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 چکیده

شورها و  یکی آب سعه ک شر یهاچالش نیاز بزرگتر یکیاز منابع مهم در تو ضر ب ست که م تیقرن حا ش تواندیا س أسرمن از  یاریب

منابع  عیو توز یبردارحفاظت، بهره تیریمدصورت گرفته نشان از آن دارد که بهبود  قاتیتحق .ردیجهان قرار گ یتحوالت مثبت و منف

 لیاساس، تحل نیاست. بر ا ریپذامکان یمشارکت تیریمد قیاز طر یو جوامع محل نفعانیدولت و مشارکت ذ یگریآب با کاهش تصد

 نیتوجه شده است. هدف از ا منابع آب داریپا تیریبه منظور مد یمحل نفعانیروابط ذ لیدر تحل کردیرو کی ۀمنزلبه  ،یاجتماع ۀشبک

 زدین ندوش زیآبخ ۀحوزصدرآباد در  یدر سامان عرف یاجتماع ۀشبک لیبا استفاده از تحل یمحل نفعانیذ ۀشبک یاجتماع شیپژوهش پا

 از یحاک جیصورت گرفته است. نتا یانیسطح کالن و م یهااعتماد و مشارکت و با استفاده از شاخص وندیکار بر اساس دو پ نیاست. ا

 ۀدهندکه نشان  شودیم یابیارز اد،یدر حد ز زیو تعادل شبکه ن یداریمتوسط است و پا یاجتماع یۀسرمام و انسجا زانیآن است که م

اعتماد و مشارکت، بر  وندیدو پ نیب یهمبستگ زانیم نی. همچنباشدیاعتماد و مشارکت م یوندهایدر پ یافتگیانتقال  زانیباال بودن م

د اعتما وندیبر اساس دو پ زین کیژئودز ۀفاصل نیانگیشاخص م جی. نتاباشدیمناسب مد و ایدرصد و در حد ز QAP ،۶۴اساس شاخص 

آب در  یریتمد ۀشابکسارعت مناساب گردا اطالعات خواهد بود. ۀ دهندکه نشاان  باشادیو قابل قبول م نهیو مشاارکت در حد به

سباد آصدر سجام و  یلپتان شترب یاجتماع یۀسرماان ضع یریگبهرهآن،  یازن یشرا دارد، که پ ی سب اعتماد در جهت افزا یتاز و  شیمنا

 مشارکت است. 
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 مقدمه .1
شد سب با آن، ن تیجمع عیسر ر ه ب ندهیفزا ازیو متنا

 یبارندگ ۀساااالن نیانگیکه م رانیمنابع آب در کشااور ما ا

درصد مساحت  90از  شیبوده و ب متریلیم 230آن حدود 

موجب  دهد،یم لیخشک تشکمهینآن را مناطق خشک و 

ست. اگر  ینیرزمیاز منابع آب ز هیرویب یبرداربهره شده ا

د آن برابر نباشاا یعیطب یۀتغذاز آبخوان با  رداشااتب زانیم

سطح ا و به هم خوردن تعادل  یستابیمنجر به افت مداوم 

منابع  نیتراز مهممنابع آب هر کشور  زیآن خواهد شد و ن

سع یربناهایو ز شور  داریپا ۀتو شدیمک صوصهبآب  .با  خ

یک کاالی بساایار مهم و ارزشاامند در تولید محصااوالت 

رورا دام است که نقش بسیار مهمی در و پ مختلف باغی

ن ایداری آپهای مختلف مناطق بیابانی و حفظ سااکونتگاه

ندبمن نیدر حفظ ا تیپس موفق .]2۴[دارد   ع ارزشااام

ستلزم انتخاب رو ستمیجامع و  یکردیم  تیریمد در سی

و در نظر داشااتن روابط  یدرولوژیالعمل هعکس یواحدها

س یمتقابل اجزا شیم زیآبخ ستمیمختلف  . ]35، 13[ دبا

 ،یاساایساا یهااز دسااتگاه یعیوساا فیآب به ط یحکمران

منابع  ۀتوساااعکه به منظور  یو ادار یاقتصااااد ،یاجتماع

به آب در ساااطو   تیریمد ،یآب ئه خدمات مربوط  و ارا

 نیا .]37[گردد یمجاد شااده اند، اطال  یمختلف جامعه ا

به  یمنابع آب تیریو مد یگذاراسااتیساا یمفهوم به معنا

شااده باشااد و  رفتهیپذ یاساات که از نظر اجتماع ینحو

و  یاز منابع آب حیاسااتفاده صااح دار،یپا ۀتوسااعهدف آن 

و  نفعانیذثر ؤم یبا همکارها استیس نیا یاجرا نیهمچن

. کنشگران ]۴۶، ۴5[است  ندآیفر نیدر ا ریکنشگران درگ

ضور دارند یمحل یدر حکمران یمختلف نفعانیو ذ  و آب ح

 یانحکمر تیدر موفق یدیکل یعامل نفعانیذ نیمشارکت ا

نابرا یمحل هد بود، ب ط نیآب خوا به انساااان نیب ۀراب ها، 

س أردر  دیمنابع آب با نفعانیذ نیتریاز اصااال یکی ۀمنزل

به ] 29، 18[ ردیگ رقرا هایگذاراسااتیو ساا هایزیربرنامه

 
 

 

