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 چکیده

جهت دستیابی به لذا ابعاد انسانی در مدیریت منابع طبیعی از جمله منابع آب با رشد همراه بوده است.  ۀمطالعگذشته  ۀدهاز چندین 
سانی در  سیبرنامه مند، نیازمنابع آب ۀزمینپایداری اکولوژیکی و ان ستای مدیریت پایدار منابع آب ستاریزی و  شیم. میگذاری در را با

صه سهای لفهؤمن های طبیعی به دلیل درگیر بودمدیریت عر سا سانی و طبیعی ا ست و برای مدیریت  اًان شوار ا ثر ؤمامری پیچیده و د

ست.  سی ا سا شارکت و همکاری میان ذینفعان یکی از نیازهای ا ساس، راینبمنابع آب، م  یک ۀمنزل به اجتماعی، ۀشبک لتحلی به ا

ست شده توجه آبنابع م پایدار مدیریت رظونم به محلی عانفنذی طرواب لتحلی در رویکرد،  اجتماعی پایش ،پژوهش این از هدف .ا

 اساس بر کار . ایناست اجتماعی ۀشبک لتحلی از ادهفاست با آبخیز سد درودزن ۀحوزمنابع آب در پایین دست  محلی عانفنذی شبکۀ

براساس نتایج،  .است گرفته تصور شبکه کالن سطح ریاضی و های کمّیشاخص از ادهفاست با و مشارکت و اعتماد پیوندهای تحلیل

درصد  2/66و  8/68تاوی به ترتیب سبز و کرهمیزان تراکم در بین ذینفعان محلی منابع آب در پیوند اعتماد و مشارکت در روستای کوه

صد  55و  1/60و  سویگی پیوندها در بین بهره ودر شاخص دو ستا به ترتیب، میزان  صد و  1/71برداران منابع آب این دو رو  2/60در

تقویت  گروهیدرون اجتماعی ۀسرمایهای محاسبه شده در این تحقیق، نیاز است با توجه به شاخص باشد.درصد و در حد مناسبی می

شکالت از  گردد صلی ۀمنزلاجتماعی به  ۀسرمایتا در مواقع بحرانی برای حل م صالح فرآیندهای موجود ا شکالت و ا ترین منبع حل م

  پایدار منابع آب در منطقه محقق شود.سود برد و مدیریت 

 ذینفعان محلیآبخیز سد درودزن،  ۀحوزاجتماعی،  ۀسرمایاجتماعی،  ۀشبکتحلیل  :کلید واژگان
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 مقدمه. 1
حیات و نیز شالودۀ جزئی از محیط زیست، منزلۀ آب به 

