالعه حاضر ن هدف

سطح کالن شبکه  یاضیو ر یکم یها بر اعتماد و مشارکت و شاخص دیصدرآباد با تاک یروستا یکیاکولوژ

 یها گروه انیم رشبکه را د یاجتماع هیتوان سرما یم ها، شاخص نایبا استفاده از سنجش  است. یاجتماع

 منابع آب به دست آورد. یمحل یحکمران یصدرآباد در راستا یدر روستا نفعیمختلف ذ
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 ها و روشمواد 

 

 مورد مطالعه منطقه

آب  یدب دیافت شد یندوشن که دارا زیصدرآباد ندوشن در حوزه آبخ یپژوهش روستا نیانجام ا جهت

 لیدل به است. دهیاست، انتخاب گرد یواقع در منطقه نسبتا دشت یدنیو کمبود آب آشام یقنات کشاورز

از  یو عدم وجود مرز مشخص با نظرخواه ریاخ یها اطراف در سال یها شهرستان و بخش یمرزها ییجا به جا

انتخاب شده است. مساحت  یکیاطراف روستا به عنوان مرز اکولوژ یافراد خبره در منطقه به طور حدود

و  یمردم روستا زراعت و باغدار یگرفته است. شغل اصلقرارحوزه  نیهکتار در جنوب ا 7۴3روستا  یحدود

به علت وجود  .باشد ی( و چاه )شرب( میدرآباد شامل قنات )کشاورزص یاست. منابع آب در روستا یدامدار

 زانیبه م فهیطا ایباشد که از گذشته تا امروز هر شخص  یم بیترت وبه سلسله مراتب  ازیقنات در روستا ن کی

 زین منابع آب تیری. در ارتباط با مدمیکند یاریاقدام به آب نیکه دارد بر اساس سلسله مراتب مع یتیزمان مالک

که از  یافرادروستا و  یمنابع توسط اهال تیریندارد و مد تیمنطقه فعال نیدر ا یدولت ایو  ینهاد اجتماع چیه

انتقال آب و  ریمس میقنات، ساخت و ترم میبه ترم توان یکه از جمله م ردیگ یصورت م ندینما یقنات استفاده م

سامان  ییایجغراف تیموقع ۱شکلاشاره کرد. در  هریذخ یانتقال و ساخت استخرها یلوله برا میو ترم دیخر

 صدرآباد نشان داده شده است. فیعر
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 قیانجام تحق روش

 یدمرزبن دیمنابع آب ابتدا با یو حکمران یمشارکت تیریشبکه در مد لینمودن روش تحل یکاربر جهت

صدرآباد و مرز  یروستا یسامان عرف کیمرز اکولوژ قیتحق نیکه در ا ردیصورت گ یکیو  اکولوژ یاجتماع

و روش  یدانیمطالعات م ساس. پس براباشند  یبرداران از منابع آب در داخل روستا م مورد مطالعه بهره یاجتماع

برداران از  ابتدا بهره ،یمنطقه مورد بررسهدف در  یها و مصاحبه با گروه میمشاهده مستق قیو از طر یشیمایپ

بردار در منطقه مورد  بهره ۶۶که تعداد  دیشده و مشخص گرد ییشناسا یمنابع آب بر اساس روش سرشمار

برداران به دو گروه  بردار باغدار هستند و بهره بهره 2۸زارع و  بردار بهره 3۸تعداد  نیمطالعه وجود دارد که از ا

برداران منابع آب در  بهره انیاعتماد و مشارکت م یها وندیپ قیتحق نیا در اند. شده یبند میزارع و باغدار تقس

کم،  یلی)خکرتیل فیکل بر اساس ط یبردار و با استفاده از روش داده یشبکه اجتماع لیقالب پرسشنامه تحل

 یبرا سیجبر ماتر یشبکه از تئور لیدر روش تحل شد. دیو تول یآور ( جمعادیز یلیخ اد،یکم، متوسط، ز

 . شود یگرفته م بهره  یاضیر حاسباتم

 یلبرداران منابع آب در قالب پرسشنامه تحل بهره یاناعتماد و مشارکت م های یوندپ یقتحق یندر ا

 یاد،کم، کم، متوسط، ز یلی)خیکرتل یفکل بر اساس ط یبردار و با استفاده از روش داده یشبکه اجتماع