 قیشاااده از طر جادیا یاجتماع یهاجهت شااابکه نیهم

 از یکیدر ساااطو  مختلف، به عنوان  نفعانیذ نیروابط ب

مشااارکت در  لیکه ساابب تسااه ،یابعاد حکمران نیترمهم

وب آب خ یبه حکمران یابیدست یمختلف برا نفعانیذ نیب

 ن،ی. همچن]53، 15، 2[ شااودیدر نظر گرفته م شااود،یم

 یمحل یحکمران یربنایز ۀمنزل، به 1یماعاجت ۀشبک لیتحل

ستورالعمل کم کیمنابع آب و  ضیو ر ید  یارهایاز مع ،یا

ماع روابط  لیتحل یآب برا یمحل یدر حکمران یمهم اجت

از  .]۴8، 18[ کندیاساااتفاده م یاجتماع شیو پا نفعانیذ

له تئور ماع یهایجم با حکمران یمهم اجت آب،  یمرتبط 

 یۀساارماکرد،  یرا بررساا نآ توانیشاابکه م لیکه در تحل

ماع به پ نیاسااات. ا  2یاجت هایمفهوم  ند  انیو روابط م و

 کندیبا ارزا، اشاره م یمنبع ۀشبکه، به منزل کی یاعضا

ل ز،یو ن ]۴۴[ هارچوب ۀبه منز و  هیدرک و تجز یبرا ،یچ

عانیذ نیروابط ب لیتحل ع ریدرگ نف ماع ۀدر توسااا  یاجت

ست. بنابرا دیپد صرح یعاجتما ۀیسرما ن،یآمده ا ی اتیعن

ست یبرا سع یابید  شودیم یمعرف داریعادالنه و پا ۀبه تو

که  یاجتماع یوندهایروابط پ یبه طور کل .]3۶، 32، 5[

شااوند، به یمحسااوب م یاجتماع یهاشاابکه یبحث اصاال

شااابکه و فرد بوده و هر فرد بر  یاجتماع ۀیعنوان سااارما

موجود  یهاتیبه منابع و حما تواندیروابط م نیاسااااس ا

 ۀدر مقول ی. از ابعاد مهم و اساس]3[ ابدیدست  وندهایدر پ

اسااات که خود ابعاد  یاعتماد اجتماع ،یاجتماع یۀسااارما

ا ری و غیره انسجام اجتماع ،یمانند مشارکت اجتماع گرید

 یهالفهؤنه تنها از م اعتماد .]15[ دهدیقرار م ریتحت تأث

است. اعتماد  یاجتماع ۀیسرما ۀلفؤم نیتریمهم، بلکه اصل

 ۀنی. هرگاه عواطف زم]11[دارد  یعاطف یدر وابستگ شهیر

شد   جادیاعتماد ا ابد،یافراد انتقال  انیو بتواند در م افتهیر

 زیشبکه ن یاجتماع ۀیسرما ،و به تبع آن گرددیم تیو تقو

شااارط  شیاعتماد پ یطور کل. به]۴1[ گرددیم شاااتریب

کار کت و هم پا یمشاااار قا و   نیروابط ب یداریبوده و ب

ست. در واق گریکدیکنشگران به اعتماد افراد به  سته ا ع واب

1 social network analysis 

2 social capital 
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کننده در حل  لیواحد تسااه کیبه عنوان  تواندیاعتماد م

 ناادیبرداران در فرآبهره نیهااا در بیریاختالفااات و درگ

 تیکه مالک ییدر جاها صاااًمنابع آب مخصااو یگریتصااد

، ۶ [ رودیبرداران وجود دارد به کار مبهره نیدر ب یمشاااع

که در  یشناسمهم در جامعه میمفاه گریاز د. ]50، 39، 8

 یقرار گرفته است، انسجام اجتماع یمقاله مورد بررس نیا

جامعه را در  کیاست که مردم  یاست که مربوط به روابط

 نیاساااس هرچه روابط ب نیابر  .داردینگاه م گریکدیکنار 

سجم شتریافراد ب شبکه من شد  شد با در  .]10[تر خواهد 

سجام  یاجتماع ۀلفؤسه م نیواقع ب شارکت و ان اعتماد، م

که هرچه تعداد  یمعن نیوجود دارد، به ا یتنگاتنگ ۀرابط

 نیباشااد سااطح اعتماد در ب شااتریکنشااگران ب نیروابط ب

انجام  یبرا یشاااتریب یهاو فرصااات افتهی شیها افزاآن

کنشگران به  نیو مشارکت در ب یو همکار یاقدامات جمع

به دنبال آن و  یاجتماع ۀیسااارما، نیبنابرا .دیآیوجود م

سجام ن شارکت تیریو مد ابدییم شیافزا زیان تر و موفق یم

 .]۴۴، 20[خواهد بود  یکمتر عمل ۀنیبا هز

سااازی روابط اجتماعی در حل بساایاری از امروزه مدل

سائل اجتماعی منابع طبیعی اثرگذار  ۀاکولوژیک در حوز-م

سادهبوده و  تحلیل نظام  های اجتماعی وسازی واقعیتبا 

کمک شایانی در شناخت روابط حاکم بر اجتماعات انسانی 

نقش  .]25[ است داشتهمناسب  هایحلراه ۀارائو  واقعیت

که ماع یهاشاااب عانیذ نیروابط ب لیو تحل یاجت در  نف

مبتنی بر منابع آب  یمشاااارکت تیریو مد یگریتصاااد

در مدیریت منابع  اثرگذارسااازی کنشااگران رویکرد مدل

های اخیر به شکل قابل توجهی مورد توجه طبیعی در سال

با اسااتفاده از  یقیتحقدر  .]25[ قرار گرفته اسااتمحققان 

 نیب یروابط اجتماع یسااااختار لیشااابکه، تحل لیتحل

بوالن در  یروساااتا فیآب در ساااامان عر یمحل نفعانیذ

 نیبه ا تاًینها ،قرار گرفته اساات یکرمانشاااه مورد بررساا

 یاعتماد و مشارکت اجتماع تیوکه تق افتندیدست  جهینت

سااارعت گردا اطالعات و  شیروساااتا جهت افزا نیدر ا

 فعاننیذ نیو اتحاد در ب یگانگی شیافزا نیمنابع و همچن

 تیریمد یبتوان زمان اجرا قیطر نیاسااات تا از ا یالزام

 نیدر ا تیمنابع آب را کاهش داده و به موفق یمشاااارکت

 نیرز ۀمنطق رکه د یقی. در تحق]۴8[ افتیدسااات  نهیزم

شد به ا شاه انجام  ض افتندیدست  جهینت نیکرمان  فیعکه 

 انیدر م یگانگیو عدم اتحاد و  یاجتماع ۀیبودن سااارما

افراد به کاهش ساارعت گردا اعتماد و مشااارکت منجر 

خوب منابع آب را با چالش  یحکمران جهیشاااده و در نت

 لیبا اسااتفاده از تحل یقیدر تحق .]۴7[ مواجه کرده اساات

س نفعانیذ روابطشبکه،   یمرتبط با منابع آب را مورد برر

که تحل جهیقرار داده و نت ند  عانیروابط ذ لیگرفت ا ب نف

چارچوب  کی جادیشااابکه منجر به ا لیاساااتفاده از تحل

مربوط به  یهایزیدر رابطه با برنامه ر یو تخصااصاا دیجد

ستیس و  نفعانیذ لیتحل نیو همچن شودیم یآب یها ا

نقش  تواندیم یمشارکت تیریمد یهااها در روروابط آن

 .]29[ها داشته باشد طر  نیموفق ا یدر اجرا یمهم

صد یقیدر تحق  ایمنابع آب در کن یگریکه در رابطه با ت

منابع آب در  تیریکه مد دندیرساا جهینت نیانجام شااد به ا

 یدولت یبدون مشااارکت جامعه و فقط توسااط نهادها ایکن

که در رابطه  یفراوان یهاو مشکالت و چالش ردیگیصورت م

مختلف در  نفعانیعدم مشااارکت ذ لیبا آب وجود دارد به دل

صد راحلم شد یم یگریمختلف ت  قاتیتحق نیدر ا. ]3۴[با

ک لینمودن تحل یکاربرد ماع ۀشاااب مد یاجت و  تیریدر 

س یزیربرنامه ست. در واقع  یمنابع آب مورد برر قرار گرفته ا

رت و قد میتقس یدر منابع آب برا یمشارکت تیریمد کردیرو

 دمنابع آب مور یگریدر تصاااد نفعانیذ ۀیدخالت دادن کل

به ]۴3، 22، 21، 9، 1[قرار گرفته اسااات  دیکأت با توجه   .