سعبنیادی برای هر نوع مؤلفۀ  سعه در مبحث تو  ۀالگوی تو

پایدار جایگاهی مهم و محوری دارد. بنابراین تخریب منابع 

 .]47، 45[ های توسعععه خواهد بودتخریب پایهمنزلۀ آب به 

کنشگران و ذینفعان مختلفی در حکمرانی محلی آب حضور 

دارند. مشعععارکت این ذینفعان عاملی کلیدی در موفقیت 

سانرابطۀ حکمرانی محلی آب خواهد بود. بنابراین  ها بین ان

لۀ به  ید در اصعععلیمنز با نابع آب،  عان م رأس ترین ذینف

در . ]28، 22[ ها قرار گیرداسععتگذارییها و سععریزیبرنامه

اکولوژیکی، -های اجتماعیسععیر مطالعه و درس سععیسععتمم

ست که  بهترین و کاراترین رویکرد، تئوری روابط اجتماعی ا

عنوان چارچوبی مفهومی و تحلیلی محققین را در راستای به

بل بین کنشعععگران مختل  و  قا بررسعععی الگوی روابط مت

و کشععع  ذینفعان مرتبط با حکمرانی و مدیریت منابع آب 

اثرگذاری فاکتورهای اجتماعی بر مدیریت منابع آب، نحوۀ 

یدیاری می ما عۀ ها در یکی از بهترین روش. ]38[ ن طال م

به اجتماعی اسعععت. شعععبکۀ روش تحلیل  روابط اجتماعی،

های اجتماعی ایجاد شده از طریق روابط همین جهت شبکه

ذینفعان در سععطوح مختل  سععبب تسععهیل مشععارکت  بین

 .]43، 4[ شعععودحکمرانی پایدار آب میبرای دسعععتیابی به 

اجتماعی از معیارهای مهم اجتماعی شبکۀ همچنین تحلیل 

فاده  ماعی اسعععت پایش اجت عان و  یل روابط ذینف برای تحل

زمینۀ های مهم اجتماعی در از جمله تئوری .]22[ کندمی

از ابعاد مهم و  که اجتماعی استسرمایۀ مدیریت منابع آب، 

سی  سا سعۀ ا شد که در کنار دو عامل میپایدار محلی تو با

ستسرمایۀ  سوم د سانی، رکن  سعه را مالی و ان یابی به تو

زایی یا اجتماعی از ویژگی خودسرمایۀ  .]9[ دهدتشکیل می

اسعععتفادۀ خود مولدی برخوردار اسعععت، به این معنا که با 

 شودمناسب از آن، زمینه برای تولید و تقویت آن فراهم می

اجتماعی موجب فراگیری اعتماد سعععرمایۀ ، همچنین ]44[

 .]26[گردد متقابل مردم به یکدیگر می

عنوان چارچوبی اجتماعی به ۀسععرمایمفهوم طورکلی به 

یهبرای درس و  عان درگیر در وتجز یل روابط بین ذینف تحل

عنوان یک عنصععر اجتماعی پدید آمده اسععت و به ۀتوسععع

به  معرفی عادالنه و پایدار  ۀتوسععععحیاتی در دسعععتیابی 

 با ارتباط در اجتماعی مهم هایمؤلفه از یکی شعععود ومی

سعععرمایۀ  .]33 ،30، 5[ اسعععت مدیریت پایدار سعععرزمین

ست که در  ابعادی مانند گیرندۀ براجتماعی مفهومی کالن ا

 روابط اصععلی معیار اعتماد باشععد.اعتماد و مشععارکت می

 اساسی و کلیدی معیار است و در واقع یک پایدار اجتماعی

 کنشععگرانکلیۀ  بین در مشععارکتی مدیریت شععروع برای

 روابط و اعتماد توسعۀمشارکتی،  مدیریت فرآیند در درگیر

های گذشععته در دهه .]21، 10[ باشععدمی هاآن متقابل بین

یدی در  فاکتور کل به عنوان  توسععععۀ اعتماد بین ذینفعان 

 .]15، 46[ پایدار محلی در نظر گرفته شده است

شناختی دست کم سه شکل از اعتماد از دیدگاه جامعه

یافته و اعتماد مشتمل بر اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم

نهادی قابل تشعععخیص اسعععت که در این تحقیق به مبحث 

اعتماد بین شخصی پرداخته شده است. اعتماد بین شخصی 

شناخته می ستقیم و چهره به چهره  ساس روابط م شود بر ا

ست.و  صی در  مبنی بر روابط بین فردی ا شخ اعتماد بین 

ارتباط با تعامل و روابط میان اعضعععای خانواده، دوسعععتان، 

یدا می به تجلی پ ندهمکاران و دیگر موارد مشعععا و بین  ک

شده وجود دارد و بیشتر های اجتماعی تثبیتروابط و شبکه

 .]19[ حاصل تجربه و شناخت متقابل است

با یکدیگر  یک تعامل دو سعععویه اعتماد و مشعععارکت در

یۀ  ما کل میسعععر ماعی را شععع نداجت ماد  .]39 ،6[ ده اعت

فرآیند مشارکت است و باالبودن میزان اعتماد کنندۀ تسهیل

شود و هر چه به افزایش مشارکت و همکاری افراد منجر می

سععرمایۀ تر باشععد، های مشععارکت اجتماعی گسععتردهشععبکه

نابع تر اسعععت و کارایی اجتماعی غنی قدامات مدیریت م ا

بد افزایش می تضععععی  انسعععجام اجتماعی، نتیجۀ  .]1[یا

هعای فردی و جمعی، کعاهش هعا و تنشافزایش درگیری

شارکت، افزایش هزینه طور کلی ههای کنترل اجتماعی و بم

سعععرمایۀ . ]48 ،21[افت کارایی نظام اجتماعی خواهد بود 

ی جمعی شرط هااجتماعی به دلیل بهبود و تسهیل فعالیت

هد بود  جاد انسعععجام اجتماعی در جامعه خوا الزم برای ای
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شد  .]35[ شتر با شگران هر چه میزان روابط بی در میان کن