بهره  یاضیر محاسبات یبرا یسجبر ماتر یشبکه از تئور یلشد. در روش تحل یدلو تو یآور ( جمعزیاد یلیخ

 یها داده یسانجام گرفت و با استفاده از ماتر  Ucinet 6.528افزار   با نرم یاضیمحاسبات ر یه. کل شود یگرفته م 

 شد. یابیمورد نظر محاسبه و ارز یها شده شاخص یآور جمع


   

  نتایج و بحث


 راکم و اندازه شبکهت شاخص 

منابع  نفعانیاعتماد و مشارکت در شبکه ذ یوندهایسطح کالن شبکه در سطح کل پ یها شاخص زانیم

اعتماد و مشارکت در  وندیاندازه شاخص تراکم در پ ( نشان داده شده است.۱صدرآباد در جدول ) یآب روستا

مشارکت و  یمتوسط رو به باال تراکم برا زانیم انگرینفر( ب ۶۶کل بهره برداران ) نیصدرآباد در ب یروستا

بر اساس مولفه اعتماد  یانسجام اجتماع میبا توجه به ارتباط مستق روستا است. نیبهره برداران ا نیاعتماد در ب

در شبکه را  یاجتماع هیتوان سرما یم یبا توجه به انسجام اجتماع نیهمچن باشد. یو مشارکت متوسط م

به  یکشاورز یبرا یمحل نفعانیصدرآباد ذ یزم به ذکر است که در روستاال کرد. یابیمتوسط رو به باال ارز

 یآور تاب شیمتوسط موجب افزا یاجتماع هیانسجام و سرما نیبنابرا کنند، یصورت مشاع از قنات استفاده م

 یضروربه دست آمده  جیلذا بر اساس نتا خواهد شد. یطیمح یها و تنش راتیینسبت به تغ یاجتماع ستمیس

تراکم و به تبع آن انسجام و  شیافزا یها نهیزم یمشارکت تیریمد شتریهر چه ب قیاست تا به منظور توف

 جهیبرداران و در نت بهره نیب یجمع یها تیفعال شیفراهم شود تا با افزا فیسامان عر نیدر ا یاجتماع هیسرما

 زانیدر واقع م در منطقه هموار گردد. یرکتو مشا یاصول تیریبه مد یابیدست ریمس ،یاجتماع هیسرما شیافزا

 نیمشارکت ب نهیو هز سکیسو ر کیاز  است؛ تیتراکم در شبکه اعتماد و مشارکت از دو جهت حائز اهم یباال

هنجارها و  گرید یو از سو  تاس یو گروه یجمع یها تیفعال رد یدیعنصر کل کیدهد که  یافراد را کاهش م
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 دینما یم تیرا تقو یاز جمله آب در جامعه محل یعیاز منابع طب یبردار بهره وهیدر ارتباط با ش یمحل یرف هاع

 زیاندازه شبکه ن شاخص. دهد یم شیاز منابع آب افزا یبردار افراد را نسبت به بهره یریپذ تیو احساس مسئول

وجود دارد که  یمورد انتظار در شبکه بهره برداران محل یوندهایاز پ یمیاز ن شیدهد، ب یدر سطح کل نشان م

 متوسط را به خود اختصاص داده است. زانیم

 

 ها وندیشاخص تمرکز شبکه در پ

در شبکه  بیاعتماد و مشارکت به ترت یوندهای( شاخص تمرکز در پ2) ذکر شده در جدول جینتا مطابق

 ۱/50و  ۴7 یرونیب یوندهایبر اساس پ و 9/۴9 و 53 یدرون یوندهایصدرآباد بر اساس پ یبرداران روستا بهره

 نیمسئله بد نیاست و در مشارکت برعکس است. ا یکمتر از درون یرونیاعتماد تمرکز ب وندیدر پ درصد است.

شبکه خواهد شد  یداریاعتماد و پا تیوجود دارد که سبب تقو یشتریام بجاعتماد انس وندیاست که در پ یمعن

 یخروج یوندهایمند شد چرا که پ ان بهرهتو یم شتریب یمشارکت از منابع خارج وندیطور در پ نیو هم

 .در مشارکت وجود دارد یشتریب

 زانیم یاما بررس ستین یریمجموعه مقدار چشم گ نیدر ا یرونیو ب یتفاوت درون زانیم کلی اما به طور

 ،یبرون گروه یوندهایبرخوردار است، در اصطالح به پ یخاص تیاز اهم یگروه رونیدرون و ب یوندهایپ

