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 مقدمه
و  اس خشک  اگرچ  ایران دارای اقلی  خشک و نیم 

 مشهکالتِ و  هها  محهاودی  بها  از نظر منهابآ طبیتهی   
اسه ، نبایها ن هش عوامه      گریبهان    فراوانی دس  ب 

از طریههق  ،انسههانی را در کشههایا ایهه  مشههکالت   
اهمیه    که   ،روی  و نامناسب از منهابآ  برداری بی بهره

سههاخ   ینااشهه ا منههابآ طبیتههی کجایاشههوناه، زیههر
و مهادامی که    شهونا   مهی ههر کشهوری کل هی     ةکوست
و  ،برداری از ای  منابآ ب  صورت اصولی، علمهی  بهره

های کوسهت  در گهذر زمهان     یای  یایاار صورت نگیرد،
هههای  ینهها مههذکور بحههرانایایههاار نخواههها مانهها و فر

فرهنگی را  -سیاسی ،اجتماعی، و ب  کبآ آن -اقتصادی
واضههش اسهه  کهه   ا [2]بهه  دنبههال خواههها داشهه   

مهههایری  منهههابآ و  بهههارةرویکردههههای ییشهههی  در
ک  ب  طهور سهنتی بهر الگهوی      ه های طبیتی اکوسیست 

 ه انها  کیها داشهت   أک محیط ایزول  کنظارکی در مورد ی
  بایا جای خود را ب  رویکردهای جامآ و نهو باهنها  

ییچیهاگی رفتهار بشهر و دخاله      ک  ب   رویکردهایی
، 25] انها  دهکهر ر محیط طبیتی کوجه   دجوامآ انسانی 

حفههظ  در مفهههوم یایههااری  ،طههور کلههی   ا بهه[34
و اقتصهادی در   ،های انسانی، طبیتی، اجتماعی سرمای 
تای عههاال  بههی  نسههلی در کههانون کوجهه  قههرار راسهه
چهارچوب نظهری یایهااری نشهان      ،گیردا همچنی  می
یایهاار  تة ریزی با رویکهرد کوسه   دها ک  هر برنام  می

تههای از فضههای مههورد کصههویری چنابُ ةنیازمنهها ارائهه
در جهان امهروز کوجه     ،مطالت  اس ا ب  عبارت دیگر

از ای   اهمی  اس ، درخورب  روابط انسان و طبیت  
ماننها   یجا دارد بهی  انسهان و اسهتفاده از منهابت     ،رو

 ا[6]مراکآ ییونای برقرار شود 
مایری  یکتارچه    ةگرفت  در حوز کح ی ات انجام

نا ورز میکیا أو مشارکتی منابآ طبیتی بر ای  مسئل  ک
 یکوجه بیهای منابآ طبیتی ب  عل   ک  شکس ِ طرح

هههای  یگههذاران بهه  خصوصههیات و کوانمنهها سیاسهه 
آنههالیز  ،امههروزه ،کنشههگران اسهه ا بهه  همههی  علهه  

ب  خود جلب کهرده اسه    را کنشگران کوج  بسیاری 
کح ی ههات نشههان  ،طههور کهه  اشههاره شهها  ا همههان[33]

دها ک  مایری  از بات ب  یایی  با قهارت متمرکهز    می
در ای  زمین  با شکس  مواج  شاه اس  و نیاز اس  

مهایری  دولتهی   گری منابآ طبیتی جهایگزی    کصای
بهه   ،ی  کرکیههباا بهه[27، 20، 6] دشههومنههابآ طبیتههی 

منظورِ مایری  منهابآ طبیتهی در جهایی که  چنهای       
کنشههگر حضههور دارنهها مههایری  مشههارکتی مطههرح  

 [ا20، 15] شود می
ویهژه   ب مشارک  یکی از ارکان اساسی در کوست ، 

در  ،امهها اودر مههی شههمار بهه  ،یایههاار روسههتایی ةکوسههت
 ةهای کوست  هها و یروژ ح ال کوست  طرکشورهای در ح

با شکس   ،ل ئکوجهی ب  ای  مس روستایی، ب  دلی  بی
 از حاکی متتاد کشورهایة ا کجرب[16]انا  مواج  شاه

کنههایی   به   هها  دول  اقاامات و ها  فتالی  ک  اس  آن
 ریههزی برنامهه  کههاوی بهه   و نههاارد را کارآمههای تزم

 را کری  نیازها عام و  کری اساسی بتوانا ک  ای راهبردی
 و فراگیهر، سیسهتمی،   عبهارکی،  به   و، دهها  قهرار  مبنا

 خواهها بهودا همچنهی ، گهروه     نیاز باشا دموکراکیک
 کهوأم  های طرح ک  دادنا نشان یژوهشگران از دیگری