یابد و کنشگران برای اقدامات ها افزایش مینآسطح اعتماد 

های بیشتری به دست فرصت ،جمعی و همکاری و مشارکت

انسجام، مدیریت آب اجتماعی و سرمایۀ با افزایش آورند. می

 22،24، 20[ کمتری محقق خواهد شععدهزینۀ تر و با موفق

توان عنوان کرد اعتماد اجتماعی ایجاد از این رو می. ]36و 

تعادل و همیاری بوده و فقط در این حالت اسععت که کنندۀ 

فاوت جام در عین وجود ت حل مشعععکالت و ان به  قادر  ها 

ماعی می هدات اجت قدان دیگر، طرف از .]18[ شعععودتع  ف

 شعععدن طرد منجر به افراد، بین در مشعععارکت و اعتماد

. ]23[ گرددمی اجتماعی سععرمایۀ کاهش و افراد اجتماعی

 جامعه، گسیختگی هم از و اجتماعی انسجام تضعی  نتیجۀ

 کاهش جمعی، و فردی هایتنش و هاافزایش درگیری

 کارآیی افت و اجتماعی کنترل هایهزینه افزایش مشارکت،

 .]32[ است نظام اجتماعی

 مدیریت با مرتبط دیگر مفهوم محققین یک همچنین

 تحت اکوسیستم مدیریت در جمعی هایفعالیت و انطباقی

ستگی" میزان عنوان  مفهوم این. نمودند بیان را "شبکه ب

 یک. دارد اجتماعی سعععرمایۀ تئوری با مسعععتقیمی ارتباط

 بسعععتگی" عملکرد عنوان به اجتماعی سعععرمایۀ از مفهوم

 غیرمتراکم بر متراکم ساختارهای مزیت بر تأکید ،"شبکه

سهیل ساختارها نوع این و ]21، 40[ دارد  جریان کنندۀت

باطی جاد کنندۀتقویت و آزاد ارت  هایارزش و هنجارها ای

 بستگی یا بسته هایشبکه در. ]29، 14[ باشدمی مشترس

 اسععتدالل محققان .اسععت باال شععبکه در تراکم میزان باال

ستگی" که نمودند ستگی "شبکه ب  موفقیت با مثبتی همب

ندهای کت فرآی  و هاچالش موفق نمودن اداره و مشعععار

شکالت صدی روی پیش م  ،21[ دارد طبیعی منابع گریت

لت این در زیرا. ]40 عداد  دسعععت در قدرت تمرکز حا ت

 با شععبکه در عکس بر. اسععت شععبکه در کنشععگر محدودی

 در نامشععخصععی و نامعلوم وضعععیت بسععتگی پایین میزان

 آید.می وجودهب اکوسیستم مدیریت

یت رو، ایناز  به اهم جه  یۀ با تو ما ماعی در سعععر اجت

سعۀ  سیج ظرفیتپایدار محلی، تو جامعۀ سازی و تقویت ب

عۀ محلی،  یل سعععاختار روابط مطال با هدف تحل حاضعععر 

برداران محلی اجتماعی بهرهسعععرمایۀ اجتماعی و ارزیابی 

مرز اکولوژیکی روسعععتاهای پایین دسعععت محدودۀ آب در 

بر پیوندهای اعتماد و تأکید آبخیز سعععد درودزن با حوزۀ 

شارکت شاخص برداری از منابع آببهرهزمینۀ در  م های و 

شبک سطح کالن  ست. ۀکمی  شده ا  این اجتماعی انجام 

ستفاده با روش  بررسی و اجتماعیشبکۀ  تحلیل روش از ا

شارکت و اعتماد مؤلفۀ دو صلی ابعاد به عنوان م  سرمایۀ ا

 گرفته صورت نظر مورد هایشاخص سنجش و اجتماعی

 ساختارهای با شناسایی اجتماعی هایشبکه تحلیل .است

 در ساختارها این دخالت در مهمی نقش موجود اجتماعی

 .داشت خواهد مشکالت حل

 

 شناسیروش. 2

 مورد مطالعهمعرفی منطقۀ . 1.2

روسععتاهای پایین مورد مطالعه در این پژوهش، منطقۀ 

آبخیز سعععد درودزن واقع در اسعععتان فارس حوزۀ دسعععت 

باشععد. سععد درودزن یکی از بزرگترین سععدهای خاکی می

 4200مخزنی در استان فارس است که آب مورد نیاز برای 

دسععت خود را های کشععاورزی پایینکیلومتر مربع از زمین

هم می آب شعععرب کننععدۀ ینتععأمآورد. همچنین فرا

پایاب حوزۀ . ]2[باشد های شیراز و مرودشت میشهرستان

سد درودزن شامل دو بخش اصلی باالدست و پایین دست 

شکیل می سمت را پل خان ت ست که مرز بین دو ق دهد. ا

( 1)مورد مطالعه در این پژوهش در شکل منطقۀ موقعیت 

 ارائه شده است.

دسعععت در پاییندهسعععتان  10در این تحقیق، مراکز 

عنوان محدودۀ مورد مطالعه حوزۀ آبخیز سعععد درودزن به

جدول ) ید. در  خاب گرد عداد بهره1انت برداران دارای (، ت

زمین تحت کشت آبی و انتخابی براساس فرمول کوکران و 

برداران منابع آب و وسعت زمین متناسب با تعداد کل بهره

 10تار، دو تا بردار )کمتر از دو هکتحت کشت آبی هر بهره

هکتار( در هر یک از روستاها مشخص  10هکتار و بیش از 

 شده است.
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 مورد مطالعه در این پژوهش. منطقۀ 1 شکل

 

 مورد مطالعهمنطقۀ بردار در هر مرکز دهستان در تعداد بهره. 1جدول 

 برداربهرهتعداد  مرز اکولوژیک

 17 بیدگل

 50 آباد فتح

 14 کره تاوی

 29 کناره

 16 کوه سبز

 15 کوشکک

 21 مجدآباد

 19 محمدآباد

 30 سیدان

 20 زنگی آباد

 

 کارروش . 2.2

 اجتماعیشبکۀ روش تحلیل . 2.2.1

کاربردی که در برای  یل شعععب نۀ کردن روش تحل زمی

اکولوژیک و اجتماعی، در مدیریت منابع آب و تعیین مرز 

آبخیز سعععد حوزۀ دسعععت این تحقیق روسعععتاهای پایین

ند.  محلی برداراندرودزن و بهره خاب شعععد نابع آب انت م

براسعععاس مطالعات وسعععیع میدانی و روش پیمایشعععی و 

شاهدۀ  صاحبه با ذینفعان محلی در م ستقیم و م منطقۀ م

تفاده و با اس برداران منابع آب شناساییمورد مطالعه، بهره

از  برداربهره 231 تعداد ،]11[ (1رابطۀ ) از فرمول کوکران

یان  نابع آب در بهره 700م قۀ بردار م عهمنط طال  مورد م

 انتخاب شدند.

(1)    𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞
𝑑2

1+ 1
𝑁
(
𝑧2𝑝𝑞
𝑑2 −1)

 

: حجم جمعیت آماری، N: حجم نمونه، nدر این رابطه، 

z ،درصعععد خطای معیار ضعععریب اطمینان قابل قبول :d :

 01/0تواند که می اطمینان یا دقت احتمالی مطلوبدرجۀ 

 باشد. 05/0یا 
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یان در این تحقیق پیو کت م ماد و مشعععار های اعت ند

اسععتفاده از آب رها شععده از زمینۀ در برداران منابع آب بهره

اجتماعی شععبکۀ تحلیل پرسععشععنامۀ در قالب سععد درودزن 

ساس طی  لیکرت )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی  برا

آوری و تولید شد. در روش تحلیل شبکه از تئوری زیاد( جمع

جبر ماتریس برای محاسعععبات ریاضعععی اسعععتفاده گردید. 

