
 

  جوامع محلی اجتماعیشبکۀ و تحلیل  ساختاری روابط ارزیابی

 مناطق خشکمدیریت مشارکتی  راستای در

 (شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی مورد مطالعه:منطقۀ )

 منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزددانشکدۀ دانشجوی دکتری بیابانزدایی،  ؛رویا وزیریان. 

 منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزددانشکدۀ  دانشیار، ؛*علی اکبر کریمیان. 

 ی، دانشگاه یزدعلوم اجتماعۀ دانشکددانشیار،  ؛علیرضا افشانی. 

 منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهددانشکدۀ استاد،  ؛محمد تقی دستورانی. 

 

 چکیده
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 مقدمه. 1
هباي انبساني ببر روي محبيط امروزه ميزان اثر فعاليت

طکيعي در يک مقياس وهيع و جهاني مببببورد تـكيببببد 

هببببت هتيابي بر  .] 40 ،35 [ا سان براي د هبببببع  ان تو
بستر اهبت بر منابع طکيعي و خدمات آن واب باعي ب  اجتم

در  "محبببيط"رخببببببي از انديشمندان معتقدند . ب]27[

برگيرنبببدۀ هبببر عنبببصر منابع طکيعي، جامعر و فرهن  
اهببت كر پايداري در محيط وابسببتر بر وجود تعادل بين 

باشبببد. چنانچر هر يک از اين عناصبببر با اين عناصبببر مي
شود، محيط با آشببببفتگي رو بر رو خواهد مشۀل مواجر 

مناطق جامعببببر مببببرتکط با   مطالعرو از اين. ] 39 [شد

ها امبببري و روابط اجتماعي در بين آن خشک )كشاورزان(
ناپذير اهت. چنانچر روابط اجتماعي و پايبداري در اجتناب

شد فرهن  مرتکط با  شتر با شاورزياين جوامع وجود دا  ك
براي درك  .در بين اين افراد نيز زنده و پايدار خواهبد ببود

هبببا در اكوهيبببستم كبببر شبببامل عوامببببببل پيچيبببدگي

هببا و طکيعببي و انببساني اهببت نيبباز بببر فعاليببت
بي و اجتماعي  يهايپژوهش بوم طکيع بر عل بد ب با تـكي ب

نابع يۀي از موفق اهبببت. يت م مدير ها در  ترين رويۀرد
د اجتماع رويۀرباشبببد. مياجتماع محور طکيعي، رويۀرد 

ري اهبببت كر در آن بر نقش يشبببگيمحور رويۀردي در پ

و  "زندگي تيفيك " ءاقي و اجتماعي در ارتيطعوامل مح
مديريت اجتماع  .شبببودمردم توجر مي "رفاه اجتماعي "

ورت بالقوه ص رمحور رويۀردي مکتني بر توهعر اهت كر ب
هاختارهايي با قابل شاركتي و ايجاد  هايي م ت يبر توانمند

 بنا شببده اهببت بر باال ينپاي زالکات اطانتقال تفۀرات و م

بر دل اين]. 33[ ماهيرويۀرد  ت مشببباركتي خود در يل 
هاير روش سر با    شتري دارديبي زتوانمندهاها اثرات مقاي

هاير ظرف نكر اي ]. 43[ هتوانمندي در  در افراد  زيايت 
 نري اييرود كر بر كارگانتظار مي نگردد بنابرايايجاد مي

هببباختاري اجتماع و  صبببال ايت منجر بر انهرويۀرد در 

 زا. ]31[دد رتوانمندي افراد براي حل مسببائل اجتماعي گ
جايي كر عي در يطک منابع صبببحي رو براي مديريت  ناي

ص نچندي ضور دارند، ت شگر ح عي و يطک گري منابعديكن

شاركتي م مديريت اجتماع . ] 16[ شودمي طر مديريت م

و در واقع بر  نهادهبببازيي، هبببازيتمحور محلي بر ظرف
د ياجتماعي در جوامع محلي تـك  هبببرماينوعي مديريت 

يدار صبببراهکرد ا. ] 7 [دارد  پا يت  مدير لي عملي كردن 
مشاركتي   جنکشتر يبر عواملي اهت كر ب تـكيدهرزمين 

اجتماعي   هرمايراهتا  ندر اي. ] 14[د با جوامع محلي دار

ي اجتماعي جوامع زاركان اهبباهببي در توانمندهببا زيۀي ا
فاه ترينمهم زو يۀي ا محلي ناختي در يم عر شببب جام م 

  نۀت. ]19[ شودمحسوب مي زمينمديريت مشاركتي هر
و  اجتماعي  هرمايد بر يمحور تـك اجتماع م در رويۀردهم

ذينفعان محلي بر عنوان  ينمشبباركت در ب ابعاد اعتماد و 

منابع مديريت اجتماع محور يا مشببباركتي  بازوي اصبببلي
اجتماعي را بر طور كلي   هبببرمايوم همف طکيعي اهبببت.

مان زورت خصببايص يا مشببخصببات هبباصببتوان بر مي
ا و اعتماد ها، هنجارهاجتماعي، يعني مواردي چون شببکۀر

اجتماعي تعريف كرد كر همۀاري متقابل و هماهنگي در 

شهج س كرتت منافع م ار ييک مع. ]35[ نمايدل ميهيرا ت
شاركتي در بيكل شروع مديريت م هي براي  ها  يندي و ا

ر در فرآيند مديريت مشببباركتي، يكنشبببگران درگ ي كل
 ]. 13 [باشببدها ميآن يناعتماد و روابط متقابل ب  توهببع

نگرش مثکت ميان اعضاي شکۀر را كر بر هکب شناخت و 

کر حاصبببل مي عامل دوجان . ]9[نامند گردد، اعتماد ميت
صلي معيار اعتماد هت پايدار اجتماعي روابط ا شاركت  .ا م

اجتماعي هببرماي  هاي عنوان يۀي از مؤلفراجتماعي نيز بر
كر  ندۀ اهبببت  هاي فردي و انواع مختلف كنشدربرگير

منظور شركت در تعيين هرنوشت خود و جامعر گروهي بر

ندهاي تصبببميم هادن بر فرآي تـثير ن بارۀ گيري و  امور در
هت  شاركت و اعتماد بر. ]29[عمومي ا صورت دو متغير م

اند يعني اعتماد ناشببي از شببده وابسببتر بر يۀديگر ديده
صبببورت حال برزندگي معاشبببرتي قوي اهبببت و درعين

با توجر  كند.ها را تسبببهيل ميخودانگيختر تقويت انجمن

هازي و بر اهميت مؤلفر هتاي توانمند هاي اجتماعي در را
هبببرماي  بسبببترهبببازي اجتماعي جوامع محلي ازجملر 

يل  عاد آن، روش تحل ماعي و اب ۀ  اجت ماعي در شبببک اجت
ذينفعان محلي بر شکۀ  اجتماعي هرماي  پايش و ارزيابي 
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تر يمديريت مشببباركتي بر  اهبببت.شبببده  كار گرف   كل

زمين و  ءاحيبببا و اعم از حفاظت كشاورزيفرآينبببدهاي 
صبببحي  و همچنين كببباهش هزينبببر و صبببرف آبياري 

كند هاي منابع طکيعي تـكيد ميزمبببان كمتبببر در پروژه
هبببنجش ميزان انسبببجام اجتماعي و ميزان  . جهت]9[