 شاه طراحی ییش از های طرح با قیاس در با مشارک 
ا ذکهر ایه    [31انها ]  یافته   دسه    بیشتری موف ی  ب 

تزم اس  ک ، بنا بر خط مشهی اکحادیهة جههانی    نکت  
حفاظ ، بهتری  روش حفهظ کنهوع زیسهتی و منهابآ     

جا اس  و ای  امر ف هط   طبیتی حفاظ  در شرایط در
ههای   آفرینی فرهنهگ  با حضور و فتالی  مردم و ن ش

محلی میسر اس ا از ای  رو، بایا سهاختار اجتمهاعی   
طبیته  و  موجود در منط   و روابط مت اب  مهردم بها   

زیسه  را   کنها محهیط    هایی ک  آنان را وادار مهی  بایا
وضهوح مشهاهاه    ا ب [32کخریب کننا شناسایی شود ]
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بهرداران منهابآ طبیتهی     شود ک  عاة کثیری از بههره  می
ههای خاصهی در کجمیهآ     هها و کوانهایی   دارای قابلی 

انا  ای  مسئل  ب  واسهطة   روحیة مشارک  مردم محلی
های جمتهی و کوانهاییِ    در فتالی حضور یُررنگ آنان 

برقراریِ ییونا با سایر افراد اسه ا چنهی  افهرادی در    
بهرداران   ک وی  سرمایة اجتماعی در اجتماعهات بههره  

 ا[47، 17]منابآ طبیتی بسیار کأثیرگذارنا 
در یژوهشهی، بهرای ارزیهابی روش    در ای  راستا، 

مایری  مشارکتی منابآ طبیتهی در سهوئی  و ن هش    
بردارانِ منهابآ زیسهتی، بیهان     لیای در میان بهرهافراد ک

کهارگیری ایه  سیاسه  محلهی در میهان       شا که  به   
گشای کحکی  روابهط اعتمهاد و کغییهر     برداران راه بهره
شودا از ایه  رو،   های اجتماعی در میان افراد می شبک 

اکولوژیهک و   -برای دستیابی به  یایهااری اجتمهاعی   
اد شها که  مهایری     شروع سیر کوستة یایاار، ییشهنه 

ریهزان   مشارکتی منابآ در دستور کار مهایران و برنامه   
قرار گیردا نتهایج ایه  یهژوهش بیهانگر آن اسه  که        
دگرگونی اجتماعی برای گذر از ناکامی و شکس  در 

ها ب  سهم  مهایری  یایهاار، به       مایری  اکوسیست 
ای ک  باع  بهبود زناگی بشر شود، ضهروری و   گون 

 ا[36]تزم اس  
هههای اجتمههاعی در سههطش   بههرای کتیههی  قههارت 

برداران محلی مراکهآ مشهاع روسهتای ناریهان در      بهره
ههای ایه     ا یافته  شها منط ة طال ان یژوهشهی انجهام   

یژوهش ب  مؤثربودن کشخیص کنشگران بها موقتیه    
مرکزی در کتیی  برنامة عم  مایری  مشارکتی مراکآ 

 ک  باونیژوهش بیان شاه اس  کناا در ای   کأکیا می

 و مرکآ مشارکتی مایری  در کلیای کنشگران شناخ 
 کوسهتة  و حفاظ ، احیها،  در راستای فتالی  گون  هر

 در و شود می صر  بیشتری زمان و هزین  ف ط مراکآ
 یهروژه  کلیهای  کنشگران فتال مشارک  صورت عام

 ا[21]انجاما  می شکس  ب 

در کح ی ههی دیگههر، بهها اسههتفاده از روش کحلیهه   
های اجتماعی و کنشگران کلیای دخی   قارتشبک ، 

در مهههایری  مشهههارکتی منهههابآ طبیتهههی در میهههان  
برداران منهابآ آب روسهتای دربناسهر در حهوزة      بهره

ههای ایه  کح یهق، بهر اسهاس       لتیان بررسی شاا یافت 
شاخص مرکزی ، در کشخیص کنشگران با موقتیه   
مرکزی، ک  در برنامة عم  مهایری  مشهارکتی منهابآ    

 بهود کردنها، مهؤثر    بناسر ن شی کلیای ایفا میآب در
 ا[18]

در کح ی ی، در منط ة گرگو در استان کهکیلوی  و 
بویراحما، بیان شا ک  کتیی  کنشگران کلیهای گهامی   
بزر  در جه  مایری  موفق مشارکتی منابآ اسه ا  
بای  منظور، در هر سامان عرفی، کنشگران کلیهای و  

بهردارانِ منهابآ    ههای اجتمهاعی در شهبکة بههره     قارت
انا و ب  ن هش مهاکری  کرکیبهی     طبیتی مشخص شاه