انجام گرفت  ]UCINET 6 ]8افزار محاسبات با استفاده از نرم

های آوری شده، شاخصهای جمعو با استفاده از ماتریس داده

 سطح کالن شبکه محاسبه و ارزیابی شدند.

 ها در سطح کالنشاخص. 2.2.2

-عمل پایش و ارزیابی اجتماعیبرنامۀ براسععاس سععند 

ستی پروژه شورهای منابع طبیعی سیا ، معیارهای ]20[ ک

الگوی سععاختاری سععرمایه جهت تحلیل تأثیرگذار مهم و 

ست در پایین اجتماعی سی حوزۀ د سد درودزن برر آبخیز 

 اند:شدهاختصار معرفی ه شد. معیارهای مورد بررسی ب

های ارتباطی تعداد پیوندتراکم به صورت : تراکم شبکه

مورد شععبکۀ در شععبکه به کل پیوندهای ممکن در  موجود

صد  .گرددتعری  می نظر صفر تا  شاخص بین  میزان این 

طور کلی افزایش تراکم سععبب هب .]6[درصععد متریر اسععت 

 ،یش انسجام اجتماعی و تقویت پیوندها در شبکه شدهاافز

ها را افزایش افزایی فعالیتامکان هماهنگی، همکاری و هم

که، در باال تراکم دهد.می یه باالی میزان شعععب  سعععرما

 بودن باال که چرا دهدمی نشععان را در شععبکه اجتماعی

 گذاریاشععتراس به در تسععهیل و اعتماد افزایش ،تراکم

شارکت افزایش همچنین و منابع اطالعات و  همکاری و م

عان بین هد در را ذینف نابراین داشعععت  پی خوا میزان  ب

های مشععارکتی اجتماعی افزایش یافته و فعالیتسععرمایۀ 

 .]20 ،18[یابد تسهیل می

سویگی پیوندهامیزان  شاخص یکی  دو شبکه: این  در 

شاخص مورد شبکۀ های مهم در تعیین میزان پایداری از 

 نمودنمشخص برای شاخص این از توانمی باشد.نظر می

متقابل افراد در شعبکه اسعتفاده  مشعارکت و اعتماد میزان

یت. ]25[نمود  ما عاطفی،وجود روابط و ح نافع های   م

 منجر مختل  منابع و خدمات دریافت همچنین و شخصی

 ]21[در بین کنشگران خواهد شد  دوسویه روابط ایجاد به

شبکه را سرمایۀ و میزان  اجتماعی و به دنبال آن پایداری 

 افزایش خواهد داد.

 گذاریاشتراس به از شاخص یافتگی پیوندها: اینانتقال

 ارتباطی پل عنوان ها بهآن از یکی که فرد سه بین پیوندها

 افراد تعداد چه هر شود.می حاصل است، دیگر فرد دو بین

 است بیشتر شاخص این میزان بیشتر باشد، دهندهانتقال

خواهد  دنبال به را شبکه توازن یا تعادل و دوام و پایداری و

برداران بهره بین در گانهسععه روابط هرچه واقع، داشععت در

 شکنندگی و بوده ترمتوازن و ترمتعادل شبکه باشد، بیشتر

شان و بود خواهد کمتر آن ستحکام از ن شتر  ا و پایداری بی

 .]20[روابط در شبکه را دارد 

فاصعععلۀ میانگین ترین فاصعععله میان دو کنشعععگر )کوتاه

شانژئودزیک ترین مسیر میزان کوتاهدهندۀ  (: این شاخص ن

در بین دو جفت کنشعععگر براسعععاس پیوند تبادل اطالعات 

باشععد. هر چه میزان این شععاخص باالتر باشععد سععرعت می

شگران و همچنین میزان اتحاد و  گردش اطالعات در بین کن

پارچگی ماعی و در یک جه  و همبسعععتگی اجت یۀ نتی سعععرما

 .]7[ یابددر بین کنشگران افزایش می اجتماعی

 

 . نتایج3

تحلیل ساختاری پیوندهای اعتماد و مشارکت  .3.1

 برداران منابع آببهرهشبکۀ در سطح کالن 
تایج شعععاخص تراکم در براسعععاس در ، (2) جدول ن

در بین ذینفعان محلی میزان تراکم  سعععبزکوهروسعععتای 

نابع آب  یب در پیوند اعتمادم به ترت  8/68 و مشعععارکت 

صد ستای کره 2/66 و در صد و در رو تاوی میزان تراکم در

 55درصععد و  1/60در پیوند اعتماد و مشععارکت به ترتیب 

میزان تراکم قوی در دهندۀ نشععاناین امر درصععد اسععت. 

سط تا زیاد در شبکۀ  شارکت شبکۀاعتماد و تراکم متو  م

باشد. این روستاها می برداری از منابع آب دربهرهزمینۀ در 

باالبودن میزان  باالی تراکم در شعععبکه نشعععان از  میزان 
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توجه به براین اساس با همکاری بین ذینفعان محلی است. 