بي هاآنپايداري شکۀ   بن تحقيق م بر در اي بد ك هر باش

 هکزوار  در منطق هرپوشآباد و رباطروهتاي آريان، حارث
هت. شبببببده ا ضر با هد انتخاب  هي  فپژوهش حا و برر

وندهاي اعتماد و يد بر پياجتماعي با تـكشبببکۀ  تحليل 
در راهببتاي كشبباورزان شببکۀ  در هببط  كالن مشبباركت 

مديريت مشبباركتي توهببع  منظور زدايي و برتحقق بيابان

در مناطق خشببک و  اكولوژيک -هاي اجتماعيسببتميهبب
 شده اهت.يطراحزدايي محروميت جهتخشک نيمر

 

 تحقیق شناسیروش. 2
 مورد مطالعهمنطقۀ معرفی  .2.1

 سرپوشروستای رباط .2.1.1
قرار داشببتر و بر اهبباس  رباطروهببتا در دهسببتان  نيا

 425نفر ) 1360آن  تيجمع 1395هبببال  يهبببرشبببمار
شهرهتان  شرقدر  رباط هرپوش ياهت. روهتاخانوار( بوده

در بخش  ياهيه ماتيو از نظر تقس قرارگرفتر اهتهکزوار 
مساحت كل مراتع اين شهرهتان هکزوار قرار دارد.  مركزي

متر از  997اهبت. ارتفاع متوهبط اين ناحير  4036روهبتا 

 4/187هببط  دريا و بارندگي متوهببط هبباليانر اين منطقر 
ما متر ميميلي حداكثر ميزان د قل و  حدا و  -7/1باشبببد. 

هاي گياهي غالب در منطقر گون، درمنر، + اهت. گونر7/37
باشد. تعداد هاي يۀسالر ميبنر، شور، اشنيان، اهپند و گونر

 نيا يكشبباورز نفر اهببت. 362كشبباورزان در اين روهببتا 

 قنات اهت. چاه عميق وبا ياريوابستر بر آب نيهرزم

 آبادروستای حارث .2.1.2

قرار داشببتر و بر  غربيقصببک  روهببتا در دهسببتان  نيا

نفر  1250آن  تيجمع 1395هببال  ياهبباس هببرشببمار

در جنوب  آبادحارث ياهبببت. روهبببتاخانوار( بوده 378)

 ماتيو از نظر تقس قرارگرفتر اهتشهرهتان هکزوار غربي 
 شهرهتان هکزوار قرار دارد. مركزيدر بخش  ياهيه

هۀتار  3898/4559مسببباحت كل مراتع اين روهبببتا 
هۀتار آن اراضبببي زراعي  305 /5728بوده كر مسببباحت 

هط اين ناحير  هت. ارتفاع متو هط  دريا و  930ا متر از 

نر اين منطقر  يا ندگي متوهبببط هبببال متر ميلي 150بار
+ اهبببت. 38و  -8باشبببد. حداقل و حداكثر ميزان دما مي

هاي گياهي غالب در منطقر درمنر، چرخر، اهبببپند، گونر
باشببد. هاي يۀسببالر ميتلخر، كنگر، خارشببتر، كما و گونر

هتا  شاورزان در اين رو هت.  265تعداد ك شاورزنفر ا  يك

 اهت. چاه عميقبا  ياريوابستر بر آب نيهرزم نيا

 روستای آریان .2.1.3

هاس  نيا شتر و بر ا شد قرار دا ستان خوا هتا در ده رو

خانوار(  157نفر ) 439آن  تيجمع 1395هال  يهرشمار
هت.بوده هتا ا هکزوار  انيآر يرو هتان  شهر قرار در جنوب 

در بخش روداب  ياهبيهب ماتيو از نظر تقسب گرفتر اهبت

 ريطور همر گبر انيآر يروهتاشهرهتان هکزوار قرار دارد. 
هرزم يهايبارندگ زانيبا توجر بر م ستر   يهانيهاالنر واب

دارد.  يابانيهرد و خشک و ب يو آب و هوا باشديخشک م
 يو كشاورز شودينم دهيد يشگيمنطقر رودخانر هم نيدر ا

ستر بر آب نيهرزم نيا هت. ياريواب ساحت كل  با قنات ا م

اهببت. ارتفاع متوهببط اين ناحير  1242مراتع اين روهببتا 
دريا و بارندگي متوهببط هبباليانر اين  متر از هببط  1445

شد. حداقل و حداكثر ميزان دما متر ميميلي 172منطقر  با
درمنر، هاي گياهي غالب در منطقر + اهبببت. گونر42و  -7

هپند، قيچ، كتيرا، گون  شاورزان در اين ميا شد. تعداد ك با

 نفر اهت.179روهتا 

 شناسیروش. 2.2
هي پيوندهاي بر شاركتاعتماد منظور تحليل و برر در  و م

هاي از رويۀرد تحليل شکۀر هر امور آبياري، بازاريابي و كشت
ترين ابزارها اين روش امروزه يۀي از مهماهتفاده شد.  اجتماعي

هبببازي هببباختارهاي اجتماعي و براي مطالعر، تحليل و مدل
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. باشببدميمحلي منابع طکيعي  كشبباورزاناقتصببادي در بين 

شکۀر شاخصروش تحليل  هاس معيارها و  هاي كمي اي بر ا
مابين افراد قادر اهبت روابط اجتماعي و تکادالت اقتصبادي في

 اي ديداري نمايد.را در قالب يک هاختار شکۀر
هنجش  شکۀر   هرمايجهت  شاورزاناجتماعي در   ك

امور آبياري، هببر پيوندهاي اعتماد و مشبباركت در  ،محلي

 تحليل  پرهشنامدر قالب كشاورزان بين  بازاريابي و كشت
ي پيوندها .گرديد آوريبر اهاس طيف ليۀرت جمع شکۀر

شاورزان بر يۀديگر  اعتماد  منظوربرشامل اعتماد خاص ك
كت  نزم درمشبببار عال  ي هاي كشببباورزي و قکول يتف

هاي يۀديگر در مورد امور كشبببت و اعتماد براي يمتصبببم

وندهاي مشاركت شامل پيهاي نوآورانر اهت. يتفعالنجام ا
هبباي آبيبباري زمينهبباي مربوط بببر فعبباليببت در زمينببر

هاي كشببباورزي، بازاريابي و فروش محصبببوالت و فعاليت
 باشد.كاشت، داشت و برداشت مي

هتخراج اطالعات از پرهشنامر و  وارد كردن و پس از ا

ها ايجاد ماتريس روابط، آنجهت  2013 1اكسببلها در داده
شکۀر آماده وارد و SPSS افزارنرمدر را   براي انجام تحليل 

يل شبببکۀر نرمگرديد جام تحل افزارهاي متعددي . براي ان
ين  تر برد پركببار ۀي از  ي طر و وجود دارد كببر   ترينم

اجتماعي در اين   شبببکۀهاي افزارها براي تحليل دادهنرم

 6  نسخ Ucinetن تحقيق از باشد. در ايمي Ucinetزمينر 
هتفاده اي هاي شکۀراين برنامر انواع شاخص .شده اهت ا

بدين ها در هط  كالن مراد از شاخص كند.را محاهکر مي
هت كر شکۀر روابط قرار معني ا گرفتر و  محقق در بيرون 

از باال بر هاختار و چگونگي اتصاالت روابط بين كنشگران 

كند كر در اين قسببمت بيشببتر تمركز بر هبباختار نگاه مي
هت و اينۀر افراد  مورد  شکۀروابط اجتماعي در  مطالعر ا

سجم يا پراكنده. ستند؛ من صل ه در اين  چگونر بر هم مت
اعتماد و جنک  اجتماعي از هبببرماي  پژوهش هبببنجش 

هاي آبياري، بازاريابي و كشببت و در اركت در فعاليتمشبب

هت. در هط  كالن شاخص هاي هط  كالن انجام شده ا

 
 
 

 

يانگين  پذيري و م قال  ل  تراكم ، دوهبببويگي، انت فاصببب

 ژئودزيک مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفتند.