منابع از  نیا حیصاااح تیریو عدم مد یمنابع آب تیمحدود

 یجهت اجرا یدولت یهاو سااازمان یبرداران محلبهره یسااو

صد شارکت تیریو مد یگریت مطالعه با هدف  نیموفق، ا یم

ماع یسااااختار لیتحل  یبرداران محلبهره نیب یروابط اجت

صااادرآباد با  یروساااتا یکیمرز اکولوژ ۀمنابع آب در محدود

 یاضاایو ر یکم یهابر اعتماد و مشااارکت و شاااخص دیتأک

انجام شااده اساات. با  یاجتماع ۀشاابک و میانی سااطح کالن

 ،یانسجام اجتماع توانیها، مشاخص نیاستفاده از سنجش ا

 یهاگروه نیشااابکه را در ب یداریو پا یاجتماع ۀیسااارما
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ستا نفعیمختلف ذ ستا یدر رو صد یصدرآباد در را  یگریت

 موفق منابع به دست آورد.

 

 شناسی روش. 2

 مورد مطالعه ۀمنطقمعرفی  .2.1

ستاها یکیپژوهش  نیا در شن  زیآبخ ۀحوز یاز رو ندو

به نام صاادرآباد انتخاب شااده اساات.  زدیواقع در اسااتان 

ستا ساحت حدود  یرو هکتار در جنوب  750صدرآباد با م

 3۶´ تا 53° 3۴´ ییایجغراف موقعیتندوشن با  زیحوزه آبخ

 یعرض شاامال 31° 58´ تا 31° 5۴´ طول شاارقی و °53

و  یمردم روسااتا کشاااورز یقرار گرفته اساات. شااغل اصاال

ست که از د یدامدار صارف  یبرا ینیرزمیاز منابع ز ربازیا م

ستفاده م  ۀشبک لیتحل ی. چهارچوب مطالعاتکردندیخود ا

باشاااد که از یمنابع آب روساااتا م تیریدر مد یاجتماع

توان و انساااجام گروه زانیم نییتع یمدنظر برا یارهایمع

ساس  نیمختلف در ا یها ست. بر ا شده ا ستفاده  ستا ا رو

 م،یمساااتق ۀمشااااهد قیرو از ط یشااایمایروا مطالعه پ

صاحبه با گروه صدرآباد در  نفعانیهدف، ذ یهام منابع آب 

سا نیا یکیمرز اکولوژ ۀمحدود شنا ستا  شدند. تعداد  ییرو

صدرآباد ی در روستا یبردار از منابع آب اشتراکنفر بهره ۶۶

مل  غدار بهرهنفر  28بردار زارع و بهرهنفر  38شاااا با بردار 

مورد مطالعه و  ۀمنطق ییایجغراف تیموقع ۀنقشااهسااتند. 

(، نشااان داده 1در شااکل   یمحل نفعانیذ یمکان تیموقع

اعتماد و مشااارکت  یوندهایپژوهش پ نیاساات. در اشااده 

 لیتحل ۀپرساااشااانامبرداران منابع آب در قالب بهره انیم

کل بر  یبردارو با اسااتفاده از روا داده یاجتماع لشاابک

خیلی کم، کم، متوسااط، زیاد، خیلی   کرتیل فیاساااس ط

شااابکه از  لیشاااد. در روا تحل دیتول و یآور( جمعزیاد

یبهره گرفته م یاضاایر ۀمحاسااب یبرا سیماتر جبر یتئور

انجام  ucinet 6.528فزار انرمبا  یاضیمحاسبات ر یۀکل .شود

 ها محاسبه شد.شاخص یگرفت و تمام

 
 

 های مورد استفاده. داده2.2

 نیروابط ب یساااختار الگو لیتحل یما برا قیتحق نیا در

 یو اصااول و مبان یاجتماع ۀشاابک یمختلف از تئور نفعانیذ

فاده نموده ک ی. مفهوم و تئورمیاآن اسااات ماع ۀشاااب  یاجت

شد  یبراون معرف فیتوسط رادکل 19۴0بار درسال  نینخست

ستفاد نیپنجاه ا ۀو در ده سط بوت و بارنز مورد ا  همفهوم تو

روابط و  ۀاز مجموع یاجتماع ۀواقع شبک در .]29[قرار گرفت 

و روابط و  نفعانیها انواع ذکه گره شاااودیم لیها تشاااکگره

. در واقع باشاادیها( م گره نفعانیذ نیا انیم روابط وندها،یپ

 یشناسعلم جامعه نیبه عنوان روا نو یاجتماع ۀروا شبک

به عنوان ابزار بر  یعیطبمناساااب منابع تیریمد یبرا یو 

متنوع منطقه کاربرد  نفعانیروابط ذ ۀنحو یاسااااس بررسااا

هم به عنوان  یاجتماع یهاشبکه کردیفراوان دارد. امروزه رو

 رانیمد ،یابزار کاربرد کیو هم به عنوان  یعلم کردیرو کی

س زانیرو برنامه ستیرا در   نیو همچن یزیرو برنامه یگذارا

آب  بعاز جمله منا یعیطبمنابع یمشاااارکت تیریمد یاجرا

 ایدر دن یادیز اتیکه تجرب یابه گونه رسااانده اساات، یاری

در  یاجتماع ۀشااابک لینمودن تحل یکاربرد ۀنشاااان دهند

شارکت تیریمد یسامانده س یم س یعیطب یهاستمیاکو ت ا

]۶ ،12 ،15 ،23 ،۴2 ،5۴ [. 