اجتماعی با سعععرمایۀ مسعععتقیم انسعععجام اجتماعی و رابطۀ 

توان بیعان نمود کعه میزان انسعععجعام و میزان تراکم، می

اجتماعی براسعععاس دو پیوند اعتماد و سعععرمایۀ همچنین 

مشععارکت در این روسععتاها در سععطح باالیی قرار دارد. به 

های محلی ها و سعععنتهمین جهت پایبندی افراد به عرف

و مدیریت پایدار منابع یابد و حفاظت از منابع افزایش می

آوی سیستم بر روی تقویت تابمحقق خواهد شد و این امر 

های های محیطی و افزایش فعالیتاجتماعی در برابر تنش

سعععازی ذینفعان محلی جهت و تسعععریع هماهن جمعی 

تسعععهیل فرآیند مدیریت پایدار منابع مدیریت منابع آب و 

ستاها با گذار تأثیرآب  شارکتی در این رو ست و مدیریت م ا

میزان  یابد.میسعععرعت بیشعععتر و در زمان کمتری تحقق 

ستای  شارکت در رو شاخص تراکم در پیوندهای اعتماد و م

و در روسعععتای  درصعععد 4/36و  3/40 به ترتیب محمدآباد

گی ن تیععب ز تر  بععاشععععد.می 1/34و  1/42آبععاد بععه 

 

 

 مطالعهبرداران منابع آب در منطقۀ مورد شاخص تراکم در پیوندهای اعتماد و مشارکت در شبکۀ بهره ۀمقایس .2شکل 

 

 برداران منابع آب در منطقۀ مورد مطالعه. میزان شاخص تراکم در پیوندهای اعتماد و مشارکت در شبکۀ بهره2جدول 

 پیوند مشارکت پیوند اعتماد مرز اکولوژیک

 547/0 576/0 بیدگل

 512/0 524/0 فتح آباد

 55/0 601/0 کره تاوی

 412/0 482/0 کناره

 662/0 688/0 کوه سبز

 392/0 515/0 کوشکک

 402/0 517/0 مجدآباد

 364/0 403/0 محمدآباد

 422/0 482/0 سیدان
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 341/0 421/0 زنگی آباد

 

 منابع آبیک چالش در مدیریت  کمبود پیوند مشعععارکت

کاری و محسعععوب می ند هم یت پیو به تقو یاز  گردد و ن

 الذباشععد. یمها روسععتااین برداران مشععارکت در بین بهره

معنععابعع آب بعرداران ه بعهعرهمدآستد نتایج به سساابر

از آباد، کوشعععکک و مجدآباد محمدآباد، زنگیی هاروسعععتا

سبتاً اجتماعیسرمایۀ میزان  ستند  یپایین ن و برخوردار ه

ظورتا  یستورضر ن م   مدیریت بیشتر هرچه قتوفی بععه 

نه کتیرمشا به کماتر یشافزا یهازمی   سرمایۀ آن تبع و 

یش افزا با تا دشو همافر روسععععتععاهععا ینا در جتماعیا

یت عال  یشافزا نتیجه در و دارانبربهرهبین  جمعی هایف

 و صولیا مدیریت به ستیابید مسیر ،جتماعیا سرمایۀ

 دد.گر ارهمو منطقه در کتیرمشا

شععدن دهندۀ نهادینه میزان دوسععویگی پیوندها نشععان

بین ذینفعان محلی و شاخصی پیوند اعتماد و مشارکت در 

سی می شبکۀ مورد برر شد. جهت تعیین میزان پایداری  با

( میزان اعتماد متقابل و مشارکت 3براساس نتایج جدول )

سویگی پیوندها در بین  شاخص دو ساس میزان  متقابل برا

تاوی به برداران منابع آب روسعععتای کوه سعععبز و کرهبهره

باشد. ر حد زیاد میدرصد و د 2/60درصد و  1/71ترتیب، 

توان گفت وجود با توجه به نتایج شععاخص دوسععویگی می

میزان باالی اعتماد متقابل در بین افراد و باالبودن میزان 

های ها و سععنتشععدن این پیوند و همچنین عرفنهادینه

تواند منجر به برداران این روسععتاها، میمحلی در بین بهره

دوسععویگی پیوندها در پایداری شععبکۀ روابط گردد. میزان 

بین ذینفعان محلی منابع آب در روسعععتاهای سعععیدان، 

درصد  3/47و  8/43، 5/43مجدآباد و محمدآباد به ترتیب 

به پایین اسعععت. از این رو، تقویت اعتماد و متوسعععط رو 

شارکت متقابل در بین ذینفعان در  صوص م متقابل و به خ

ۀ اجتماعی این روستاها الزامی است تا از این طریق سرمای

ند افزایش ها محقق گردد. این امر میغنی در بین آن توا

هععا در مقععابلععه بععا هر گونععه تنش آوری آنمیزان تععاب

ای محیطی را نیز به دنبال داشععته باشععد و شععبکهزیسععت

های محیطی و مقاوم و پایدار را در مقابل ترییرات و تنش

افتگی یسازد. از طرف دیگر شاخص انتقالاجتماعی پدیدار 

ستای کوه شارکت در رو  7/61سبز با پیوندهای اعتماد و م

درصعععد، میزان باالیی را به خود اختصعععاص داده  4/68و 

دهندۀ میزان اسععت. با توجه به اینکه این شععاخص نشععان

پایداری، تعادل و توازن شعععبکۀ روابط اسعععت، از این رو با 

ای توان بیان نمود که روستآمده میدستتوجه به نتایج به

کوه سععبز از وضعععیت پایداری مناسععبی برخوردار اسععت. 