  ها در سطح کالن شبکهشاخص .2.3

 2تراکم. 1.3.2

هايي اهت كر در شاخصتراكم يا چگالي شکۀر يۀي از 

هتفاده قرار ميشکۀ  تحليل  سيار مورد ا  .گيرداجتماعي ب
سکت تعداد كلتراكم بر اي ارتکاطي موجود پيونده صورت ن

شکۀ ر در بين افراد بر حداكثر پيوندهاي ارتکاطي ممۀن در 

گردد. ميزان اين شبباخص بين صببفر تا يک و نيز تعريف مي
 تراكم هرچر .]21، 22[درصببد متغير اهببت  100صببفر تا 

 زيادي پيوندهاي داراي شبکۀر در هاگره باشبد، باال شبکۀر

ر تراكم باال د .دارند همديگر با نزديۀي ارتکاطات و هسببتند

 ،دهدشببکۀر ميزان باالي انسببجام در شببکۀر را نشببان مي

بر  يل در  ماد و تسبببه باال بودن تراكم، افزايش اعت كر  چرا
گببذاري اطالعببات و منببابع و همچنين افزايش اشبببتراك

مشبباركت و همۀاري بين ذينفعان را در پي خواهد داشبت، 
هاي يافتر و فعاليتاجتماعي افزايشهببرماي  بنابراين ميزان 

 شاورزانكتراكم باال در بين  .]27[يابد مشاركتي تسهيل مي

 هاميزان باالي اعتماد و مشبباركت در بين آندهندۀ نشببان
شکۀر منجر بر افزايش آگاهي افرادا در  هت. اعتماد باال در 

و هاي جمعي شده ها در فعاليتآنآزادان  شاركت شکۀر و م
هي آن هتر هرعتد صورت مها بر يۀديگر با   گيرديبااليي 

هت  ].23، 20[ شکۀرقابل ذكر ا سياراي وجود تراكم   باال ب

، ها را در فعاليت جمعي كاهش دهدممۀن اهبببت اثر گروه
ظرفيت  و در نتيجر شببودميهم هببنخي دانش موجب زيرا 

 .]5[ آمدپايين خواهد  تحل مشۀال

 3دوسویگی پیوندها. 3.2.2

هاي مهم در تعيين شاخص دوهويگي، يۀي از شاخص

. از اين شبباخص باشببدميزان پايداري شببکۀر موردنظر مي

توان براي مشببخص نمودن ميزان اعتماد و مشبباركت مي

1 Excel 
2 Density 
3 Reciprocity 
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. نتايج اين ]21[ متقابل افراد در شبببکۀر اهبببتفاده نمود

صد ارائر ميشاخص بر چر ميزان اين شود. هرصورت در

باال بودن دهندۀ نشانروابط بيشتر باشد شکۀ  شاخص در 

ر ميزان روابط متقابل هببازنده بين افراد حاضببر در شببکۀ

، 4[ نمايدباشببد و پايداري شببکۀر روابط را تضببمين ميمي

همچنين ميزان باالي دوهببويگي پيوندها در شببکۀر،  .]32

اجتماعي شکۀر خواهد شد و ميزان هرماي  هکب افزايش 

سکت بر تاب ستم اجتماعي ن هي هازگاري  آوري و ظرفيت 

هاي محيطي افزايش خواهد يافت. وجود تغييرات و تنش

هاي عاطفي، منافع شببخصببي و همچنين روابط و حمايت

جاد روابط  بر اي نابع مختلف منجر  مات و م خد فت  يا در

 .]34[دوهوير در بين كنشگران خواهد شد 

 پیوندها 1پذیریانتقال. 2.3.3
 هببر بين پيوندها يگذاراشببتراك بر از شبباخص اين

شگر  فرد دو بين ارتکاطي پل عنوانبر هاآن از يۀي كر كن

 اگر ديگر يانب بر، ]11[شببود يم حاصببل باشببد، مي ديگر

 گرشكن با پيوند يک B و B با كنشگر يوندپ يک A كنشگر

C شتر شد، دا  اهت شانسي و فرصت يريپذانتقال پس با

ند براي A كر چر .دارد C با پيو عداد هر  كنشبببگران ت

 االترب شاخص اين ميزان باشد، بيشتر پيوندهاۀ دهندانتقال

 كنشگران بين را در روابط دوام و يداريپا درنتيجر و اهت

 ميزان هببنجش جهت در نيز شبباخص اين .دارد دنکال بر

 شکۀر روابط در توازن و تعادل ميزان و شکۀر در پايداري

صد صورت بر و روديم كار رب  کي و صفر اعداد بين يا در

مايش نر در ب هرچر روابط هبببر شبببود.يم داده ن  ينگا

شگران شکۀر متعادليب كن شد  تر بوده و زنتر و متواشتر با

چر م هد بود در واقع هر  ندگي آن كمتر خوا زان يشبببۀن

شان ايوندها بيانتقال يافتگي پ شد، ن هتحۀام و زشتر با  ا

شکۀر يپايداري ب شۀنندگي شتر روابط در  و عدم تزلزل و 

 .] 34،32[ در مواقع بحراني دارد

 
 

 
 

 

لمیانگین . 3.2.4 ترین )کوتاه 2ژئودزیک ۀفاصللل

 فاصله میان دو کنشگر(
شاناين شاخص  صلرترين ميزان كوتاهدهندۀ ن بين دو  فا

كمترين تعداد واهببطر  ( واجتماعي دو فرد  فاصببل)كنشببگر 
بر اهببباس پيوندهاي اعتماد و بين يک فرد و هببباير افراد 

شکۀر مشاركت  اين شاخص در   نيبهميزان . باشدميدرون 
هر چر ميزان  باشد.مي 5/1تا  1مديريت جامع هرزمين بين 

شاخص  شکۀر اين  شدبر يک نزديکدر  هرعت  تر با شد  با

گردش و پخش اعتماد و پيوندهاي مشبباركتي در بين افراد و 
. ]83[در جامعر بيشبببتر خواهد بود  3ميزان اتحاد و يگانگي

اين شاخص در مديريت بحران در منابع طکيعي بسيار كاربرد 
واقع هرچر هببرعت گردش اعتماد و مشبباركت بين  در .دارد

زمان كمتري جهت هماهن  هاختن  ،بيشتر باشد كنشگران

يک منکع  اجراي مديريت مشببباركتيبراي در شبببکۀر افراد 
صرف مي شخص  شاخص ژئودزيک م شود. هر چر ميانگين 

كمتر باشبببد هبببرعت گردش و تکادل اطالعات باال بوده و 
و انسببجام  يابدبين افراد افزايش مي 4درنتيجر اتحاد و يگانگي

 .]20[ ديابافزايش مياجتماعي نيز   هرمايو 

 