سرما یمهم که برا یهاشاخص سجام و   یۀسنجش ان

عبارتند از:   شاااوندیدر شااابکه به کار گرفته م یاجتماع

انتقال وندها،یپ یگیشااابکه، دوساااو ۀتراکم شااابکه، انداز

صل نیانگیتمرکز و م زانیم ،یریپذ ش کیژئودز ۀفا  ۀبکدر 

 .روابط

که:   1تراکم گال ایتراکم شاااب که  یچ از  یکیشاااب

 ادیز یاجتماع ۀشاابک لیاساات که در تحل ییهاشاااخص

 وندیشاخص به صورت نسبت تعداد پ نیشود. ایاستفاده م

. شااودیم فیممکن در شاابکه تعر وندیموجود بر تعداد پ

اگرچه  ،اساات ریمتغ کیصاافر تا  نیشاااخص ب نیا زانیم

. نمود انیب زیشاااخص را بر اساااس درصااد ن نیتوان ایم

 داشاااته باشاااد به آن  ییتراکم باال ،شااابکه کیچنانچه 

1 density 



  ...در یدرون گروه یاجتماع یۀشبکه و سرما یلتحل

 

7۴3 

شان دهند شودیگفته م "متراکم ۀشبک" سجام  ۀکه ن ان

شبکه و لذا معرف ستگ زانیم یباال در  سجام د ای یهمب ر ان

 یهاشاابکه"ها، شاابکه گونهنیا یشاابکه اساات. به عبارت

 .شوندیخوانده م زین "منسجم

 

 

 آبخیز ندوشن، استان یزد و ایران ۀحوزموقعیت جغرافیایی روستای صدرآباد در  . شکل

 

 شیافزا زین یکتمشاااار یهاتیتراکم، فعال شیبا افزا

ارتباطات و  شیافزا خود سااابب ۀنوببه  زین نیو ا افتهی

سو زانیم شد. همچن وندهایپ یگیدو شبکه خواهد   نیدر 

 یلمح نفعانیروابط ذ ۀشبکشاخص تراکم در  یباال زانیم

در شاابکه  یاجتماع یۀساارما یباال زانیم ۀدهندنشااان 

 زانیم ابد،ی شیتراکم در شبکه افزا زانیهر چه مباشد. می

 
 

و  راتیینساابت به تغ زین یاجتماع سااتمیساا "یآورتاب"

 .]29، 21، ۶[ افتیخواهد  شیافزا یطیمح یهاتنش

مهم در  یهااز شاخص یکی پیوندها: 1یگیدوسو زانیم

شدیشبکه مورد نظر م یداریپا زانیم نییتع  یو از طرف با

اعتماد متقابل و مشااارکت  زانیجهت مشااخص نمودن م

. ]28[ شااااخص اساااتفاده نمود نیتوان از ا یمتقابل، م

1 Reciprocity 
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سو یباال زانیم نیهمچن سبب  وندهایپ یگیدو شبکه،  در 

 نیا زانیخواهد شااد. هر چه م یاجتماع یۀساارما شیافزا

 ستمیس یآورتاب زانیم ابدی شیدر شبکه افزا زیشاخص ن

 شیافزا یطیمح یهاو تنش راتیینسااابت به تغ یاجتماع

 .]18، ۶[ افتیخواهد 

به  توانیشاااخص را م نیا مفهومپیوندها:  1پذیریانتقال

با کنشگر  وندیپ کی Aنمود که اگر کنشگر  انیصورت ب نیا

B وB  ندیپ کی باشاااد، پس  Cبا کنشاااگر  و ته  داشااا

س یافتگیانتقال شان ست که  یفرصت و   Cبا  وندیپ یبرا Aا

 زانیو م یداریپا زانیم لیجهت تحل زیشاااخص ن نیدارد. ا

و به صورت  رودیکار م هشبکه ب کیتوازن و تعادل روابط در 

صفر تا  نیشاخص ب نیا زانی. مشودیداده م شیدرصد نما

شاااخص را بر اساااس  نیتوان ایماگرچه  .اساات ریمتغ کی

شاااخص در شاابکه  نیا زانیهر چه م. نمود انیب زیدرصااد ن

نساابت به  یاجتماع سااتمیساا یآورتاب زانیم ،ابدی شیافزا

 .]۶[ افتیخواهد  شیافزا یطیمح یهاو تنش راتییتغ

صله کوتاه شگرترین فا صله  نیترکوتاه :2میان دو کن فا

ست از انیم شگر عبارت ا صل ،دو کن دو فرد  یاجتماع ۀفا

 افراد ریفرد و ساااا کی نیتعداد واساااطه ب نیکه با کمتر

شبکه اندازه یم لیتحل نیا قی. از طرشودیم یریگدرون 

ا دو کنشگر ر نیب یمورد بررس یوندهایپ ریطول مس توان

انسااجام  نیو همچن ییزمان ممکن شااناسااا نیتردر کوتاه

 یمورد بررس یوندهایو سرعت متوسط گردا پ یافاصله

بحران  تیریشااخص در مد نیرا مورد سانجش قرار داد. ا

کاربرد دارد و در واقع هرچه سرعت  اریبس یعیدر منابع طب

د، باشاا شااتریب نفعانیذ نیگردا اعتماد و مشااارکت در ب

 تیریمد یجهت هماهنگ ساااختن افراد برا یزمان کمتر

 .]51[ شودیمشخص صرف م عمنب کی

شان م نیا :3پیرامون_مرکز کدام گره دهدیشاخص ن

اند. شاابکه واقع شااده رامونیها در پها در مرکز و کدام گره

 رامونیشاخص، همه اعضا به دو دسته مرکز و پ نیتوسط ا

دارند و  یادیبا هم ارتباط ز یمرکز ۀدست. شوندیم میتقس

 ۀدسااتاساات. اما در  ادیز زیها نآن ۀشاابکتراکم  جهیدر نت

. ها کم استآن ۀشبککم بوده و تراکم  هاروابط آن یرامونیپ

را هماهنگ  شانیهاکنش توانندیم شتریب یکنشگران مرکز

ا کار ر نیکمتر فرصااات ا یرامونیکنشاااگران پ یول، کنند

یرا دارند که م تیمز نیا یکنشااگران مرکز نیدارند. بنابرا

شگران پ توانند شته با یامبادلهروابط  یرامونیبا کن شند. دا

تارسااا یالگو نیا عات و  یاخ ندن اطال که در پراک شاااب

 یحکمران ندیدر فرآثر ؤمبه اطالعات متنوع  یدساااترسااا

یم یکاربرد دارد. سازگار شدن به نوآور نیسرزم یاشبکه

گران با کنش یزبه دنبال وجود اتصاالت کنشگران مرک تواند

 .]18، ۶[ گردد یشبکه عمل کی یرامونیپ

 

 جینتا. 3
داد و  .3.1 یای امت ند تاری ویو یل ساااا تحل

 مشارکت در سطح کالن شبکۀ ذینفعان منابع آب
سطح کل پ زانیم اعتماد و  یوندهایشاخص تراکم در 

شارکت در  ستا یمحل نفعانیذ ۀشبکم صدرآباد در  یرو

 است.( نشان داده شده 1جدول  

 صدرآباد روستای آب منابع ذینفعان ۀشبک در مشارکت و امتداد ویوند اساس بر تراکم شااص .1جدول

 تراکم %( کل پیوندهای مورد انتظار بردارتعداد بهره نوع پیوند مرز اکولوژیکی

 صدرآباد ندوشن
 ۴/58 ۴290 ۶۶ اعتماد

 9/52 ۴290 ۶۶ مشارکت
 

 
 

 

 

1 Transitivity 

2 Geodesic distance 

3 Core-periphery 
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شاااخص  نیا ۀاندازموجود در جدول،  جیبا توجه به نتا