شان کنشهگران ایزوله     اعتماد و مشارک  در مشخص
در منط هه  اشههاره شههاه اسهه ا همچنههی ، بیههان شهها  
کنشگرانی ک  در ماکری  کرکیبی اعتمهاد و مشهارک    
مرکزیهه  ورودی بههاتکری دارنهها، دارایِ موقتیهه ِ   

سب  ب  دیگران، نمرة انا و ن هناسی مرکزی در شبک 
ا بها کوجه  به     [22اعتماد و مشارک  بهاتیی دارنها ]  

ها و کمبودها در رویکهرد مهایری  دولتهی در     کاستی
کوستة یایاار منابآ طبیتی و اهمی  رویکرد مهایری   
مشارکتی منهابآ طبیتهی و نگهاه فرابخشهی به  جهای       

گری منابآ طبیتی، ضرورت دارد  بخشی در کصای کک
گهههذاری و  گیهههری و سیاسههه  می در فراینههها کصههه

دادنِ  نمودن مایری  مشارکتی، ییش از انجهام  عملیاکی
ناا شهو ، منهابآ طبیتهی مشهخص    ای هر گونه  یهروژه  

یک فاکتور کلیای و اساسهی  طور ک  اشاره شا،   همان
برای شروع مایری  مشارکتی در بی  کلیة کنشهگران  

ه ک  بتضی اوقهات   درگیر در فراینا مایری  مشارکتی
یکایگر درگیر هستناه گسهترش اعتمهاد و روابهط     با
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ا اعتمههاد در طههول زمههان [15هاسهه  ] مت ابه  بههی  آن 
یابا و اغلب از طریهق کمّیه  و کیفیه      گسترش می

هها   روابط اجتماعی در بی  افهراد، نهادهها، و سهازمان   
 ا[45شود ]  کسهی  می

در ای  کح یق، بر اساس ییوناهای اعتماد بنابرای ، 
های اجتماعی در راستای مایری   ارتو مشارک ، ق

برداران سامان  جامآ و یایاار منابآ طبیتی در میان بهره
عرفههی گورمههؤمنی  شناسههایی شههاناا بهها شههناخ    

کوان اعتمادسازی را با سرع   های اجتماعی می قارت
نفتان محلی عملیهاکی نمهود، زیهرا     بیشتری در بی  ذی

 ااعتماد ن طة آغازی  مشارک  و همکاری اس 
 

 شناسی تحقیق  شرو
 معرری منطقة مورد مطالعه

سههامان عرفههی مرکههآ  ایهه  یههژوهش رای اجهه بههرای
انتخاب شهاا   کالکة رودبار ةواقآ در منط  گورمؤمنی 

شهمالی   بخهش  کیلهومتری  42 در کالکة رودبار ةمنط 
 ااسه   واقهآ شهاه   شهرستان دامغان در استان سهمنان 

رزی در کنهار آن کشهاو   دامهااری و  شغ  اصلی مردم
در ایه   ای  یژوهش ا اس  برای کأمی  متاش زناگی

براساس مطالتات میاانی و روش ییمایشی و از  منط  
و  ،های ها  مست ی ، مصاحب  با گروه ةطریق مشاها

 بهرداران از مرکهآ   مشارکتی دامهااران و بههره   ةشاهام
گورمهؤمنی    سامان عرفهی ا گورمؤمنی  انجام یذیرف 

و عههر   54˚ 4´کهها  53˚ 59´در طههول جغرافیههایی 
ا ایه   واقآ شاه اس  36˚ 26 ´کا 36˚ 24´جغرافیایی 
بردار داماار دارد ک  جامتة هها    بهره 14مرکآ مشاع 

گیههردا گفتنههی اسهه    را در ایهه  کح یههق در بههر مههی 
گیری در ای  کح یهق انجهام نشهاه اسه  و بها       نمون 

برداران مرکآ در  استفاده از روش شبکة کام  کلیة بهره
مان عرفی درنظر گرفت  شاناا مساح  سهامان  ای  سا

هکتار اسه ا فاصهلة مرکهآ     1430عرفی مورد مطالت  
 75کیلومتر و کها شهرسهتان دامغهان     30کا شهر کالک  

بهرداری از مرکهآ یهانزده      کیلومتر اس ا زمهان بههره  
خرداد هر سال لغای  بیست  شهریور همهان سهال به     

مهورد   روز از سال اس ا مهرز اکولوژیهک   100مات 
مطالت  در ای  کح یق محاودة مرکآ گورمؤمنی  منط ة 

بهرداران   کالکة رودبار و مرز اجتمهاعی آن کلیهة بههره   
مرکآ سامان گورمؤمنی  اس ا در ای  مطالت  از روش 
سرشماری استفاده شها و مهاکری  روابهط اعتمهاد و     