 نتایج. 3
 کتارتحلیل ساختاری پیوندهای اعتماد و مش .3.1

 در سطح کالن شبکه

ماد و شللللاخص. 3.1.1 های اعت ند  تراکم در پیو

 مشارکت

هاس نتايج بر هتبر ا هتا هرآمده در بين د در ي رو

اجتماعي كشاورزان روهتاي آريان شکۀ  ، شدهنظر گرفتر

از پيوند اعتماد و مشبباركت باالتري نسببکت بر روهببتاهاي 

ميزان تراكم در  داراي آريانروهتاي  .ديگر برخوردار بودند

و پيوند مشببباركت در آبياري  درصبببد 8/70 پيوند اعتماد

1 Transitivity 
2 Average Geodesic Distance 
3 Solidarity 
4 Solidarity 
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، مشبباركت در بازاريابي و فروش محصببوالت درصببد 6/67

درصببد و مشبباركت در كاشببت، داشببت و برداشببت  9/65

داراي باالترين ميزان  كر اهبببتدرصبببد  9/57محصبببول 

بر روهببتاهاي  انسببجام و هببرماير اجتماعي بوده و نسببکت

روهبببتاي در  .ي قرار داردترمناهببببط ديگر در شبببراي

شاخص تراكم در پيوندهاي طوركلي برآباد حارث ميانگين 

، 41، 8/44اعتماد و مشاركت در امور كشاورزي بر ترتيب 

باشببد كر گوياي ميزان متوهببط درصببد مي  2/35، 7/42

 (.1-4باشد )جدول تراكم در پيوند اعتماد و مشاركت مي

شاخص تراكم در  هتاي ميانگين  هرپوش در رو رباط 

 4/29و  4/32، 7/33، 7/35بين كل كشاورزان ، بر ترتيب 

اهبببت، بر طوري كر در اين بخش تراكم پيوند اعتماد و 

شاركت كم بوده صد پايين كر  پيوند م تراكم با توجر بر در

پيوند اعتماد و مشببباركت بايد اقداماتي در جهت افزايش 

ميزان اعتماد و همۀاري در ميان كشاورزان صورت بگيرد. 

هرماير افزايش اعتماد و همۀاري براي باال سجام و  رفتن ان

ير ضبببروري  ناح يت بهتر در اين  مدير هت  ماعي ج اجت

پايين بودن مشبباركت نسببکت بر  يۀي از داليل باشببد.مي

هر بخش مورد مطالعر تمايل بر فردگرايي اهت اعتماد در 

بر اهاس  در ارتکاط با مزاياي مشاركت اهت.و عدم آگاهي 

ۀر شببباخص تراكم مي جام را در شبببک توان ميزان انسببب

مورد تحليل قرار داد. بر  هبر روهبتاكشباورزان موجود در 

 آرياناهاس نتايج بدهت آمده ميزان انسجام اجتماعي در 

افزايش انسببجام اجتماعي، فعاليت جمعي باالتر بوده كر با 

تقويت شده و تکادل اطالعات و منابع و دهترهي افراد بر 

صرف هزينر و  شاركتي با  هاماندهي مديريت م يۀديگر و 

يت منجر زمان كمتري موفق ها هد بود. اين امر درن تر خوا

اجتماعي كشبباورزان در اين روهببتاها هببرماي  بر افزايش 

ناًخواهد گرديد كر  بر  ريتـث مطمئ يابي  مثکتي در دهبببت

 منطقر خواهد داشت. مديريت مشاركتي موفق

 مشارکت در امور کشاورزی و اعتماد کشاورزان در پیوندۀ شبک در تراکم شاخص میزان. 1جدول 

 تراکم

 مشارکت مرز اکولوژیک
 اعتماد

 های کشاورزیآبیاری زمین و فروش محصوالت بازاریابی کاشت، داشت و برداشت

 رباط سرپوش 7/35 7/33 4/32 4/29

 آبادحارث 8/44 41 7/42 2/35

 آریان 8/70 6/67 9/65 9/57

 

شاخص تراكم مي توان گفت تراكم باال در در ارتکاط با 

مشاركت  وميزان باالي اعتماد  ۀدهندنشان كشاورزانبين 

فرهن  اعتماد پيوهببتگي فرد بر اجتماع را تقويت  .هببتا

نمايد و بر احساهات مربوط بر هويت تـثيرگذار اهت و مي

اعتماد بسيار  نمايد.تجانس جمعي مستحۀمي را ايجاد مي

بر افزايش آگاهي افراد در  كشببباورزانباال در بين  منجر 

 شده، عيهاي جمها در فعاليتآن  آزادان شکۀر و مشاركت

نت بر هببب ندي  با ها و عرفپايک کاط  هاي محلي در ارت

يافتر، ها نيز افزايشهاي كشبباورزي و آبياري زمينشببيوه

پذيري افراد را و احسببباس مسبببئوليت همۀاري، همفۀري

ظت و بهره فا بر ح کت  نابع آب افزايش نسببب برداري از م

شببکۀ  همچنين ميزان باالي شبباخص تراكم در  دهد.مي

شاورزان محلي  شانروابط ك هرماي  ميزان باالي دهندۀ ن

طوركلي شببرط الزم براي برباشببد. اجتماعي در شببکۀر مي

شرفت هر جامعر سط پي سجام اجتماعي، ب سترش ان اي گ

تر، اعتماد بين افراد اهت مهمهمر  مشاركت اجتماعي و از

شببمار  اجتماعي بر  هببرمايهاي ها از مؤلفركر اين هببازه

سجام و آيند مي اجتماعي، هرماي  و درنتيجر با افزايش ان

هبباي طکيعي و در برابر بحران مببديريببت منببابع طکيعي

 يابد.نيز افزايش ميمحيطي زيست
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اد و شاخص دوسویگی در پیوندهای اعتم .3.1.2

 مشارکت
ت در ارتکاط با نهادينر شدن پيوندهاي اعتماد و مشارك

شبود، كر از شباخص دوهبويگي اهبتفاده ميدر بين افراد 

هاي عاطفي، منافع شبببخصبببي و وجود روابط و حمايت

همچنين دريافت خدمات و منابع مختلف منجر بر ايجاد 

. ]34[ روابط دوهبببوير در بين كنشبببگران خواهد شبببد

بر هنجارها و  پايکندي  با ميزان  همچنين اين شببباخص 

جر بهاي محلي در عرف عان و درنتي يداري با ين ذينف پا

هاس آن هر چر اعتماد  شکۀر ارتکاط نزديۀي دارد كر بر ا

 برها و مشاركت متقابل بين افراد بيشتر باشد، پايکندي آن

 .باشدبيشتر مي نيز محلي هايعرف و هنجارها

باالترين ميزان دوهويگي پيوندهاي اعتماد و مشاركت 

 ميزان شاخص دوهويگيباشد. متعلق بر روهتاي آريان مي

روهبببتاي آريان در پيوند اعتماد و مشببباركت در امور  در

شاورزي بر ترتيب  صد  55و  59، 61، 97/68مختلف ك در

شد. مي هويگيبا شاخص دو هتاي حارث ميزان  آباد در رو

در پيوند اعتماد و مشبباركت در امور مختلف كشبباورزي بر 

باشبببد كر ميدرصبببد  38 /6و  8/41،  3/46، 49ترتيب 

دهد. كمترين ميزان دوهويگي ان ميميزان متوهطي را نش

تاي  بر روهببب كت متعلق  ماد و مشببببار هاي اعت ند پيو

ميزان شببباخص باشبببد. بر طوري كر هبببرپوش ميرباط

در اين روهببتا در پيوند اعتماد و مشبباركت در  دوهببويگي

يب  امور مختلف كشببباورزي و  1/32، 4/36، 8/39بر ترت

ضببعف اعتماد و دهندۀ نشببانباشببد كر مي درصببد 8/29

مشاركت متقابل در اين روهتا و درنتيجر ناپايداري شکۀر 

 .(2-4)جدول  باشدمي

اعتماد و مشببباركت متقابل و  طوركلي ميزان بااليبر

تقويت روابط از طريق نهادينر شبببدن اين پيوندها در بين 

تر اي پايدارتر و منسجمشود كر شکۀركشاورزان هکب مي

يادي حد ز تا  ۀل گيرد و  عات و  در بين افراد شببب ناز ت

اختالفات اجتماعي در بين افراد كاهش يابد. بر اين وهيلر 

گردد و توانمندي گروهي تقويت مياجتماعي برونهرماي  

بل تنش قا ماعي افراد در م مالي ها و  بحراناجت هاي احت

 يابد.افزايش مي

 مشارکت در امور کشاورزی و اعتماد کشاورزان در پیوندۀ شبک دوسویگی در شاخص میزان .2جدول 