قال تاهای فتحمیزان شعععاخص انت باد، یافتگی در روسععع آ

باشعععد. به همین مجدآباد و محمد آباد در حد پایینی می

شبکه  ستحکام  ستاها افزایش پایداری و ا جهت، در این رو

روابط از طریق تقویت هر چه بیشعععتر پیوندهای اعتماد و 

رت دارد. این امر سرمایۀ اجتماعی را افزایش مشارکت ضرو

بل ترییرات و داده و شعععبکه قا یدار را در م پا قاوم و  ای م

 سازد.های محیطی و اجتماعی پدیدار میتنش
 

جهت سنجش سرعت گردش، تبادل و پخش منابع در 

گر ترین فاصله بین یک جفت کنششبکه از میانگین کوتاه

گردد. هر چه میانگین فاصلۀ ژئودزیک براساس استفاده می

ترین مسیرها کاهش یابد سرعت تبادل اطالعات بین کوتاه

یابد، کنشععگران بیشععتر شععده، اتحاد و یگانگی افزایش می

زمان کمتری جهت هماهن  ساختن ذینفعان محلی برای 

شععود و کنشععگران با مدیریت منبع مشععترس صععرف می

به یکدیگر دسترسی خواهند داشت و در سرعت بیشتری 

یت عال مادسعععازی و ف یت این امر در اعت ها های جمعی ن

( نتایج مربوط به شعععاخص 4ای دارد. جدول )اهمیت ویژه

میانگین فاصعععلۀ ژئودزیک و میزان اتحاد و همبسعععتگی 

تایج اجتماعی بین افراد را نشعععان می به ن با توجه  دهد. 

مشععارکت در بین  توان گفت سععرعت گردش اعتماد ومی

( و 213/1ذینفعان روسعععتای کوه سعععبز به ترتیب زیاد )

ست. بنابراین ذینفعان محلی منابع آب 413/1متوسط ) ( ا

ماعی و  حدت، همبسعععتگی اجت تا دارای و در این روسععع
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یکپارچگی متوسعععط تا زیادی در امر مدیریت پایدار منابع 

سی آنان به یکدیگر تقریبًا آب می ستر سرعت د شند و  با

ماهنگی این افراد در ب هت ه ندکی ج مان ا اال بوده و ز

راستای مدیریت پایدار منابع آب نیاز است. 
 برداران منابع آب در منطقه مورد مطالعهیافتگی در پیوندهای اعتماد و مشارکت در شبکه بهرهمیزان شاخص دوسویگی و انتقال. 3جدول 

 مرز اکولوژیک
 پیوند مشارکت پیوند اعتماد

 یافتگیانتقال دوسویگی یافتگیانتقال دوسویگی

 51/0 53/0 493/0 597/0 بیدگل

 28/0 561/0 350/0 549/0 فتح آباد

 523/0 572/0 513/0 602/0 کره تاوی

 385/0 427/0 424/0 522/0 کناره

 684/0 752/0 617/0 711/0 کوه سبز

 435/0 521/0 493/0 597/0 کوشکک

 302/0 440/0 299/0 438/0 مجدآباد

 310/0 472/0 380/0 473/0 محمدآباد

 375/0 442/0 427/0 435/0 سیدان

 340/0 422/0 443/0 501/0 زنگی آباد

 مورد مطالعهمنطقۀ برداران منابع آب در بهرهشبکۀ ژئودزیک در پیوندهای اعتماد و مشارکت در فاصلۀ میزان شاخص میانگین . 4جدول 

 پیوند مشارکت اعتمادپیوند  مرز اکولوژیک

 402/1 424/1 بیدگل

 551/1 476/1 فتح آباد

 524/1 407/1 کره تاوی

 612/1 467/1 کناره

 413/1 213/1 کوه سبز

 623/1 424/1 کوشکک

 722/1 486/1 مجدآباد

 754/1 430/1 محمدآباد

 722/1 401/1 سیدان

 750/1 426/1 زنگی آباد

 پیوند مشارکت پیوند اعتماد مرز اکولوژیک

 402/1 424/1 بیدگل

 551/1 476/1 فتح آباد

 524/1 407/1 کره تاوی

 612/1 467/1 کناره

 413/1 213/1 کوه سبز

 623/1 424/1 کوشکک

 722/1 486/1 مجدآباد

 754/1 430/1 محمدآباد
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 722/1 401/1 سیدان

 750/1 426/1 زنگی آباد
 

سرعت باالتری قابل  سیج منابع اجتماعی با  همچنین ب

تواند در مدیریت دسعععتیابی خواهد بود و این جامعه می

مشارکتی منابع آب با موفقیت بیشتری عمل نماید. میزان 

تاوی در حد این شعععاخص در روسعععتاهای بیدگل و کره

باشععد بنابراین هماهنگی و اتحاد افراد در حد متوسععط می

سط می شد متو سی افراد به یکدیگر با با ستر و یگانکی و د

 پذیر است.صرف زمان بیشتری امکان

 