برداران مرکآ کولیا شهاه اسه ا    مشارک  در بی  بهره
ای  های کحلی  شهبک   نام  یرسش ،رای  امجرای ا برای

هها   نامه   کاوی  شا و ای  روابط در قالب ای  یرسهش 
های اجتماعی و افهراد   قارت ،ست  ااستخراج گردیا

موقتیه    ةن شه  1شهک    نفوذ کتیی  شاناابا تار و م
منی  در شههر  ؤسامان عرفهی مرکهآ گورمه    یجغرافیای

 دهاا مینشان  را رودبار ةکالک

 
 رودبار ةکالت ةمنطق منین درؤسامان عرفی گورم جغرافیاییموقعیت  .1 شکل
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 روش تحلیل شبکه

کحلی  ساختار الگوی روابهط   برای ،در کح یق حاضر

مرکآ گورمؤمنی  از کئهوری شهبک  و    بردارانِ بی  بهره

 بهرای  ،شهبک   اصول و مبانی آن استفاده شهاا کحلیه   

ههها، اصههول،  روش از ای سههاخ ، مجموعهه  ةمطالتهه

 کحلیه   واحها  اکنها  مهی  ارائه   ییها ابزار و ،ها ککنیک

تزم ذکر ای  نکت   ااس  روابط میان افراد یا کنشگران

زیهادی   ههای  شاخص اجتماعی های شبک  درک  اس  

از  کوانها  می ،خود ها  ب  بست  ،مح ق ک  دارد وجود

 ساختاری ةمطالت برای شبک ، کحلی  .کنا استفاده ها آن

 و هها،   اصول، ککنیک ها، شرو از ای ییوناها، مجموع 

 کئهوری  دههاا در  مهی  قهرار  مح هق  اختیهار  در ابزارها

 کئوری مفاهی  و ریاضی ابزارهای ای همچنی  از شبک 

ههای مهورد    شهاخص  ا[24د ]شهو  استفاده می ها گرا  

عمه    ةسنجش در ای  کح یق بهر اسهاس سهنا برنامه    

ههای منهابآ    سیاستی یروژه -یایش و ارزیابی اجتماعی

ههایی   از جمل  شاخص. [22] کشور کتیی  شاطبیتی 

گیهری   ای  کح یق اناازه ةشا ک  مطابق اهاا  کتریف

 ب  شرح زیر اس ا شا

 

 و ددرت 1مرکزیت
 ،از دیاگاه رویکرد روابط اجتمهاعی و کئهوری شهبک    

قارت در روابط بی  افراد جای گرفت  اسه  و   ةم ول

 درکوانا برای یک فهرد قهارت را    روابط در شبک  می

نا ا بر آنای ک  برخی مح  ان  ب  گون   داشت  باشایی 

کری  فرد باتکری  رکب   قوی ها لزوماً در میان انسانک  

بلک  فردی باتکری  رکب  را دارد ک  بهتهری    ،را ناارد

                                                      
1. centrality 

روابط را داشت  باشها و بتوانها یهک ائهتال  کشهکی       

یتنهی در   ،ها در سطش خهرد شهبک    ای  شاخصدهاا 

کهری  و   مهه  شهودا   گیهری مهی   اناازه ،سطش کنشگران

ای  ها در مطالتات کحلی  شبک  کری  مرکزی  کاربردی

 ا[20]مرکزی  درج  و بینابینی اس  

 

 2مرکزیت درجه
مرکزی  درج  کتااد ارکباطهات مسهت یمی اسه  که      

در  ایک کنشگر با سایر کنشگران در یهک شهبک  دارد  

د ک  کرکوان محاسب   سادگی می بررسی ای  شاخص ب 

نظر از جه   صر  ،چ  کتااد کنشگر ب  طور مست ی 

و ارزش ارکباطات، بها کنشهگر مرکهزی ارکبها  داردا     

یک کنشگر بیشتر باشها،   ةهرچ  میزان مرکزی  درج

به  منهابآ بیشهتر خواهها بهود و کنشهگر       او دسترسی 

شاا ای  مرکزی  بر دو نوع  خواها مرکزی محسوب 

ا کتبیهر  [24] 4خروجهی  ةدرجه   3ورودی ةدرجاس   

شناختی ای  دو شاخص ب  ای  صهورت اسه     جامت 

منابتی ب  شهبکة   ةی ارائاک  ییوناهای خروجی ب  متن

اسهتفاده  از آن اجتماعی اس  )ک  بیشتر در اطالعهات  

د( و ییوناهای ورودی ب  متنای دریاف  منهابآ  شو می

 5اقتاار ةدهنا خروجی نشان ةمیزان باتی درج»اس ا 

بای  متنا ک  ای  گره )کنشگر(   «اس و نفوذ کنشگر 

سههایر  بهی  کهر اطالعهات را در    قهارت انتشهار سهریآ   

 ةدهنها  ورودی نشان ةکنشگران داردا میزان باتی درج

از  سهیاری باسه  که     آن دهنهاة  نشانو  6شهرت فرد

 ا[26]ا دارنکنشگران ب  ای  گره )کنشگر( کوج  

                                                      
2. centrality degree 
3. indegree 
4. outdegree 
5 . authority 
6. celebrity 
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 بودگی( )وسط 1مرکزیت بینابینی