 دوسویگی

 مشارکت مرز اکولوژیک
 اعتماد

 های کشاورزیآبیاری زمین و فروش محصوالت بازاریابی کاشت، داشت و برداشت

 رباط سرپوش 8/39 4/36 1/32 8/29

 آبادحارث 49 3/46 8/41 6/38

 آریان 97/68 61 59 55

 

شاخص انتقال3.1.3 پذیری در پیوندهای اعتماد . 

 و مشارکت
ميزان تعادل و توازن دهندۀ نشانپذيري شاخص انتقال

هت و هر چر  شکۀر ا شکۀراندازۀ در  شاخص در  اي اين 

ها با دهندهافراد بيشبببتري از طريق انتقال بيشبببتر باشبببد

. بر اين ترتيب آن شبببکۀر اندكردهيۀديگر ارتکاط برقرار 

تر اهبببت و شبببۀنندگي آن در مقابل تغييرات و متعادل

باشد. همچنين هاي احتمالي بر وجود آمده كمتر ميبحران

در اجتماعي بيشببتر خواهد بود و شببکۀر هببرماي  ميزان 

بل تغييرات و تنش قا يدارو هاي پيشم بيشبببتري ري پا

در پيوندهاي اعتماد و  پذيري ميزان انتقال خواهد داشببت.

بر ترتيب در آريان مشاركت در هر امور مختلف كشاورزي 

باشبببد كر درصبببد مي 75/70و  54/77، 27/77، 36/83
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هتاهاي ديگر  سکت بر رو باالترين ميزان انتقال پذيري را ن

 دهد.نشان مي

ميزان انتقال پذيري پيوندهاي اعتماد و مشببباركت در 

 38/30و  15/38 ،35، 63/43روهبببتاي رباط هبببرپوش 

باشببد كر نشببانگر پايين بودن ميزان شبباخص درصببد مي

 باشد.پذيري در اين منطقر ميانتقال

 کشاورزاندر پیوند اعتماد و مشارکت شبکه  پذیریمیزان شاخص انتقال. 3جدول

 انتقال پذیری

 مشارکت مرز اکولوژیک
 اعتماد

 های کشاورزیآبیاری زمین و فروش محصوالت بازاریابی برداشتکاشت، داشت و 

 رباط سرپوش 639/43 35 151/38 388/30

 آبادحارث 149/47 251/41 553/37 998/35

 آریان 369/83 279/77 54/77 752/70

 

آمده روهبببتاي آريان داراي دهبببتبا توجر بر نتايج بر

 ميزان نهادينر شدن پيوندهاي اعتماد و مشاركتبيشترين 

عادل و توازن و  در بين كشببباورزان و همچنين حداكثر ت

ند. هماهنگي پايداري بوده نابع فراد و دهبببتاا بر م يابي 

كمتري هزين  مختلف در اين روهبببتا با صبببرف زمان و 

گيرد. كمترين ميزان انتقال پذيري مربوط بر صبببورت مي

هرپوش هتاهاي رباط  شد بر همين جهت تقويت ، ميرو با

شدن اين پيوند شاركت متقابل و نهادينر  ر ها داعتماد و م

بين كشبباورزان اين منطقر الزامي اهببت تا با تشببۀيل يک 

بر مديريت مشبباركتي موفق پايدار و متعادل بتوان شببکۀ  

 .هاي پيش رو دهت يافتق در برابر بحراناين مناط

ودزیک در ژئفاصللللۀ شلللاخص میانگین  .3.1.4

 پیوندهای اعتماد و مشارکت

صلشاخص  هرعت   فا هت كر  صي ا شاخ ژئودزيک 

تکادل اطالعات، وحدت، اتحاد، يگانگي و يۀپارچگي جامعر 

توان طول مسبببير از طريق اين تحليل مي .كندرا بيان مي

 ترينپيوندهاي مورد بررهببي بين دو كنشببگر را در كوتاه

و  1ايانسببجام فاصببلرزمان ممۀن شببناهببايي و همچنين 

هببرعت متوهببط گردش پيوندهاي مورد بررهببي را مورد 

اين شببباخص در مديريت   نيبه. ميزان هبببنجش قرارداد
 

 

چر ميزان اين  هر باشببد.مي 5/1تا  1جامع هببرزمين بين 

و  آوريميزان تاب تر باشدبر يک نزديکشاخص در شکۀر 

هازگاري سکت بر تغييرات و  ظرفيت  ستم اجتماعي ن هي

 .]18[ خواهد يافت هاي محيطي افزايشتنش

داراي آريان روهببتاي ، آمدهدهببتبربا توجر بر نتايج 

باشببد. ژئودوزيک در بين هببايرين ميفاصببل   نيترمطلوب

تايج يانگين  ن لم يکوژئود  فاصببب تا  ز يانگر اين روهببب ب

ميانگين  باشببد.ميترين فاصببلر در بين كشبباورزان كوتاه

در امور  زيک در پيوند اعتماد و مشببباركتوژئود  فاصبببل

 171/1 ،182/1 ،058/1بر ترتيب  اين روهتاكشاورزي در 

جدول  باشبببدمي 417/1و  مان (.4) كر مالحظر ه طور 

هتامي شاركت در اين رو هرعت گردش اعتماد و م  شود 

كشبباورزان باشببد. بنابراين يگانگي و اتحاد بين مطلوب مي

در حد مطلوبي بوده و هماهنگي و دهبببترهبببي افراد بر 

نتايج  پذير خواهد بود.يۀديگر با صبببرف زمان اندك امۀان

بيانگر  آبادي حارثدر روهبببتازيک وژئود  فاصبببلميانگين 

هط گردش  نيهمچنو  يگانگي ،اتحاد ،اعتماد هرعت متو

با توجر  باشد.مي دو روهتاي ديگرنسکت بر  افراد مشاركت

تايجبر  يانگين  ،ن لم يک وژئود  فاصببب تاز  يدر روهببب

  بر ترتيب در پيوند اعتماد و مشببباركت، هبببرپوشرباط

 ۀدهندنشانباشد كر مي 323/2و  216/2، 114/2، 043/2

1 Distance Cohesion 
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اعتماد و مشبباركت در بين  هببرعت بسببيار پايين گردش