 یشتریبتوانند منابع و اطالعات  یافراد م وندهایپ نیا قیگرددکه از طر یاطالق م زیدر شبکه ن یپل یوندهایپ

 تیموفق زانیدر م یافراد نقش مهم نیبرخوردار گردند، ا یشتریب یها تیاز حما گروه خود نموده وریرا وارد ز

مال شده در داخل شبکه اع یقدرت کنترل نیو همچن یجمع یها تیفعال یو سازمانده یمشارکت تیریمد

 تیسبب تقو وندهایپ نیداشته و ا یشتریهستند، انسجام ب ییباال یدرون یوندهایپ یکه دارا ییها دارد.گروه

توانند از منابع  یدارند م یشتریب یگروه برون یوندهایکه پ ییها رگروهیشبکه خواهد شد و ز یداریو پا عتمادا

 دهند، یقرار م ریرا تحت تاث یمشارکت تیریمد ندیفرآ یسامانده هاوندیپ نیمند شده و ا بهره یشتریب یخارج

شاخص  نیما از نظر ا یگفت شبکه مورد بررس توان یو م باشد یم ادیشاخص متوسط تا ز نیدر ا نهیبه زانیاما م

 را داراست. یقابل قبول فیوضع



 صدرآباد روستای آب منابع ذینفعان هشبک در مشارکت و اعتماد پیوند اساس بر کالن سطح های شاخص میزان -۱جدول

 تراکم)%( (size)اندازه 
کل پیوندهای مورد 

 انتظار
بردار تعداد بهره  مرز اکولوژیکی نوع پیوند 

2488 4/58  اعتماد 66 4290 

2269 صدرآبادندوشن

 
9/52  مشارکت 66 4290 

 

 





 

7 

 گروهی گروهی و برون تمرکز شبکه بر اساس پیوندهای درون -2جدول 

رکز شبکه بر اساستم  

 پیوندهای درونی بر حسب)%( 

 تمرکز شبکه بر اساس

 پیوندهای بیرونی بر حسب)%( 
 مرز اکولوژیکی نوع پیوند

 اعتماد 47 53
 صدرآبادندوشن

9/49  1/50  مشارکت 

 

 در سطح شبکه یتمرکز کل شاخص

اعتماد مشارکت در  یوندهایشبکه بر اساس پ ی( شاخص تمرکز کل3ذکر شده در جدول) جینتا مطابق

 زانیاعتماد و مشارکت م وندیصدرآباد ارائه شده است، که بر اساس آن تمرکز شبکه در هر دو پ یسامانه عرف

ندارد و در واقع به  ودافراد وج یکه روابط در حصر تعداد محدود کند یم انیموضوع ب نیکم را دارا است، ا

دخالت داشته و ساختار شبکه  یریگ میگران در امر تصماز کنش یعیوس فیو ط ستیوابسته ن یکنشگران مرکز

شاخص  نیهر شاخص ، مقدار کم ا یشده برا نییتع نهیبه زانیباشد. با توجه به م یبه صورت نمودار نم

شبکه را به  تواند یشاخص م نیبودن مطلق ا نییکند چرا که پا یانیشبکه کمک شا نیبه تعادل ا تواند یم

 یاست که تا حد یمعن نیبد نیمشارکت و انسجام وجود نداشته باشند، ا شیافزا ببرد که توان یسمت و سو

کم  زانیم ریتفاس نیکمک کند. با ا یاجتماع هیگردش روابط و انسجام و سرما شیبه افزا تواند یتمرکز شبکه م

 باشد. یمحل نفعانیذ یها شکل ممکن در شبکه نیبهتر تواند یشاخص م نیدر ا

 

 دهاونیپ یگیدوسو شاخص

 توان یم ،متقابل بودن روابط در شبکه مورد نظر است  کننده انیب یگیشاخص دوسو نکهیتوجه به ا با

(، نشان 3جدول) جیاساس نتا نیدارد. بر ا یمیرابطه مستق یگیشاخص دوسو زانیشبکه با م یدارینمود پا انیب

برداران  بهره نیدر ب وندهایپ یگیدوسو زانیاعتماد متقابل و مشارکت متقابل بر اساس م زانیدهد که م یم

باالتر بودن  است. نییدرصد است که در حد متوسط رو به پا 5/۴2و  55 بیصدرآباد به ترت ییمنابع آب روستا