ی برای کشهخیص قهارت کنترلهی    ای  شاخص متیار

  همچنهی  در شهناخ  کنشهگران به     اس  کنشگران 

 ةرودا کنشگران بها درجه   کار می  یلی در شبک  بمثابة 

سهایر   را در میهان جریهان منهابآ    نها بینابینی بهات قادر 

اطالعهاکی   منهابآِ  آنان دهنااثیر قرار أکنشگران کح  ک

ر گروههی در اختیها   از طریق ییونهاهای بهرون  متنوعی 

 ا[23، 14] دارنا

 

 Boolean Combination شاخص

از دا شهو   ای  شاخص در سطش خرد شبک  بررسی می

نفتان اهمیه    ذی ةآنجا ک  اعتماد و مشارک  در شبک

دههی مهایری  مشهارکتی     ای دارد، بهرای سهامان   ویژه

 ةکه  نمهر   ،کلیهای را  بایها کنشهگرانِ   ،موفق و یایاار

شهف کهردا ایه     نها، ک داری یشتراعتماد و مشارک  ب

که  شهریکان    انها  های اجتماعی قارت ،در واقآ ،افراد

 شههمار اجتمههاعی و محلههی در مههایری  مشههارکتی بهه 

افرادی ک  ه  از لحام اعتماد و ه  از لحهام    آینا می

ورودی بهاتیی   ةمشارک  و همکاری مرکزیه  درجه  

بهاتیی   های اعتماد و مشارک ِ و ییونا دارنادر شبک  

 با ا کنشگران[21، 19]نا کن  دریاف  میشبک   از افرادِ

بهرداران   بههره  ةشهبک  در مشارک  و اعتماد باتی ةنمر

 مهایری   نمهودن   اجرایی در افراد ای  اشانا مشخص

 رودبهار  ةکالکه  ةدر مرکآ گورمؤمنی  منط ه  مشارکتی

 گرفتناا قرار عم  مال 

 

 

                                                      
1. betweenness 

در  2پیرام ون  -بندی؛ ش اخص مرک ز   بلوک

 نفعان ذی ةسطح میانی شبک

ههای   های مه  در سطش میهانی شهبک    یکی از شاخص

  ایبر اساس  اییرامون اس  -اجتماعی شاخص مرکز

کوان کنشگرانی را ک  در مرکز و ییرامهون   میشاخص 

در  ،دا ایه  شهاخص  کهر انا مشخص  شبک  واقآ شاه

اساس  بنای را بر روی کنشگران بر نوعی بلو  ،واقآ

شهارک (  ههای مختلهف اجتمهاعی )اعتمهاد و م     ییونا

کهوان   نمایاا بر اساس ای  شاخص نیز می مشخص می

های مرکزی  د ک  کراک  شبک  در زیرگروهکرمشخص 

های  زیرگروه ا[19، 16] و ییرامونی ب  چ  میزان اس 

مرکزی و ییرامهونی انت هال دانهش و اطالعهات را به       

در داخه  شهبک    را داخ  شبک  و یخش و انتشار آن 

 ا[8]ا نده ثیر قرار میأکح  ک

های مورد نیاز در ای  مطالت  با اسهتفاده از روش   داده

های اعتماد و مشارک   در مورد شبک  3برداری ک  داده

افزار  ها در نرم آوری شاا آنالیز داده   آنفتان جم بی  ذی

UCINET 6.0 [11] های مهورد   گرا  انجام گرف  و

 کرسی  شاا Netdrawافزار  نظر در نرم

 

 نتایج

ت بر اساس پیوندهای اعتم اد و  شاخص مرکزی

 مشارکت

 شهبک   خهرد  سهطش  در هها  شهاخص   یکر مه  ازی کی

 در فهرد  ههر   یمرکز زانیم (کنشگران کک کک سطش)

 دری ایکل کنشگران یْاجتماعی ها قارتا اس  شبک 

                                                      
2. Core-Prephery 
3. Full network method 
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 زانیه م اسهاس  بهر  افهراد   یا اانا یتیطب منابآ  یریما