 گیری. بحث و نتیجه4
کشعورها و یکی توسععۀ ترین منابع در آب یکی از مهم

تواند های قرن حاضعععر اسعععت که میاز بزرگترین چالش

أ بسععیاری از تحوالت مثبت و منفی جهان قرار سععرمنشعع

های تخریب پایهمنزلۀ گیرد و در واقع تخریب منابع آب به 

شان  .]38 ،2[توسعه خواهد بود  صورت گرفته ن تحقیقات 

برداری و توزیع از آن دارد که بهبود مدیریت حفاظت، بهره

منابع آب با مشعععارکت ذینفعان و جوامع محلی از طریق 

مشععارکت ذینفعان پذیر اسععت. رکتی امکانمدیریت مشععا

ضعععمن اینکه افزایش اطمینان از موفقیت و امیدواری به 

ها را به دنبال خواهد داشععت، دسععتیابی به اسععتمرار برنامه

نماید، باعث پایداری در منابع آب را تسعهیل و تسعریع می

سئولیت فردی  شد، احساس م افزایش آگاهی آنان خواهد 

ماعی را برای آ بنو اجت نابع آب  به م بت  وجود هها نسععع

کاهش اختالفات و درگیری به  هد آورد و منجر  ها بر خوا

در این  .]27، 10[ سععر اسععتفاده از منابع آب خواهد شععد

ستا و با توجه به اهمیت منابع آبی در کشورمان ، در این را

مدیریت منابع آب در شبکۀ تحقیق روابط بین ذینفعان در 

آبخیز سععد درودزن با اسععتفاده از روش حوزۀ دسععت پایین

 .اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته استشبکۀ تحلیل 

مدیریت منابع طبیعی از جمله طور که ذکر شععد همان

سیار پیچیده و دشوار است که از  اًمنابع آب، اساس امری ب

انسان و محیط زیست اشاره مقولۀ توان به دو دالیل آن می

 .]7 ،6[ با یکدیگر هسعععتند کرد که در ارتباط تنگاتن 

ریزان براین اساس الزم و ضروری است که مدیران و برنامه

در کنار توجه به مسععائل طبیعی در یک اکوسععیسععتم به 

های اجتماعی موجود در آن نیز توجه داشعععته سعععیسعععتم

اجتماعی موجود در یک منطقه های مؤلفهباشند. شناخت 

سنج شاخص شاز طریق  سر های اجتماعمعیارها و  ی می

عات مهم و  ماعی، اطال پایش اجت هد بود. در واقع  خوا

نده با الگوی روابط بین بهرهارز طه  به ای در راب برداران 

صلی سرمایهعنوان ا ش   های اجتماعی ترین ذینفعان و ک

پایدار محلی را در توسععععۀ موجود در یک منطقه جهت 

یا مهاخت نا مدیران و بر هد. همچنین از ریزان قرار میر  د

اجتماعی و شناخت ذینفعان محلی دخیل در  ریق پایشط

ای را از توان اطالعات ارزندهیک اکوسععیسععتم طبیعی، می

دسععت آورد هچگونگی پیوندهای موجود در بین این افراد ب

مدیریتی  یک الگوی  و از این اطالعات در جهت طراحی 

، 20[ مشعععارکت ذینفعان محلی بهره گرفتپایۀ موفق بر 

38، 48[. 

اجتماعی اسععت های مؤلفهاجتماعی از جمله سععرمایۀ 

های ارتقاء همکاری و هماهنگی را بین تواند زمینهکه می

ستم تقویت کند. باال سی اجتماعی از سرمایۀ بودن  اجزاء 

نفعان و همکاری و مشععارکت آنان طریق جذب اعتماد ذی

در  های مربوطهگذاریستاریزی و سیبا یکدیگر، در برنامه

 خواهد بودتأثیرگذار بسیار  مدیریت پایدار منابع آب زمینۀ

بایست ریزان منابع طبیعی میبه همین جهت برنامه .]34[

یت حدود یۀ های موجود در تحقق م ما ماعی در سعععر اجت

نموده و نسععبت به  برداران را مشععخصسععطح محلی بهره

بینی و اجرا الزم را پیش تهععا تمهیععدانآتفع نمودن مر

 نمایند.

صل از تحلیل الگوی روابط ذینفعان محلی در نتایج  حا

آبخیز سععد درودزن با اسععتفاده از روش حوزۀ دسععت پایین

اجتماعی نشععان داد که براسععاس شععاخص شععبکۀ تحلیل 

براسععاس پیوند اجتماعی سععرمایۀ تراکم، میزان انسععجام و 
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شعععود. ارزیابی می در حد متوسعععطاعتماد و مشعععارکت 