 یداریپا توان یرو م نیاز ا، باشد یروابط متقابل در مشارکت م یشیدهنده توان افزا در اعتماد نشان یگیدوسو

 نمود. انیرا در حد متوسط ب آبادصدر یوستابرداران منابع آب ر شبکه بهره

 

 وندهایپ یافتگیانتقال 

اعتماد  یوندهایو توازن و تعادل شبکه در پ یداریپا زین یافتگیشاخص انتقال  جی( و نتا3جدول) مطابق

و  روابط متقابل یباال زانیم یبه طور کل رساند. یشبکه را م ادیز اریبوده و تعادل و توازن بس ادیبه مشارکت ز

 یها و هنجارها افراد به سنت یبندیپا آناعتماد متقابل و مشارکت متقابل و به دنبال  یوندهایشدن پ نهینهاد

 یاجتماع هیمنجر به تحقق سرما وندهایپ نیگانه و افراد انتقال دهنده ا وجود روابط سه نیو همچن یاجتماع

شبکه در برابر  یآور و به دنبال آن تاب و تعادل شبکه یداریامر پا نیافراد خواهد شد و ا نیدر ب یغن
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افراد را  نیدر ب یاجتماع یها تیتنازعات و شکا یادیدارد و تا حد ز یدر پ ار یو اجتماع یطیمح یها بحران

و  نهیو هز تیمنابع آب با موفق یمشارکت تیریمد نهیزم نیحاصل شده در ا جیبا توجه به نتا. کاهش خواهد داد

 ا قابل اجرا خواهد بود.روست نیزمان کمتر در ا
 

 

 های سطح کالن براساس پیوندهای اعتماد و مشارکت شاخص -3جدول 

انتقال یافتگی 

پیوندها بر 

 حسب)%(

دو سویگی 

پیوندهابر 

 حسب)%(

تمرکز کلی 

 شبکه)%(
 مرز اکولوژیکی نوع پیوند

74 55 7/29  اعتماد 
 صدرآبادندوشن

9/75  2/42  مشارکت 31 

 

 

 کیودزژئ نیانگیم شاخص

 وندیو در پ ۴/۱اعتماد  وندیدو کنشگر در پ نیفاصله ب نیکوتاه تر نیانگیصدرآباد م یروستا در

 قیافراد حداکثر از طر ،اعتماد وندی( در پ۴) به دست آمده در جدول جیبا توجه به نتا باشد. یم 5/۱ مشارکت

 زانیشوند که م یم لمتص گریکدیبه  وندیسه واحد پ قیو در مشارکت افراد حداکثر از طر وندیدو واحد پ

 ریبه سا میو به طور مستق وندیپ واحد کی قیدرصد افراد از طر 5/5۸اعتماد  وندیالبته در پ است. یمتوسط 

در  کنشگران ارتباط دارند. گریبا د وندیدو واحد پ قیاز طر زیدرصد ن 5/۴۱شوند و  یبرداران متصل م بهره

کنند و حدود  یکنشگران برقرار م ریبا سا میبه صورت مستق وندیپ واحد کیدرصد افراد با  5/52مشارکت 

 نیشود. در واقع سرعت گردش اعتماد در ا یبرقرار م نفعانیذ ریارتباط با سا وندیبا دو واحد پ زین درصد 5/۴5

افراد  نیو اتحاد ب یگانگی نیبنابرا باشد و هر دو در حد متوسط قرار دارند. یاز گردش مشارکت م شتریروستا ب

 خواهد بود. ریپذ صرف زمان امکان یبا کم گریکدیافراد با  یو دسترس یدر حد متوسط بوده و هماهنگ



 ها شاخص میانگین فاصله ژئودزیک و فراوانی آن -۴جدول 

  اعتماد مشارکت

میانگین فاصله 

 ژئودزیک
 فراوانی

میانگین فاصله 

 ژئودزیک
 فاصله ژئودزیک فراوانی

5/۱  

225۶ 

۴/۱  

250۶ ۱ 

۱955 ۱7۸۴ 2 

79 0 3 
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 QAP اعتماد و مشارکت بر اساس وندیدو پ نیرابطه ب

 

درصد است  ۶۴اعتماد و مشارکت  وندیدو پ نیژاکارد ب یهمبستگ زانیم QAPشاخص  جیتوجه به نتا با