سهایر  ب   ای اف یدر شبک  در افراد ریسا از ک ی روابط

 و نها ریگ می دس  در را قارت ناینما یم ارسال افراد

  یه اا دهنها  یمه  قهرار  خود کنترل کح  را افراد ریسا

  یه مرکز جمله   ازدارد،  یمختلفه  انهواع  زین شاخص

 از کیه  هر یاخروج ةدرج  یمرکزو  یورود ةدرج

 ااسه  ی اجتماع ةم ول کی ةدهنا نشان ها  یمرکز  یا

 شههرت  و اقتهاار  ةادهنه  نشانی ورود ةدرج  یمرکز

 ةدهنها  نشهان ی خروج  یمرکز واس   شبک  فرد در

 کرد کوج  ایبا ادر شبک  فرد هری اجتماع نفوذ زانیم

 ،باشا مناسب کوانا یمی ونایی هر دری شاخص هرک  

 ةدرج  یمرکز ونایی مشارک  و اعتماد زانیم در الًمث

 هها   یه مرکز ریسها  به   نسب ی شتریب  یاهمی ورود

ی کسه  چ   یباان ک  اس   یا مه  مای برا رایز ،دارد

یی بات اعتماد زانیمی دارا روابط ساختار در چگون  و

 کیه  دارنها  اعتماد او ب  افراد ریسا ک ی فرد و ؟اس 

بهرداران در   ا اسهامی بههره  [21] رود یم شمار ب  قارت

 اای  کح یق ب  صورت اسهامی اختصهاری ارائه  شها    

میزان مرکزی   دهناة نشان 1شاه در جاول  نتایج ارائ 

ورودی و خروجههی و بینههابینی بههر اسههاس     ةدرجهه

 برداران گورمؤمنی  اس ا  ییوناهای اعتماد در بی  بهره

-Hoکنشگر  ک  دکرکوان بیان  می ،بر اساس ای  نتایج

Bi    در نگهههاه اول و سهههتGo-Bi  وBa-Bi  دارای

انها، بنهابرای ،    خروجی ةباتکری  میزان مرکزی  درج

اعتماد باتکری  ةک  ای  افراد نمر ف گر  یج تنکوان  می

ی یشهتر و از نفهوذ ب  دارنها نسب  ب  سایری  در شبک  

اجتماعی باتکری  ةبرخوردارناا ای  افراد دارای سرمای

هستنا و از کنشگران کلیای در مایری  مشهارکتی و  

ا باتکری  انا مورد مطالت  ةیایاار منابآ طبیتی در منط 

بههرداران مربههو  بهه   ی  بهههرهمرکزیهه  ورودی در بهه

اسهه ا اقتههاار  Go-Biو  ،God-Bi ،Sa-Biکنشههگران 

برداران میزان باتیی دارد و ایه    اجتماعی در ای  بهره

ررنگی در مهایری  مشهارکتی   کنشگران ن ش بسیار یُ

 Go-Biکنشگر  منابآ طبیتی در منط   خواهنا داش ا

 درصا( 43بینابینی ) ةهمچنی  باتکری  مرکزی  درج

برداران در مرکآ گورمهؤمنی  و بهر    بهره ةرا در بی  کلی

اساس ییوناهای اعتماد ب  خود اختصاص داده اس ، 

خوبی ایفها   گری را در شبک  ب  ن ش واسط  ،از ای  رو

مهابی     کناا ای  کنشگر قارت کنتهرل روابهط فهی    می

برداران در شبک  را داراس ا همچنهی  ایه     سایر بهره

 ،خروجهی بهاتکر   ةن مرکزیه  درجه  ب  دلی  میزا ،فرد

و یخش ییونا اعتماد در سهطش که     گسترش کوانایی

 همان ،های مشارک  نیز بر اساس ییونا داشبک  را دار

دو کنشهگر   ،شهود    یمالحظه  مه   2طور ک  در جاول 

Gh-Ha  وMa-Bi     دارای بههاتکری  میههزان مرکزیهه

و به    انها  درصا در شهبک   92 ورودی ب  میزان ةدرج

کیههب اقتههاار اجتمههاعی بههاتیی در مههایری   ایهه  کر

-Godو  Go-Biمشارکتی خواهنا داشه ا کنشهگران   

Bi    70خروجهی )  ةبا بیشتری  میهزان مرکزیه  درجه 

ای  افراد در  اناا درصا( دارای بیشتری  نفوذ اجتماعی

برداران حاضهر   ییوناهای مشارک  در بی  بهره ةاشاع

مالحظه   ا همان طهور که    گذارناثیرأکبسیار در مرکآ 

دارای بههاتکری  مرکزیهه   Go-Biکنشههگر  ،شههود مههی

بر اسهاس ییونهاهای    ،درصا 33یتنی حاود  ،بینابینی

بسیار مناسبی  ةکوانا واسط مشارک  اس ا ای  فرد می

نفتهان باشها و ییونهاهای     برای کنترل روابط سایر ذی

بهرداران به  اشهترا       همشارک  را در بهی  سهایر بههر   

 بگذاردا
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 برداران گورمؤمنین و بینابینی بر اساس پیوند اعتماد شبکة بهره ،خروجی، ورودی ةزان مرکزیت درج. می1جدول 