شاورزان اين منطقر مي شد )جدول ك درواقع با توجر  (.4با

شاورزان در  هاختن ك هرعت هماهن   بر اهميت زمان و 

ويژه مشبباركت بحث وقوع بحران، تقويت پيوند اعتماد و بر

جهت افزايش هببرعت گردش اين پيوند در بين افراد و بر 

دنکال آن كاهش زمان هماهنگي و اتحاد بين كشببباورزان 

 باشد.الزامي مي مديريت موفقدر راهتاي 

 کشاورزانژئودزیک در پیوند اعتماد و مشارکت شبکه  ۀفاصلمیانگین . 4 جدول

 دزیکئومیانگین فاصله ژ

 مشارکت مرز اکولوژیک
 اعتماد

 های کشاورزیآبیاری زمین و فروش محصوالت بازاریابی کاشت، داشت و برداشت

 رباط سرپوش 043/2 114/2 216/2 323/2

 آبادحارث 622/1 687/1 698/1 778/1

 آریان 058/1 182/1 171/1 417/1

 

ترين ژئودزيک و كوتاهفاصبببل  هرچر ميزان ميانگين 

مسببير بين دو كنشببگر كاهش يابد و افراد با حداقل پيوند 

ممۀن بر يۀديگر متصببل گردند، هببرعت دهببترهببي و 

آنان بر يۀديگر افزايش خواهد يافت و اين امر هماهنگي 

هاي جمعي افراد در اعتمادهببازي و مشبباركت در فعاليت

هرچر هببرعت طوركلي بر اي خواهد داشببت.اهميت ويژه

شاركت در بين شاورزان گردش اعتماد و م شد،  ك شتر با بي

زمان كمتري جهت هماهن  هبباختن افراد براي مديريت 

صرف مي شخص  هرچر ميزان همچنين شود. يک منکع م

ترين مسيرها افزايش يابد اي بر اهاس كوتاهانسجام فاصلر

هببرعت بيشببتري بر يۀديگر دهببترهببي خواهند  افراد با

هاي فعاليتمشاركت در داشت و اين امر در اعتمادهازي و 

 .خواهد داشت ياژهيي افراد اهميت وجمع

 

 گیریبحث و نتیجه. 4
نابع طکيعي توهبببط گروهي از افراد  كر م جايي  در 

و دهبببتيابي بر پايداري حفاظت شبببود و برداري ميبهره

نابع طکيعي از طريق  ع  م پذير اهبببت، محلي امۀانجام

بر همين  .]3،23[باشببد مي طر رويۀردهاي مشبباركتي م

هرزمينجهت اولين گام  هيدن بر مديريت پايدار  ، براي ر

كلي  بسبببيج جوامع محلي و جلب مشببباركت مردمي در 

باشببد. بديهي اهببت بدون حضببور و مشبباركت هببطو  مي

حفظ و   زمينشببده در  اقدامات انجامي  كل، جوامع محلي

جر خواهد بود چرا كر ينتبياثر و بي احياي منابع طکيعي

وابسببتر بر  )كشبباورزان( ليصببشببت ذينفعان ايات و معيح

ست مي طيعي و محيطک منابع شد.زي ه با ير هاي اخلادر 

مات يري و اجراي تصببميگميتصببممشبباركت ذينفعان در 

عي در قالب مديريت اجتماع محور يهاي طکرصببببراي عر

شي براي ارتقاي وم هت و بر عنوان رو رد بحث قرارگرفتر ا

 8 [هتاجتماعي مورد حمايت گسترده واقع شده ا  هرماي

تاري يق تحليتحق ندر اي. ]16، 11، يل هببباخ   هبببرما

ماعي ا كت يل پيطريق تحل زاجت ماد و مشببببار ند اعت و

ن ال  كطهاي مختلف هبباجتماعي و هببنجش شبباخص

وندها و يپ پذيريتراكم، دوهبببويگي، انتقال نظيرشبببکۀر 

 .ورت گرفتر اهتصيک زژئود فاصل ميانگين 

هاي هببط  كالن، روهببتاي بر اهبباس نتايج شبباخص

اجتماعي هببرماي  داراي باالترين ميزان انسببجام و آريان 

  هببرمايبا افزايش انسببجام شببکۀر،  كربوده و از آنجايي 

شکۀر  شاركتي آنيابد، ميافزايشاجتماعي در   مديريت م

پذيرش آن شبببکۀر  نتيجر . درخواهد بود ترموفقشبببکۀر 

. گيردميصبببورت  ترآهببباندريافت نوآوري و تغيير،  براي
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شببکۀر جامعر خود  قدرت باهبباكنين اين روهببتاها تنها 