 بردارانرهکل به نیاعتماد و مشاااارکت در ب یوندهایدر پ

 نیدرصااد اساات که مب 9/52و  ۴/58 بینفر به ترت( ۶۶ 

سط رو به باال را در دو پ زانیم شدیم وندیتراکم متو . با با

ستقتوجه به ارتباط  سجام اجتماع میم کم ترا زانیبا م یان

سجام اجتماع زانیگرفت که م جهینت گونهنیا توانیم  یان

 .باشاادیم طاعتماد و مشااارکت متوساا ۀلفؤمبر اساااس 

 یۀسااارما توانیم یبا توجه به انساااجام اجتماع نیهمچن

شبکه را متوسط رو به باال ارز یاجتماع م نمود. الز یابیدر 

از  نفعانیذ یصاادرآباد تمام یروسااتابه ذکر اساات که در 

به  نیبنابرا کنند،یاستفاده م یکشاورز یمنبع آب برا کی

سجام و  نیطبع ا سبب قابل قبول بودن ان سئله   یۀاسرمم

 قیاز طر تواندیم نی. تراکم باال همچنشاااودیم یاجتماع

 به اطالعات سودمند باشد. یدسترس شیافزا

بردار مختلف بهره یهاگروه ریز نیتراکم در ب نیهمچن

( 2قرار گرفت که در جدول   یاز منابع آب مورد بررسااا

 .باشدیقابل مشاهده م

 صدرآباد آب منابع از برداربهره یایزیرگروه بین درگرویی شااص تراکم درون .2جدول

 نوع پیوند مرز اکولوژیکی
 باغداران زارعین

 تراکم %( بردارتعداد بهره تراکم %( برداربهرهتعداد 

 صدرآباد ندوشن
 ۶/۴9 28 ۶5 38 اعتماد

 2/۴5 28 57 38 مشارکت

 

جدول م هایتراکم پ زانیبر اسااااس  ند ماد و  یو اعت

یدرصااد م 57و  ۶5 بیمشااارکت در گروه زرعان به ترت

 .باشاادیدرصااد م 2/۴5و  ۶/۴9 باغداران نیو در ب باشااد

 ادیز زارعان نیتراکم در ب گرددیهمان طور که مالحظه م

برخوردار بوده و  یترنیاما باغداران از تراکم پائ باشااادیم

 زین گرینکته د کیقرار دارد.  نیدر درجه متوسط رو به پائ

اعداد و ارقام وجود دارد و آن هم باالتر بودن تراکم  نیدر ا

شدیاعتماد در هر دو گروه م شابا نکته عدم  نیا لیدل دی. 

قال آب برا ریاشاااتراک مسااا  تیو موقع یاریآب یانت

از  یکیباشاااد، چرا که  یکشااااورز یهانیزم ییایجغراف

صاحبه ا یهاسوال شده در م صورت  دربود که  نیمطر  

س سا ریهم م شارکت با  یگیبودن و هم ضر به م چقدر حا

انتقال و سااااخت اساااتخر  ریمسااا میترم یاشاااخاص برا

ست در ا الزم د؟نهست یارهیذخ ستا ب نیبه ذکر ا  رشتیرو

 نیباغدارها از خوان برخیزارعان هساااتند و  ن،یسااااکن

هایی که برای آب و هوا و برخی از غیربومی گذشاااته بوده

و  یکینزد زانیم ردند، پسها کتصااامیم به خرید این با 

طه ند و م یکمتر یراب ندیبا هم دار  نیبر ا یلیدل توا

 زارعان و باغداران باشد. نیاختالف تراکم ب

اعتماد متقابل  زانی(، م3جدول   جیارقام و نتا مطابق

ساس م شارکت متقابل بر ا سو زانیو م ر د وندهایپ یگیدو

اعتماد و  یوندهایصااادرآباد در پ یروساااتا نفعانیذ نیب

 .باشدیدرصد م 2/۴2و  55 بیمشارکت به ترت

صد به  9/75و  7۴ زین وندهایپ یافتگیانتقال  زانیم در

توجه به  با. لذا باشدیو مشارکت م ماداعت وندیدر پ بیترت

سو نیا شاخص دو  یافتگیو انتقال وندهایپ یگیامر که دو 

 توانیم باشاااند،یشااابکه م یداریپا زانیم ۀدهندنشاااان

 وندیدر دو پ یگیشااااخص دوساااو زانیعنوان کرد که م

به خود  باال را  به  اعتماد و مشاااارکت حد متوساااط رو 

شان دهند صاص داده که ن شارکت متقابل  داعتما ۀاخت و م

بر  دونیدو پ نیا ینسب یداریو پا ادیدر حد متوسط رو به ز

 اساس است. نیا

 



 1398پاییز ، 3، شماره 72منابع طبیعی ایران، دوره جله رتع و آبخیزداری، مم

 

7۴۶ 

 شااص دوسویگی و انتقال یافتگی در سطح کل شبکه . میزان3جدول 

 ها  %(انتقال یافتگی پیوند ها  %(     دوسویگی پیوند نوع پیوند مرز اکولوژیکی

 صدرآباد ندوشن
 7۴ 55 اعتماد

 9/75 2/۴2 مشارکت

 

تا نیهمچن طابق ن قال  جیم  زین یافتگیشااااخص انت

اعتماد و  یوندهایو توازن و تعادل شااابکه در پ یداریپا

شارکت در حد ز ست و ا ادیم که  دهدیرا به ما م دینو نیا

دو شاااخص  جهینت بیبا توجه به ترک تواندیروسااتا م نیا

سو س یتاب آور زانیم یدارا ،یافتگیو انتقال  یگیدو  اریب

 باشد. یطیمح یهاو تنش راتییتغ بهباال نسبت 

اعتماد متقابل  زانی(، م۴ه جدول  با توجه ب نیهمچن

درصد  8/51 درصد و در گروه باغداران ۶0در گروه زارعان 

برداران بهره نیمشارکت متقابل در ب زانیم نیهمچن است.