 مرکزی  بینابینی)%( ورودی)%( ةمرکزی  درج خروجی)%( ةمرکزی  درج اسامی اختصاری کنشگران

Go-Bi 2/46 9/76 9/42 
Ho-Bi 3/92 1/23 35 

Gh-Ha 1/23 4/15 0 

Ma-Bi 1/23 69/7 0 

Hos-Bi 5/38 69/7 0 

Eb-Bi 4/15 69/7 0 

Mo-Bi 5/38 8/30 69/7 

Ba-Bi 2/46 1/23 8/30 

Se-Ra 69/7 69/7 0 

Ta-Bi 8/30 4/15 0 

As-Bi 8/30 4/15 09/6 

Asg-Bi 69/7 4/15 32/0 

Sa-Bi 8/30 9/76 51/9 

God-Bi 1/23 6/84 17/4 

 
 برداران گورمؤمنین بینی بر اساس پیوند مشارکت شبکة بهرهو بینا ،خروجی، ورودی ة. میزان مرکزیت درج2جدول 

 مرکزی  بینابینی)%( ورودی)%( ةمرکزی  درج خروجی)%( ةمرکزی  درج اسامی اختصاری کنشگران
Go-Bi 15/46 23/69 76/33 
Ho-Bi 84/53 1/23 25 
Gh-Ha 31/92 7/7 0 
Ma-Bi 31/92 39/15 84/17 
Hos-Bi 0 39/15 0 
Eb-Bi 39/15 1/23 0 
Mo-Bi 5/38 5/38 21/0 
Ba-Bi 2/46 8/30 3/26 
Se-Ra 7/7 7/7 0 
Ta-Bi 8/30 1/23 21/0 
As-Bi 0 54/61 0 

Asg-Bi 0 4/15 0 
Sa-Bi 1/23 23/69 05/7 

God-Bi 1/23 23/69 74/3 
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نتهایج   ةکننها  کصهایق  3و  2های  هر یک از شک 
 ،شهکال مطهابق ا  ،هها  گهره ة ا انهااز اس  2و  1جااول 

ورودی بهاتی کنشهگران    ةبیانگر میزان مرکزی  درج
God-Bi ،Sa-Bi،  وGo-Bi  ییونهههاهای بهههر اسهههاس

اعتماد و مشارک  اس ا ای  افراد کنشهگران کلیهای   
بهههرداران در مرکهههآ  روابهههط میهههان بههههره ةدر شهههبک

تزم اس  ک  کنشگرانی اناا ذکر ای  نکت   گورمؤمنی 
های اعتمهاد   بک در ییرامون ش Asg-Biو  Se-Raچون 

 شبک  نسب  ب  سایر افرادِ وگیرنا  و مشارک  قرار می
 و قارت کنترل کمتری دارناا ،اقتاار، نفوذ

 

 

 
 نفعان محلی سامان عرفی گورمؤمنین . مدل پیوند اعتماد در بین ذی2شکل 

 ورودی هر یك از کنشگران است. ةمرکزیت درج دهندة گر  نشان ةانداز

 اند. های مشابه نشان داد  شد  ورودی یکسان با رنگ ةدرجکنشگران با مرکزیت 
 
 

 
 نفعان محلی سامان عرفی گورمؤمنین . مدل پیوند مشارکت در شبکة ذی3شکل 

 .ورودی هر یك از کنشگران است ةدهندة میزان مرکزیت درج گر  نشان ةانداز
 اند.  های مشابه نشان داد  شد ورودی یکسان با رنگ ةکنشگران با مرکزیت درج
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 ماتری  ترکیبی پیوندهای اعتماد و مشارکت

 )ددرت اجتماعی(
میزان مرکزی  ههر کنشهگر در مهاکری      3در جاول 

ای  شاخص از کرکیب دو  ابولی  نشان داده شاه اس 

آیهاا بهر ایه      دس  مهی  ماکری  اعتماد و مشارک  ب 

کوان قارت مرکزی را در میان کنشهگران و   می ،اساس

بهرای  در مرکآ گورمهؤمنی  کتیهی  نمهودا    برداران  بهره

 کشههف ایهه  افههراد در شههبک ، بههر اسههاس شههاخص  

Boolean combination ،  اعتمهههاد و دو مهههاکری

بهر   ارا طبق قواعا ریاضی کرکیهب نمهودی    مشارک 

 Go-Bi د که  کنشهگر  کهر کوان بیهان   اساس نمودار می

تری در ییونا اعتمهاد و متتاقهب آن   یشقارت بدارای 

چنهی   بایها به    و  اسه    سایر افهراد  مشارک  در بی

دا شهو های مایری  مرکآ کوجه    ریزی فردی در برنام 

مههایران و  میههانایجههاد ارکبهها   بههرایایهه  کنشههگر 

مناسبی خواها  ةبرداران منط   گزین ریزان و بهره   برنام

 بودا

 برداران گورمؤمنین شبکة بهرهخروجی و ورودی در ماتریس ترکیبی اعتماد و مشارکت در  ة. میزان مرکزیت درج3جدول 