هاي خود را يم ياز ند معيشببببت و ن ند. تـمتوان ين كن

هاي اقتصبببادي و اجتماعي منجر بر تشبببۀيل يتمحدود

هت. يقواجتماعي با پيوندهاي  شده ا تر در بين اين افراد 

شاورزان  هط  برك هتي گري و  ياريفرهنوا شان بر دو

اند كر هاي جمعي و مشبباركتي كشبباورزي پرداخترفعاليت

اين ارتکاطات توهببط خود مردم بومي و در بطن هبباختار 

سل هت شده  ها ايجاداجتماعي در طي ن . همچنين ]39[ا

هاي ها و عرفها بر هنتروابط خويشاوندي و پايکندي آن

اعتماد و مشبباركت  محلي در ارتکاط با كشبباورزي منجر بر

شتر در بين آن هتابي هت. در رو آباد حارث يها گرديده ا

تراكم در پيوند اعتماد و مشببباركت در هبببر امور مختلف 

كشاورزي ميزان متوهطي را نسکت بر هاير روهتاها نشان 

ترين ميزان تراكم در پايينرباط هرپوش  يدهد. روهتامي

را داشببتند. پيوند اعتماد و مشبباركت در امور كشبباورزي 

هتاي  شاخص يک چالش عمده در را مديريت كمکود اين 

با بحران  مشبببباركتي هر  مذكور در مواج هاي  تا روهببب

شود. بنابراين تقويت پيوند اعتماد خشۀسالي محسوب مي

و خصوصا مشاركت در بين كشاورزان اين روهتاها الزامي 

ترتيب با افزايش هببرعت تکادل منابع و اينباشببد تا برمي

هتقرار مديريت ها، گي بين افراد و كاهش هزينرهماهن بر ا

شارك هت يافت.م شاخص  تي د بر طور كلي در ارتکاط با 

باال در بين كشببباورزان تراكم مي يان نمود تراكم  توان ب

ندۀ نشبببان ماد و مشببباركت در بين ده باالي اعت ميزان 

هاهببت. اعتماد بسببيار باال در شببکۀر منجر بر افزايش آن

گاهي افراد در نر آن آ كت آزادا ۀر و مشبببار ها در شبببک

شده و بر همين جهت تکادل اطالعات فعاليت هاي جمعي 

هي آن هتر شاورزان و د ها بر يۀديگر با و منابع در بين ك

منجر بر مديريت گيرد و درنهايت بااليي صورت مي هرعت

موفق اين مناطق خواهد شببد. نتايج تحقيقات مختلف نيز 

شد مياين مطلب مؤيد   تراكم شاخص .]11،12،21، 4[با

شکۀر  هايقدرترا در درك بهتر  ما تواندمي اجتماعي در 

 نموده تا بتوانيم در مديريت مشبباركتي مرتع از افراد ياري

هتفادكليدي  شيم ايبهينر ۀا شتر با هرچر . همچنين را دا

منابع  تيريداشتر باشد، مد يشتريتراكم و تمركز ب  شکۀ

منابع موجود  راتييدر برابر تغ يشتريب يهازگار يعيطک

 .]37[ دارد

در ارتکاط با نهادينر شدن پيوندهاي اعتماد و مشاركت 

ندي آن پايک ها و عرفدر بين افراد و  جار بر هن هاي ها 

شببده، محلي در ارتکاط با كشبباورزي مطابق نتايج حاصببل

بر اهبباس  آريانميزان شبباخص دوهببويگي در روهببتاي 

پيوندهاي اعتماد و مشبباركت در امور كشبباورزي خوب و 

هببر داراي بهترين وضببعيت دوهببويگي پيوندها در بين 

تاي مورد عر بود. كمترين ميزان شبببباخص  روهببب طال م

شاورزي  شاركت در امور ك هويگي پيوندهاي اعتماد و م دو

در روهبببتاهاي مورد مطالعر، متعلق بر روهبببتاي رباط 

ماد و  طوربر باشبببد.هبببرپوش مي باالي اعت كلي ميزان 

اجتماعي هرماي  مشاركت بين كشاورزان منجر بر افزايش 

شده و تقويت فعاليت شاركتي  هاي جمعي و فرآيندهاي م

نازعات و اختالفات اجتماعي در بين افراد را  تا حدي ت و 

هد داد. يد اين  كاهش خوا قات مختلف مؤ تايج تحقي ن

بل و ابا  .]26[باشبببد مطلب مي قا ندهاي مت فزايش پيو

، لذا در رديگيبر خود م يترشۀل منسجمشکۀر دوهوير، 

با تقويت پيوندهاي متقابل بين  سبببتيباياين منطقر م

 برتا  دهيمجفت افراد گروه ميزان دوهبببويگي را افزايش 

 .]7[ ميابي دهت يترمشاركتي موفق يريتمد

قال ماد و بررهبببي ميزان انت هاي اعت ند يافتگي پيو

مشبباركت در امور كشبباورزي در روهببتاهاي مورد مطالعر 

هتاي  شاورزان رو شاخص در بين ك شان داد ميزان اين  ن

و بيشببتر از هبباير روهببتاها اهببت.  مطلوبدر حد  آريان

يافتگي باال باعث خواهد شببد شببکۀر درواقع ميزان انتقال

ر باشببد و درنهايت ميزان شببۀنندگي تتر و متعادلمتوازن

يافتر و درنتيجر شببکۀر در برابر اختالالت و شببکۀر كاهش

 .]5[تغييرات پايدار خواهد بود 

 پذيريهاي دوهبببويگي و انتقالبر طور كلي شببباخص

بين كشبباورزان و پايداري و  ريدوهببوروابط  كنندهمشببخص

آمده دهببتبربا توجر بر نتايج باشببند. انسببجام شببکۀر مي

تاي مي يان نمود كر كشببباورزان روهببب يان توان ب داراي آر
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بيشترين ميزان نهادينر شدن پيوندهاي اعتماد و مشاركت و 

همچنين تعادل، توازن، پايداري بوده و از اين لحاظ نسکت بر 

لحاظ  تري خواهد داشت. ازروهتاهاي ديگر وضعيت مطلوب

د آبا، روهببتاي حارثآريانپايداري شببکۀر پس از روهببتاي 

هتا ضعيت رو هط و در نهايت و هرپوش در اين  يمتو رباط 

ضعف اعتماد دهندۀ نشانكر  دشوشاخص، ضعيف ارزيابي مي

شکۀ شاركت متقابل و درنتيجر ناپايداري  هتااين   و م در  رو

ماد و  باشبببد.مواقع تنش مي يت اعت هت تقو بر همين ج

شاورزان  شدن اين پيوندها در ك شاركت متقابل و نهادينر  م

هاي پايدار و روهببتاها الزامي اهببت تا با تشببۀيل شببکۀر اين

يب عادل بتوان ميزان آهببب بل مت قا پذيري اين افراد را در م

يت مشببباركتي  داد كاهش روهاي پيشبحران مدير بر  و 

اين نتايج با تحقيقات محققان مختلف  دهبببت يافت. مطلوب

 مطابقت دارد. ]30، 25، 7[مانند 

يانگين  تايج م ل  ن يکفاصببب ماد و  ژئودز ند اعت در پيو

مشاركت در هر امور مختلف كشاورزي در روهتاهاي مورد 

تا عر نشبببان داد، روهببب طال يان داراي مطلوب يم ترين آر

باشند ژئودزيک نسکت بر هاير روهتاها ميفاصل  ميانگين 

شاركت در بين  هرعت مطلوب گردش اعتماد و م كر بيانگر 

ي و اتحاد در كشبباورزان اين روهببتاها اهببت. بنابراين يگانگ

هي  شود وبين افراد مطلوب ارزيابي مي هتر هماهنگي و د

افراد بر يۀديگر با صببرف زمان اندكي همراه خواهد بود. در 

هتا شاخص در پيوندهاي اعتماد حارث يرو آباد ميزان اين 

و مشبباركت در امور كشبباورزي متوهببط اهببت كر بيانگر 

نين هببرعت متوهببط گردش اعتماد، اتحاد، يگانگي و همچ

باشبببد. در مشببباركت افراد در امور مختلف كشببباورزي مي

ترين ژئودزيک و كوتاهفاصل  روهتاي رباط هرپوش ميانگين 

ماد و  لر بين يک جفت كنشبببگر در پيوندهاي اعت فاصببب

هببرعت دهندۀ نشببانمشبباركت در امور مختلف كشبباورزي 

بسببيار پايين گردش اعتماد و مشبباركت و ميزان يگانگي و 

كشاورزان اهت. بنابراين هماهنگي و دهترهي اتحاد در بين 

افراد بر يۀديگر با صببرف زمان زيادي همراه خواهد بود. در 

واقع با توجر بر اهميت زمان و هببرعت هماهن  هبباختن 

، تقويت پيوند اعتماد و بر مديريت مشباركتيكشباورزان در 

ويژه مشبباركت جهت افزايش هببرعت گردش اين پيوند در 

بر دن حاد بين افراد و  ماهنگي و ات مان ه كاهش ز کال آن 

مديريت اجتماع  بهتردر راهببتاي اجراي هرچر كشبباورزان 

س هاير محققهار ميمحور ب هت نتايج  ادعا را  نز ايين ينم ا

در رابطر با  .] 38، 35 ،2 ،1 [ د قرار داده اهبببتيمورد تـك

ترين مسببيرها در شببکۀر هببکب كاربرد تحليل شببکۀر كوتاه

شد،  شتر افراد بر يۀديگر خواهد  هي بي هتر اين نتيجر با د

 نيز مطابقت دارد نتايج حاصببل از تحقيقات هبباير محققين

]20، 21 ،27، 38[. 