اعتماد و مشارکت شبکۀ تراکم در  میزان تقویت کهدرحالی

سک و  سو ری ست: از یک  هزینۀ از دو جهت حائز اهمیت ا

کلیدی دهد که یک عنصر مشارکت بین افراد را کاهش می

شود. از سوی های جمعی و گروهی محسوب میدر فعالیت

ها و عرف جار با دیگر هن باط  شعععیوۀ های محلی در ارت

جامعۀ منابع آب را در  برداری از منابع طبیعی از جملهبهره

پذیری افراد را نماید و احساس مسئولیتمحلی تقویت می

این  .دهدبرداری از منابع طبیعی افزایش مینسبت به بهره

سیاری از محققان  ستتأیید مطلب در تحقیقات ب  شده ا

اعتمععاد افراد بعه میزان  ءارتقععابنععابراین  .]34 ،13، 12[

یکدیگر موجب ایجاد فضای همکاری و مشارکت در سطح 

ذینفعان شععبکۀ اجتماعی سععرمایۀ ذینفعان شععده، شععبکۀ 

ها و محلی با سععرعت بیشععتری تحقق خواهد یافت، چالش

برداری و مدیریت پایدار یابد و بهرهها کاهش میدرگیری

کان نابع آب ام هد بود. م هت در بهپذیر خوا همین ج

باالبودن میزان اعتماد و تراکم شععبکه کوه سععبز سععتای رو

منجر به مشععارکت بیشععتر افراد با یکدیگر شععده و تبادل 

منابع و دسععترسععی افراد به یکدیگر با سععرعت باال و زمان 

کان تاه ام به عرفکو ندی افراد  پایب ها و پذیر اسععععت، 

های محلی بیشععتر شععده و این امر منجر به تحقق سععنت

و موفقیت مدیریت مشعععارکتی در این  اجتماعیسعععرمایۀ 

برداری از منابع آب خواهد شععد. در ارتباط با بهره روسععتا

قرار تععأییععد ایج در تحقیقععات دیگری نیز مورد تععاین ن

 .]38 ،7 ،6[ اندگرفته

میزان اعتمععاد و مشععععارکععت متقععابععل بععاال در بین 

اجتماعی سعععرمایۀ برداران همچنین منجر به افزایش بهره

ریزی مشعععارکتی در مدیریت منابع آب با برنامهشعععده و 

هزینععه و زمععان کمتری همراه بوده و سعععبععب تقویععت 

ریزی مدیریت منابع آب فرآیندهای مشعععارکتی در برنامه

گانه در روابط افراد نیز های سععهخواهد شععد. وجود مثلث

باعث اسععتحکام و تعادل شععبکه خواهد شععد که نشععان از 

شبکه در برابر تریی آوری آن در رات و افزایش تابپایداری 

نابراین با توجه های محیطی و اجتماعی دارد. برابر تنش ب

های کوه سبز توان گفت روستابه نتایج این دو شاخص می

اعتماد متقابل و مشارکت متقابل  باالتربا میزان تاوی و کره

گانه در روابط بین افراد، دارای های سعععهو تشعععکیل مثلث

 در سایر روستاها در شبکه بوده و ناسبیمپایداری و تعادل 

نیاز اسعععت که روابط متقابل در بین افراد تقویت شعععده تا 

مدیریت پایدار  وپایداری و تعادل شعععبکه نیز افزایش یابد 

مال گردد. یت اع با موفق نابع آب  قان مختلفی در  م محق

اجتماعی در مدیریت پایدار منابع به شععبکۀ تحلیل زمینۀ 

 .]38 ،23، 20[ اندتحقیق دست یافته نتایجی مشابه این

یانگین  لۀ م ماد و فاصععع ند اعت یک در دو پیو ژئودز

ستا شارکت در رو سبز، بیدگل و کرهم تاوی در حد ی کوه 

که بیانگر سرعت متوسط رو به  متوسط رو به باالیی است

باالی گردش اعتماد و اتحاد و همبسعععتگی اجتماعی افراد 

در این رابطه و همچنین سرعت متوسط گردش مشارکت 

شععود طور که مالحظه میباشععد. هماندر بین ذینفعان می

شاخص تراکم در ارتباط با دو  شاخص با میزان  میزان این 

ماد و مشعععارکت نیز هم ند اعت باالخواپیو بودن  نی دارد. 

پارچگی در بین بهره حدت و یک نابع و برداران، بسعععیج م

ستیابی خواهد کرد و  سرعت باالتری قابل د اجتماعی را با 

اجتماعی و توانمندی اجتماعی را افزایش سعععرمایۀ تحقق 

های آوری جامعه نیز در برابر تنشخواهد داد و میزان تاب

توجه به اهمیت محیطی تقویت خواهد شعععد. در واقع با 

برداران در بحث سعععاختن بهرهزمان و سعععرعت هماهن 

شارکت جهت  شارکتی، تقویت پیوند اعتماد و م مدیریت م

افزایش سععرعت گردش این پیوند در بین افراد و به دنبال 

حاد بین  ماهنگی و ات تای ه مان در راسععع کاهش ز آن 

 .]23 ،22[برداران در مدیریت مشارکتی الزامی است بهره

طور که عنوان شععد در این تحقیق به بررسععی دو نهما

برداران محلی منابع پیوند اعتماد و مشععارکت در بین بهره

آبخیز سد درودزن پرداخته شده حوزۀ دست آب در پایین

های محاسبه شده در طور کلی با توجه به شاخصهباست. 

نفعان ذیشعععبکۀ اجتماعی سعععرمایۀ این تحقیق، میزان 

دست آمده هبا توجه به نتایج بمحلی در حد متوسط است. 

به حف یاز  ماد و تقویت مشعععارکت جهت افزایش  ظن اعت
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شعععبکۀ اجتماعی و تقویت پایدرای سعععرمایۀ انسعععجام و 

جام حکمرانی بهره به منظور ان نابع آب محلی برداران  م

ها باید به این موضعععوع ریزیوجود دارد. بنابراین در برنامه

ساس نتایج بتوج ست آمده میهه گردد چرا که بر ا توان د

اجتماعی و تحلیل شععبکۀ اسععتدالل نمود که روش تحلیل 

ها و روابط ذینفعان نقش بسعیار مهمی در شعناخت چالش

ریزی و اجرای مدیریت های پیش رو جهت برنامهفرصعععت

مشعععارکتی منابع آب داد. بر این اسعععاس تقویت اعتماد و 

ها رداران و افزایش اتحاد و یگانگی آنبمشععارکت بین بهره

های مشععارکتی در مدت زمان منجر به اجرای موفق پروژه

توان اسعععتدالل نمود در نتیجه میکوتاهی خواهد شعععد. 

های ها و بحرانآوری و سعععازگاری افراد در برابر تنشتاب

نه،  با کاهش زمان و هزی فت و  یا هد  محیطی افزایش خوا

با موفقیت تحقق های مشعععارکتی اجرای طرح نابع آب  م

بل از اجرای هر گونه می لذا ق بد.  با پروژۀ اجتماعیا محور 

اجتماعی سرمایۀ مشارکت جوامع محلی، شناخت و تحلیل 

باشععد که در این مقاله نیز این ظرفیت امری ضععروری می

 سنجی مورد بررسی قرار گرفته است.
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