 وندیدو پ نیب یبودن رابطه همبستگ دار یمعن زانیم نیاست. همچن وندیدو پ نیب ادیز یهمبستگ کننده انیکه ب

کرد اگر دو  انیب توان یم نیدار است. بنابرا یدرصد معن 99در سطح  یعنیاعتماد و مشارکت صفر است، 

 وجود خواهد داشت. زیآنها مشارکت ن نیدرصد ب ۶۴اعتماد داشته باشد به احتمال  وندیکنشگر پ

 

   


 نتیجه گیری


 نیرزش کشورها محسوب شده و حفظ و توسعه او با ا یمل یها هیشونده از سرمادیتجد یعیطب منابع

 یمنابع با ارزش م نیبرداران از ا عموم مردم به خصوص بهره فیمانند منابع آب از وظا یعیمنابع ارزشمند طب

مشارکت  هیبر پا یتیریمد دارزشمن یعیحفظ منابع طب یراهکارها برا نیاز مهمتر یکیمنظور  نیباشد. به ا

است که در آن  یزیر برنامه ازمندین موفق منابع آب مشترک، تیریمد. باشد یم یمحل نفعانیبرداران و ذ بهره

در  نفعانیگذار بر منبع آب، پررنگ در نظر گرفته شود و نظرات ذریتاث عامل نینقش انسان به عنوان مهم تر

 .در نظر گرفته شود یتیریمد ماتیدر تصم یعیطب یها عرصه

اعتماد  شد. لیلحت یاعتماد و مشارکت اجتماع وندیبر اساس دو پ نفعانیذ نیضر روابط باح قیتحق در

 یاجتماع یکرده و فضا لیرا تسه یرفتار جمع یدر امر مشارکت است و فضا یاتیاز عناصر مهم و ح یکی

 یاعتماد م جودو در گرو یشرط مشارکت بوده و همکار شیاعتماد پ آورد. یود مجبر مشارکت به و یمبتن

است  یمعن نیبد نیباشد و ا یمشارکت و اعتماد نسبتا باال م نیب یبستگ هم زانیرآباد مصد یباشد.در روستا

جامعه  نیپس ا باشد، یباال م اریها بس رابطه داشته باشد امکان مشارکت آن یگریکه شخص با د یکه در صورت

روستا وجود خواهد  نیدر ا یمشارکت یها تیفعال شیافزاداشته و امکان  یمناسب تیاز نظر روابط و اعتماد وضع

 وندهایپ یافتگی و انتقال یگیدوسو تمرکز، چون تراکم، ییها با سنجش شاخص یاجتماع یها هیسرما داشت.

 یصدرآباد متوسط رو به باال و تا حد یدر روستا یاجتماع هیسرما مد نظر، یها با توجه به شاخص ،شد یابیارز

قادر هستند به صورت موثر  یمحل نفعانیاست که ذ یمعن نیبد نیرا داراست. ا یو مناسبی باال اجتماع هیسرما

 یاجتماع انسجام و مشارکت الزم را در مسائل گوناگون انجام دهند. یکنش داشته باشند و همکار گریبا هم د

 زانیمختلف مشخص کرد که م یها باشد که با استفاده از شاخص یم یاجتماع یابیارز یارهایاز مع یکی زین

انسجام  زانیکرد. م یریجلوگ یاجتماع یختگیتوان از گس یباشد و چگونه م یع روابط چگونه مو نو یکینزد

 مردم دارد. شتریب یبه آموزش و آگاه ازیباشد که ن یروستا کم رو به متوسط م نیها و روابط در اجتماع ا گروه

کرده و  یانیکمک شا نفعانیرو توسط ذ شیها و حل مسائل پ بودن روابط و مشارکت یبه دائم یانسجام اجتماع

 تر بود. مردم دارد موفق تیبه مشارکت اکثر ازیکه ن ییها تیسوق داد که در فعال یتوان جامعه را به سمت یم

 یاجتماع یها رگروهیافراد و ز یاعتماد شده و کنترل اجتماع تیتراکم در شبکه سبب تقو یباال زانیم

ها به  آن شتریب یبندیافراد سبب پا نیاعتماد و مشارکت در ب زانیباال بودن م گرید یگردد. از سو یم لیتسه
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توان از  یم قیطر نیشده که از ا آباز منابع  یبردار در ارتباط با بهره یمحل یها به هنجارها و عرف تیرعا