عان  یگروه موجود برا ریدو ز غداران  3/۴۶زار با  ۴/38و 

 .باشدیدرصد م

 یایا در زیرگروهدوسویگی ویوند. میزان شااص 4جدول 

 نوع پیوند مرز اکولوژیکی
 باغداران نازارع

 دوسویگی پیوندها  %( دوسویگی پیوندها  %(

 صدرآباد ندوشن
 8/51 ۶0 اعتماد

 ۴/38 3/۴۶ مشارکت

 

 ریاز ز کیهر  یبه دسااات آمده برا جیبر اسااااس نتا

 زانیمهم مشااهود اساات که در هر دو گروه م نیها اگروه

سو ست، ا شتریاعتماد ب وندیدر پ یگیدو شارکت ا  نیاز م

حدود یمعن نیبد تا  که  ماد و روابط ب یاسااات   نیاعت

 نیا ط،یعدم وجود شااارا لیوجود دارد اما به دل نفعانیذ

دوار یام توانیاند و مافراد موفق به مشااارکت با هم نشااده

 بتوان جیبه مشااارکت با آموزا و ترو ازیبود، در صااورت ن

 داد، چرا که شیو مشارکت متقابل را افزا یگیدوسو زانیم

سواالت، م یکیاطالعات  یآورعمدر ج مشارکت تا  زانیاز 

 ندهیدر آ ازیبه مشااارکت در صااورت ن لیم زانیحال و م

در گروه  یگیبودن دوسااو نیمطر  شااد و اما در مورد پائ

ن بود یبوم ریها و غبا  نیاز ا یحیباغداران، اساااتفاده تفر

 .باشدیبودن منطقه م یالقیی لیلکان به دلام

ها در گروه یافتگیانتقال  زانی( م5با توجه به جدول  

 یمقدار باال .باشااادیم ادیکه در حد ز دهدیرا نشاااان م

 توازن و تعادل روابط زانیو م یداریپا زانیم ،یافتگیانتقال

 زانیم تواندیم یافتگی. باال بودن انتقال دهدیرا نشاااان م

باال ببرد و  یجشااابکه را نسااابت به عوامل خار یآورتاب

سو زانیم شش دهد چرا که م یرا تا حد یگیدو  توانیپو

س دیام شان شت که ذ یبه فرصت و   با هم ارتباط نفعانیدا

 داشته باشند. یشتریب

ستا در صل نیکوتاه تر نیانگیصدرآباد م یرو  نیب ۀفا

شگر در پ شارکت وندیو در پ ۴/1اعتماد  وندیدو کن  5/1 م

( در ۶  به دست آمده در جدول جیبا توجه به نتا باشد. یم

حد پ قیافراد حداکثر از طر ،اعتماد وندیپ و در  وندیدو وا

 گریکدیبه  وندیسه واحد پ قیمشارکت افراد حداکثر از طر

ست. یمتوسط زانیشوند که م یم لمتص  وندیالبته در پ ا

و به طور  وندیپ واحدکی قیاز طر درصد افراد 5/58اعتماد 

 5/۴1شااوند و یبرداران متصاال مبهره ریبه سااا میمسااتق

اط کنشگران ارتب گریبا د وندیدو واحد پ قیاز طر زیدرصد ن

به  وندیواحد پ کیدرصد افراد با  5/52در مشارکت  دارند.

سا میصورت مستق ود کنند و حدیکنشگران برقرار م ریبا 
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صد 5/۴5 سا وندیبا دو واحد پ زین در  عاننفیذ ریارتباط با 

 نیشاااود. در واقع سااارعت گردا اعتماد در ایبرقرار م

ستا ب شارکت م شتریرو شد و هر دو در حد یاز گردا م با

 نیو اتحاد ب یگانگی نیبنابرا قرار دارند. اما بهینه متوسااط

 یو دسترس یبوده و هماهنگ رو به باال افراد در حد متوسط

 خواهد بود. ریپذامکان در حد بهینه گریکدیافراد با 

 یایافتگی در زیرگروه. میزان شااص انتقال5جدول 

 نوع پیوند مرز اکولوژیکی
 باغداران نازارع

  %( یوندهاپ یافتگیانتقال   %( یوندهاپ یافتگیانتقال 

 صدرآباد ندوشن
 ۴/۶7 3/78 اعتماد

 8/70 5/77 مشارکت

 

 . میزان شااص ژئودزیک در سطح شبکه6جدول 

 فاصلۀ ژئودزیک
 مشارکت اعتماد

 میانگین فاصلۀ ژئودزیک فراوانی میانگین فاصلۀ ژئودزیک فراوانی

1 250۶ 

۴/1 

225۶ 

5/1 2 178۴ 1955 

3 0 79 

 

را بر  یبندبلوک یدر واقع نوع پیرامون _شاخص مرکز

 یمختلف اجتماع یهاوندیکنشاااگران بر اسااااس پ یرو

 نی. بر اساااس ادینمای( مشااخص مت اعتماد و مشااارک

شخص توان یم زیشاخص ن شبکهم ها در نمود که تراکم 

. در باشادیم زانیبه چه م یرامونیو پ یمرکز یهاگروهریز

تا7  جدول و  یمرکز گروهدو  یتراکم برا زانیم جی( ن

برداران در ( بهره9دهد. در جدول  یرا نشاااان م یرامونیپ

به  رامونیپ - بر اساس شاخص مرکز یمحل نفعانیشبکه ذ

 اند.شده میتقس رامونیو پ یدو گروه مرکز

 ر دو گروه مرکزی و ویرامونی. میزان تراکم د7جدول

 نوع پیوند مرز اکولوژی
 پیرامونی مرکزی

 تراکم  %( تعداد افراد تراکم  %( تعداد افراد

 صدرآباد ندوشن
 ۴9 5۶ ۴/9۴ 10 اعتماد

 ۴5 57 98 9 مشارکت

 

 توانی( م7ده از جدول  آمبه دساات  جیبر اساااس نتا

 دونیاد ندوشاان تراکم پآبصاادر یکرد که در روسااتا انیب

 نیدرصاااد و در ب ۴/9۴ یمرکز یهاگروهریز نیاعتماد ب

درصد از 15 ،نیدرصد است. همچن ۴9 یرامونیکنشگران پ

کنشگران  ،برداراندرصد از بهره 85اند و یکنشگران مرکز

 ریدر ز تمشااارک وندیهسااتند. به عالوه تراکم پ یرامونیپ

درصد  ۴5 یرامونیگروه پ ریدرصد و در ز 98 یگروه مرکز

 5/8۶و  یگروه مرکز ریدرصد کنشگران در ز 5/13است و 

ده مآبه دست  جیقرار دارند. نتا یرامونیگروه پریدرصد در ز

باال در مرکزآاز  یحاک ند به یم ین اسااات که تراکم  توا
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شایرامونیبا پ یاروابط مبادله امر  نیکند و ا یانیها کمک 

 ترشاایو مشااارکت ب یو همکار شااتریروابط ب ۀکنند انیب

شبکه قرار گرفته یافراد ست که در مرکز  شگران  اند.ا کن

را هماهنگ کنند  شااانیهاتوانند کنشیم شااتریب یمرکز

 کار را دارند. نیکمتر فرصااات ا یرامونیکنشاااگران پ یول

شدن ب صاالت یم ینوآور اسازگار  تواند به دنبال وجود ات

 .گردد یشبکه عمل کی یرامونیبا پ یکنشگران مرکز

 اجتدامی مشارکت و امتداد ویوندیای اساس بر ویرامونی و مرکزی کنشگران و یازیرگروه. 8دولج