هنجش اي يينبا تع شگر بر خوبي بر مؤلفر نو  ها پژوه

شرايط منضعف، قوت و چالش تنقا اي قرطهاي مرتکط با 

جر يبرد و در نتراهۀارهاي مناهب آن پي ميو اجتماعي و 

ولت و هقر با هببطكردن مديريت مشبباركتي در من اجرايي

با توجر بر نتايج  .كمتري همراه خواهد بود  هزينصبببرف 

يان نمود در راهبببتاي مديريت آمده ميدهبببتبر توان ب

موردمطالعر و حل منطق  مشببباركتي مناطق خشبببک در 

هر  شات احتمالي در آينده بر  سئل  مناق عنوان زمين برم

اجتماعي و اقتصادي، الزم اهت فرآيند توهع  محور اصلي 

در چارچوب هازمان اجتماعي،  جوامع محليتوانمندهازي 

مالي اجرايي گردد، زيرا تحقق مديريت هبببرماي  مهارت و 

دهببازي مشبباركتي مناطق خشببک نيازمند فرآيند توانمن

اين مناطق اهببت و از هببوي ديگر ضببرورت دارد جوامع 

اندركاران انسبببجام هبببازماني و توانمندي در بين دهبببت

هازماني جهت مديريت مشاركتي در حل مسائل نامعلوم و 

بد  يا قاء  نابع طکيعي ارت يده م ۀر .] 20[پيچ  يهاشبببک

 پاهببخي جهت جوامع اختيار در ابزاري عنوانبر اجتماعي

 ابزاري ينچنهم و محيطي تغييرات با هببازگار و مناهببب

 منابع موفق مشببباركتي مديريت تداوم و شبببروع جهت

 ].5[ اهت طکيعي

اجتماعي در هبببرماي  راهۀارهاي افزايش بدين منظور 

مديريت مشببباركتي توانمندهبببازي جوامع محلي و جهت 

 ؛گرددارائر ميدر اين منطقر  ،پايدار

 ۀل يت تشببب كانونتقو هاي محلي و همچنين ها و 

اجتماعي يا بر نوعي هبببرماي  هاي مديريت هبببازمان
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شاركت در بين ذي نفعان تقويت پيوندهاي اعتماد و م

ترين اقدامات اولير در توانمندهازي محلي يۀي از مهم

 جوامع محلي اهت.

  مديريت و اجراي پروژه توانمندهبببازي جوامع محلي

هازماني  سجام  هتور ان سئوالن مختلف در د در بين م

 كار قرار گيرد.

  و  يدر جوامع محل ياجتماع يهاقدرت ييشببناهببابا

و اهبببتفاده از  يديمشببباركت آنان بر عنوان افراد كل

يرگذار و تـثبر عنوان فرد  هاآنهاي يشببنهادپنظرات و 

بر شبببرايط و  گاه  ق  هاي يتظرفآ در  موردنظرمنط

بر موفقيت  توانيم هايزيرو برنامر هاگيرييمتصبببم

 .دهت يافتطکيعي منابع  يمشاركت تيريمد يهاطر 

 هاي جامعر و افراد وابستر يابي ضعفشناخت و ريشر

شاورزان و ارتکاط مداوم  ي هاهازمانو  نهادهانظير ك

سئول با جوامع محلي  شورتي م سات م و برگزاري جل

هيلر ها آنبا  سهبر و نيز مي تواند  اجتماعي گرانيلت

 يۀي از راهۀارهاي مديريت مشاركتي موفق باشد.

  افزايش روابط اجتماعي در جهت افزايش مشببباركت

بين كشببباورزان با اجراي طر  هاي ملي و محلي كر 

هاي گروهي در آن آشۀار بندي و فعاليتگروهضرورت 

هاي مشببباركتي بر صبببورت فعاليتاجراي اهبببت. 

هاي محلي و افزايش هاي متمركز اطراف گروه هاد ن

شرايط را تغيير داده و اعتماد بين كشاورزان مي تواند 

 باعث افزايش پيوندهاي اجتماعي در اين شکۀر شود.

  توانمندهبببازي محلي و تالش در جهت گسبببترش

نفعان و جلوگيري از بلوكر يۀسان منابع در اختيار ذي

ها شببدن اطالعات و هبباير منابع دراختيار برخي گروه

هت شکۀرا هاس  از پيش هاي اجتماعي بيش. بر اين ا

كنند كر پاهبببخي هبببازگار بر بر جوامع كمک مي

ستتغييرات  شاركتي  محيطي زي شتر و مديريت م دا

 موفق منابع طکيعي را آغاز نموده و حفظ نمايند .

 صنايع  ايجاد صوالت توليدي و  بازارهاي محلي از مح

ب دهتي و همچنين افزايش صنعت گردشگري متناه

  تواند موجب افزايش هببرمايبا پتانسببيل منطقر، مي

هرماي  و در نتيجر افزايش مالي، همۀاري و مشاركت 

 اجتماعي در منطقر شود.

  ،با كمياب شببدن منابع آبي و تشببديد مناقشببات آبي

ستم هي هاي توليدي بخش هاختارهاي اجتماعي در 

هاختار شاورزي و منابع طکيعي دچار نوعي تغيير  -ك

رو وجود قابليت افراد در خواهند شبببد. از اينعملۀرد 

شکۀر اي بدون وجود يک كنترل منابع در قالب رفتار 

شبببۀسبببت خواهد خورد. لذا در  عمالًنظارت عمومي 

 ي مديريت مشاركتي منابع آبي نظارت بر شکۀرطراح

شدميضروري  ضوع مديريت . از اينبا رو در طر  مو

در اين . دتوجر گردمناقشببات آبي مسببئل  بايسببت بر 

بر  نر الزم اهببببت  نر زمي تحوالت فرهنگي در زمي

. موضوع مديريت آب پيش از گرددمديريت آب تاكيد 

اينۀر يک نظام حل مسببالر باشببد، نظامي پيشببگيرانر 

كاربري آب را در جوامع محلي تکيين آيندۀ اهبت كر 

رو فرهن  مصببرف قکل از اينۀر بر حد . از اينكنديم

بايسبببت ماعيبحران وارد شبببود،  ظام اجت  –ي در ن

صال   شاورزانتا كنترل  گردداكولوژيک مورد نظر ا  ك

شتر و كنترل در قالب يک  محدود بر منابع آب را بردا

ظام جمعي اعمال گردد. ند موجب افزايش  ن اين فراي

 اجتماعي جوامع خواهد گرديد.هرماي  

هاي اجتماعي از طريق مطالعات شبببکۀر بر طور كلي

ستم اكولوژيک قادر خواهند بود مديران  -هاي اجتماعيهي

هعر را كمک نموده تا چالشو برنامر هاي پيش ريزان امر تو

نابع طکيعي )م هاي مشبببباركتي در م ند ناطق روي فرآي

جوامع ( را شببناهببايي و روابط اجتماعي را در بين خشببک

ند مشببباركتي در  محلي يک فرآي كر جزء اهببباهبببي از 

هستند، را مورد تحليل و بررهي  ناطق خشکريزي مبرنامر

گري گذاري و تصديريزي، هياهتبرنامرجهت قرار دهند. 

جوامع هاكن روابط اجتماعي  الزم اهتموفق منابع طکيعي 

 بنابراين. گيردمورد تحليل و بررهبببي دقيق قرار  در منطقر

هاماندهي مديريت ضروري اهت قکل از هرگونر اقدام براي 

شاركتي م هتاي حفاظت، احيا کيعينابع طموفق م و  ءدر را

هاي بر بررهببي شببکۀر ناطق خشببکدر مپايدار  مديريت
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پرداختر و در نهايت براي برطرف  ي آنهاو چالشاجتماعي 

گذاري انجام ريزي و هبببياهبببتها برنامرنمودن اين چالش

 يفرصت ياجتماع ي هرماآگاهانر از  ۀاهتفادشناخت و  .شود

و حركت بر در جهت مشبباركت  تيظرف جاديا ياهببت برا

منابع  تيريمثکت آن بر روند مد ريو تـث داريپا  توهع همت

و  ريهببرما نيا تياجتماع محور كر در صببورت تقو طکيعي

جوامع   توهببعبر  ايجانکرهمر ريتـث يآن، دارا هببازينريبه

 خواهد بود.ها محلي و بهکود معيشت آن
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