 هیسرما قیآنان شده و تحق نیب یگانگیاتحاد و  شیامر منجر به افزا نینمود. ا یریمنابع آب جلوگ بیتخر

ها و  افراد در برابر تنش یو سازگار یآور استدالل نمود تاب توان یم جهیشود. در نت یرا سبب م یغن یعاجتما

منابع آب با  یمشارکت یها طرح یاجرا نهیو با کاهش زمان و هز افتیخواهد  شیافزا یطیمح یها بحران

شبکه  لیت وکاربرد تحلاس تیاهم یدارا زین یروش شناخت دگاهیاز د قیتحق نی. اابدی یتحقق م تیموفق

موفق  یمشارکت تیریمد کی یاجرا یبرا یجامعه محل یسنج تیو ظرف یاجتماع هیسرما یدر بررس یاجتماع

اع محور با جتمهرگونه پروژه ا یقبل از اجرا ،است ینکته ضرور نیدهد. ذکر ا یقرار م دیتاک موردمنابع آب را 

 نیا زیپژوهش ن نیاست که در ا یامر ضرور کی یاعاجتم هیسرما لیشناخت و تحل ی،مشارکت جوامع محل

 قرار گرفته است. یمورد بررس یا شبکه لیبر اساس روش تحل یسنج تیظرف

 یدارا یدولت یها و سازمان نفعانیذ نیبه طور مشترک ب یگر یتوان عنوان نمود تصد یم تینها در

دو کنشگر  نیابع آب به عدم ارتباط امن تیریمد نهیاز مشکالت در زم یاریو بس باشد یم یتر کامل جهینت

 یها سازمان یردپا دانجام شده و عدم وجو یروستا توسط خود اهال نیدر ا تیریچرا که مد ،شود یمربوط م

 خواهد شد. نفعانیذ نیمربوطه منجر به کاهش ارتباطات و اعتماد ب



   

   منابع فارسی


تحلیل شبکه اجتماعی، قدرت  (.۱39۴) .م ،محسنی ساروی و .ع ،قهسالج .،مهدی ،قربانی .،ف ،ابراهیمی آذرخواران  -

اجتماعی و کنشگران کلیدی در برنامه عمل مدیریت مشارکتی منابع آب )مطالعه موردی: رودخانه جاجرود، حوزه آبخیز 

  روستای دربندسر(.-لتیان

یرات شاخص های سطح خاک و ویژگیهای بررسی تغی (.۱3۸۶) هدی.، م ،قربانی و ،ا ،شهریاری، م ،عابدی ،ح ،ارزانی -

  عملکردی مرتع در اثر شدت چرا و شخم مرتع )مطالعه موردی: اورازان طالقان(.

منابع آب )منطقة مورد مطالعه:  یمحل یدر حکمران نفعان یشبکة ذ یاجتماع شی(. پا۱395. )انیملکو  یقربان ،یساالر -

  .305-2۸7(, 2)۶۸, یزداریبخشهرستان کرمانشاه(. مرتع و آ ن،یرز زیحوضة آبخ

برداران مرتع در مواجه  بهره یآور تاب لی(. سنجش و تحل۱397. )ییرمضان زاده لسبو و , عرفانزاده, یعوض پور, قربان -

 یاستان سمنان(. پژوهشها ،یامیشهرستان م ن،ینرد ی)موردمطالعه: روستا یعیطب یها   ستمیاکوس ییقهقرا ریبا س

  .۱۱5-۱02(, ۱)9, یروستائ

 یدر راستا یاجتماع هیو سرما یمحل نفعانیشبکه ذ لی(. تحل۱39۴. )تیهدا و, ی, فهمانی, ملکی, ساالریقربان -

 یشهرستان کرمانشاه(. مجله علوم ومهندس ن،یرز زیمنابع آب )منطقه مورد مطالعه: حوزه آبخ یمشارکت تیریمد

  .۴۶-35(, 29)9, رانیا یزداریآبخ

تحلیل شبکه اجتماعی: رویکردی (.۱39۱) ،ه ،نایبی وم,  ،جعفری ،س ،باستانیع. ا، ح, مهرابی  ،ندم, آذرنیو ، قربانی -

  نوین در سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی.
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تحلیل سیستم شبکه اجتماعی در مدیریت مشارکتی مرتع،  (.۱392). ا ،ع ،مهرابی ، و حسین، آذرنیوند ،م ،قربانی -

  روستای ناریان.-طالعه موردی: منطقه طالقانم
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