 پیوند اعتماد پیوند مشارکت

 پیرامونی مرکزی پیرامونی مرکزی

M.PO M.A.E AB.MO AB.JA M.V AB.MO 

AB.M J.A S.J.M GH.MO M.A.E M.PO 

AL.MO A.EN AH.M AB.M A.MO M.H.PO 

S.E.M GH.MO M.SH AL.MO MO.R.MO GH.M 

H.EN MO.R.MO M.H.PO S.E.M J.A JA.PO 

H.A.J M.V M.H.SA S.J.M A.EN AH.M 

H.M.J AS.EN MO. J H.A.J M.SH AM.SA 

AB.K YO.DE GH.M H.M.J MO.MO SA.PO 

GH.SA AB.PO AM.SA AB.K H.EN MO.J 

M.R.K A.MO AH. J H.J AB.PO  

GH.H.J M.H.J  M.R.K AL.J  

AZ.JA AB.JA  GH.H.J M.H.J  

F.P AS.MO  AZ.JA YO.DE  

MA.MO AL.J  F.P AS.MO  

A.M GH.Z  MA.MO AL.MO  

M.R.M V.H  A.M AS.EN  

YO.M M.R.J   V.H  

HA.MO AB.EN   M.R.J  

RA.RE AB.MA   AB.EN  

MA.PO ES.E   AB.MA  

A.M.AL MO.MO   ES.E  

H.E AL.MO   GH.SA  

MO.M JA.PO   AH.J  

H.J M.H.V   GH.Z  

ES.SA AK.MO   M.H.V  

AB.SA AB.J   AK.MO  

AB. ZO HE.M   AB.J  

 SA.PO   HE.M  
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اعتماد و مشاااارکت بر  وندیدو پ نیب رابطه .3.1

 QAPاساس شاخص 

ها رواها و شاااخص نیتراز مهم یکی QAP شاااخص

شااابکه اسااات. با  یهاسیماتر نیب یدر محاسااابات آمار

ستفاده از ا س یآمار اتیتوان فرضیمشاخص  نیا  یرا برر

به هم مار نیدر ا، جهت نیکرد.  بات آ حاسااا  یبخش م

د مشااارکت و اعتما وندیپ نیب یهمبسااتگ زانیمرتبط با م

صورت گرفت. عمناب یمحل نفعانیذ ۀشبکدر  جه با تو آب 

 وندیدو پ نیب یباد همبسااتگآصاادر یدر روسااتا ،جیبه نتا

شارکت ز ست و اگر ب ادیاعتماد و م شگر پ نیا  ندویدو کن

آن دو  نیدرصد ب ۶۴به احتمال  ،اعتماد وجود داشته باشد

 وجود خواهد داشت. زیمشارکت ن

 

 یریگجهینتبحث و . 4

مهم  یکردهااایاز رو یکیمنااابع آب  تیااریمااد در

 شیجهت پا نیآب است. به هم یمحل یحکمران یمشارکت

 تیریو مد یزیربرنامه یبرا یمحل نفعانیروابط ذ یاجتماع

 یخوب آب در سااطح محل یبه حکمران یابیمنابع و دساات

ست. بر ا یالزام ساس به تحل نیا ه ب ،یاجتماع ۀشبک لیا

ل عانیروابط ذ لیحلدر ت کرد،یرو کی ۀمنز  به یمحل نف

ست تیریمنظور مد شده ا  روابط لیو تحل منابع آب توجه 

 یهاشااابکه لیتحل کردیبا اساااتفاده از رو نفعانیذ نیب

نقش  تواندیم یمشاااارکت تیریمد یهادر روا یاجتماع

. ]۴7، 29[ها داشاااته باشاااد طر موفق  یدر اجرا یمهم

 تیریمد دصورت گرفته نشان از آن دارد که بهبو قاتیتحق

یمنابع آب با کاهش تصااد عیبه توز یبرداربهره حفاظت،

 قیاز طر یو جوامع محل نفعانیدولت و مشاااارکت ذ یگر

 نفعانیاساات. مشااارکت ذ ریپذامکان یمشااارکت تیریمد

به  یدواریو ام تیاز موفق نانیاطم شیافزا نکهیضااامن ا

به  یابیبه دنبال خواهد داشاات، دساات ها رااسااتمرار برنامه

سر یداریپا سه عیدر منابع آب را ت باعث  د،ینمایم لیو ت

سئول یآگاه شیافزا شد، احساس م  یفرد تیآنان خواهد 

یآنان نسااابت به منابع آب به وجود م یرا برا یو اجتماع

آنان  نیها در بیریو منجر به کاهش اختالفات و درگ آورد

 .]17، 15، ۴[ دیخواهد گرد

به عنوان  لیتحل کردیمختلف رو قاتیدر تحق شااابکه 

مورد  یعیمنابع طب یمشاااارکت تیریدر مد تیعامل موفق

راسااتا و با  نیدر ا. ]51، 53، 1۶[ قرار گرفته اساات دیکأت

 قیتحق نیدر کشاااورمان، در ا یمنابع آب تیتوجه به اهم

منابع آب در  یگریتصاااد ۀشااابکدر  نفعانیذ نیروابط ب

شاابکه مورد  لیبا اسااتفاده از روا تحل زیآبخ ۀحوزن رود

ست. و روابط ب رقرا لیتحل ساس نفعانیذ نیگرفته ا دو  بر ا

از  یکیشاااد.  لیتحل یاعتماد و مشاااارکت اجتماع وندیپ

سائل حائز اهم شارکت تیریدر مد تیم  دجایمنابع آب، ا یم

 نیا ۀالزماست، که  یمشارکت تیریمد یمناسب برا یفضا

برداران منابع آب اساات. بهره نیاعتماد ب یفضااا جادیامر ا

ماد  طاعت غاز ۀنق کت اسااات، در ا نیآ  قیتحق نیمشاااار

دۀ دهناعتماد و مشااارکت نشااان  انیم یباال یهمبسااتگ

 نیاعتماد مشاااارکت در تدو وندیدو پ نیب کیارتباط نزد

مورد  ۀمنطقمنابع آب در  یمشاااارکت تیریعمل مد ۀبرنام

 قاتیمطلب را در تحق نیمحققان ا ریکه سااا، مطالعه اساات

یتخود مورد  ند  دأی لذا وجود ]52، ۴9، 18، 13[قرار داد  .

صل ۀلفؤماعتماد  در  یدیکل ۀلفؤمو  یتمام روابط اجتماع یا

شارکت یهاتیشروع فعال صد یم ست و در ت منابع  یگریا

به طور ]۴۴، 33، 2۶، 13[ ردیگیقرار م دیکأتآب مورد   .

ماع زانیم یکل جام اجت عانیذ نیدر ب یانسااا  در یمحل نف

 تواندیمورد م نیصدرآباد در حد متوسط است و ای روستا

 مورد ۀمنطقمنابع آب در  یمشاااارکت تیریمثبت مد ۀنقط

اعتماد و  شاااتریب تیتقو قیاز طر توانیمطالعه باشاااد و م

و  شیانسااجام را افزا یمحل نفعانیذ یۀکل نیدر ب مشااارکت

ماسااا س  ماع یۀسااار مد شیرا افزا یاجت تا   تیرینمود 

 ب در منطقه محقق گردد.آموفق تر منابع  یمشارکت

وندیبر اساااس پ یانسااجام درون گروه پژوهش نیا در

شارکت در  یها در دو  یبرداران محلبهره ۀشبکاعتماد و م

 یگروهگروه زارعان و باغداران بر اساس شاخص تراکم درون

سنجش قرار گرفت و نتا شان م جیمورد   نیب دهد که درین
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 گرینساابت به گروه د یباالتر یگروهانسااجام درون ارعان،ز

گروه باالتر خواهد  نیا یاجتماع یۀسااارماوجود دارد و لذا 

ر تموفقب گروه زارعان آمنابع  تیریعمل مد ۀبرنامبود و در 

شد و برعکس در اجرایم ب گروه آ تیریعمل مد ۀبرنام یبا

از اقدامات  یکیبرخوردارند و لذا  یباغداران از انسجام کمتر

ن یمنابع آب در ا یمشااارکت تیریمد یدر اجرا یاساااساا

ندهایپ تیمنطقه تقو ماد و همکار یو  نیب شاااتریب یاعت

غداران در منطقه م گاه د از. باشااادیبا تراکم  زانیم گرین

 نیبد نیا .باشدیماز مشارکت  شتریاعتماد در هر دو گروه ب

ست که  یمعن س یاجتماع ۀشبکا سجام لیمد نظر پتان  ان

توان که ب یبه شرط ،دارد شتریب یۀسرمان آو پس از  شتریب

مشاااارکت اساااتفاده  شیاعتماد و روابط افراد در جهت افزا

ما تیبا تقو لذا. کرد ماع یۀسااار  تیریمد یو اجرا یاجت

 یها و زمان اجرانهیتوان هزیم ،موفق منابع آب یمشااارکت

کاهش داد  یادیتا حد ز زین منابع آب را تیریمد یهاپروژه

یم دأییتمطلب را  نیمحققان ا ریساااا قاتیتحق جیکه نتا

 .]1۴، 13[ کند

ل نیانگیم ندیدر دو پ کیژئودز ۀفاصااا ماد و  و اعت

ساارعت  انگریاساات که ب 5/1 و۴/1 بیمشااارکت به ترت

 ۀفاصااالبودن  نهیبه. ]17[ باشااادیم نهیمناساااب و به

تاب زانیم شیموجب افزا یاجتماع ۀشااابکدر  کیژئودز

 یهاو تنش راتیینساابت به تغ یاجتماع سااتمیساا یآور

زمان و  تیبا توجه به اهم نیانابرب ،خواهد شاااد یطیمح

 تیریبرداران در بحث مدساارعت هماهنگ ساااختن بهره

اد اعتم وندیمناسب بودن سرعت گردا در دو پی، مشارکت

کت در ب ماد ب نیو مشاااار برداران در بهره نیافراد و اعت

 جیاساات. در ادامه نتا یمنابع آب الزام یحکمران یراسااتا

 قیحقت نیدر ا یافتگی انتقالها و وندیپ یگیسوشاخص دو

شااادن  نهیمتوساااط نهاد زانیم ۀدهندنشاااان  بیبه ترت

شد. بدیشبکه م ادیو توازن ز یداریها و پاوندیپ معنا  نیبا

برداران متوسط است و شبکه بهره نیکه روابط متقابل در ب

هد بود.  یمختلف دارا راتییتغ ربدر برا تداوم و توازن خوا

 یگروهنرود یافتگیو انتقال یگیدر ادامه شاااخص دوسااو

ساس آن م زین سنجش قرار گرفت و بر ا اعتماد  زانیمورد 

مقدار و  نیشاااتریگروه زارعان بی و مشاااارکت متقابل برا

ورت صااا نیگروه به هم نیا یبرا زین یافتگیانتقال  زانیم

 تیروساااتا از وضاااع نیواقع زارعان در ا . درباشااادیم

سب سرعت تبادل  ،یکینزد زانیبرخوردار بوده و م یترمنا

باالتر بل  قا عدم اختالف  یو روابط مت ند. در واقع  را دار

 نیتفاوت ب نیا موجب یکیو نزد یشااااوندیو خو یطبقات

 زارعان و باغداران شده است.

 رگروهیکه در ز یصااادرآباد تعداد افراد یدر روساااتا

وه گر ریکمتر از تعداد افراد ز اریبساا رندیگیقرار م یمرکز

تراکم اعتماد و مشاااارکت در  ن،یاسااات. همچن یرامونیپ

 یونرامیگروه پ ریو در ز ادیز یلیخ یکنشگران مرکز انیم

 ریدر شااابکه در زثر ؤمو  یدیمتوساااط اسااات. افراد کل

انساااجام  شیو باعث افزا رندیگیقرار م یزمرک یهاگروه

کنشاااگران  نهیزم نیو در ا شاااوندیشااابکه م یاجتماع

شاااناخت  ان،یم نیدارند. اما در ا ینقش کمتر یرامونیپ

 یهاها به شرکت در برنامهآن قیو تشو یرامونیکنشگران پ

شارکت تیریمد س یم شگران رایدارد، ز تیاهم اریب  اگر کن

از شااابکه حذف شاااوند به  یهتوج یب لیبه دل یرامونیپ

شااابکه منجر و در  یاجتماع یۀسااارماکاهش انساااجام و 

با چالش مواجه خواهد شاااد.  یمشاااارکت تیریمد جه،ینت

و  قیو تشاااو یرامونیروابط کنشاااگران پ تیتقو ن،یبنابرا

ما مال حکمران یها براآن تیح  نیموفق آب در ا یاع

ضرور ستا  ست. در ا یرو ، 7، ۶[محققان  یبرخ نهیزم نیا

ت حاضر دس قیتحق جیمشابه نتا یجیبه نتا ]۴8، 1۶، 13

ساس نتا ی. به طور کلافتندی  توانیبه دست آمده م جیبر ا

 لیو تحل یاجتماع ۀشاابک لیاسااتدالل نمود که روا تحل

س نفعانیروابط ذ شناخت چالش یمهم ارینقش ب  ها ودر 

 تیریمد یو اجرا یزیربرنامهرو جهت  شیپ یهافرصااات

شارکت شناخت و تقو نیمنابع آب دارد. بر ا یم ساس   تیا

 شیافزا ازیبرداران و در صاااورت نبهره نیاعتماد و روابط ب

حاد و  به اجراآن یگانگیات  یهاموفق پروژه یها، منجر 

کمتر خواهد  ۀنیهزکوتاه و  اریدر مدت زمان بس یمشارکت

 شد.
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