 ورودی)%( ةمرکزی  درج خروجی)%( ةمرکزی  درج اسامی اختصاری کنشگران

Go-Bi 2/46 5/38 

Ho-Bi 69/7 1/23 

Gh-Ha 4/15 0 

Ma-Bi 69/7 69/7 

Hos-Bi 0 0 

Eb-Bi 0 0 

Mo-Bi 4/15 4/15 

Ba-Bi 1/23 4/15 

Se-Ra 7/7 7/7 

Ta-Bi 7/7 7/7 

As-Bi 0 1/23 

Asg-Bi 0 0 

Sa-Bi 1/23 1/23 

God-Bi 1/23 4/15 

 

گرا  ماکری  کرکیبی اعتماد و مشهارک    4شک  

برداران گورمؤمنی  بر اساس مرکزی   در شبکة بهرهرا 

 ،دههاا بها کوجه  به  گهرا       ورودی نشهان مهی   ةدرج

د ک  اکثر کنشگران اقتهاار مناسهبی از   کرکوان بیان  می

شههارک  ناارنهها و ف ههط نظههر ییونههاهای اعتمههاد و م

از اقتههاار و نفههوذ مناسههب و بههاتیی  Go-Biکنشههگر 

ای ک  در اینجا بیان آن ضهروری   برخوردار اس ا نکت 

به  عنهوان کنشهگری     ،اس  ای  اسه  که  ایه  فهرد    
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در ک ویه  ییونهاهای اعتمهاد و     ین ش مهمه  ،کلیای

قهارت و  از مشارک  در میان سایر کنشهگران دارد و  

نفتهان   زایش انسهجام در بهی  ذی  افه بهرای  نفوذ کافی 

با کرکیهب دو   ،اس ا همچنی  اربرخوردمحلی منط   

 برخههی کنشههگران ماننهها ،ییونهها اعتمههاد و مشههارک 

Asg-Bi ،Ho-Bi ، وEb-Bi     ب  افراد ایزوله  در شهبک

ک ویه  انسهجام اجتمهاعی و     بهرای انهاا   کبای  شهاه 

های مایری  مشارکتی و یایهاار   نمودن سیاس  عملی

ممانته    ،ب  کبآ آن ،و جلوگیری از فردگرایی ومنابآ 

از منههابآ مشههاعی، چنههی  ه اسههتفادسوءکخریههب و از 

افرادی بایا ب  ایجاد و افزایش ییوناهایشان در شهبک   

 کرغیب و کشویق شوناا

 
 نفعان محلی سامان عرفی گورمؤمنین یذمشارکت در بین و . مدل شبکة ترکیبی پیوند اعتماد 4 شکل

 ورودی کنشگر ملرد نظر است. ةمیزان مرکزیت درج ةدهند گر  نشانهر  ةانداز
 اند. های مشابه نشان داد  شد  ورودی یکسان با رنگ ةکنشگران با مرکزیت درج

 

 پیرامون در سطح میانی شبکه -شاخص مرکز

کنشههگران مرکههزی بههر اسههاس کرکیههب  4در جههاول 

بهرداران   ییوناهای اعتماد و مشهارک  در شهبکة بههره   

 ا نتهایج انها  ان عرفی گورمؤمنی  نشهان داده شهاه  سام

 60ههای مرکهزی    ارزیابی کهراک  روابهط در زیرگهروه   

 ،درصا( اسه   5) درصا و بیش از زیرگروه ییرامونی

کراک  بهی  زیرگهروه مرکهزی    حاکی از آن اس  ک   و

بیش از زیرگروه ییرامونی اس ا کنشهگران زیرگهروه   

با یکهایگر  صورت بسیار منسج  و متراک    مرکزی ب

نمایناا کنشهگران زیرگهروه ییرامهونی     ییونا برقرار می

بردارانی هستنا ک  به  نهوعی به  افهراد زیرگهروه       بهره

و بهها سههایر کنشههگران در ارکبهها   انهها مرکههزی متصهه 

کراک  و انسجام ضتیفی در بی  افراد  ،بنابرای  انیستنا

افهراد   ،شودا ب  عبارت دیگهر  ای  زیرگروه مشاهاه می

های مرکزی قهرار   ثر در شبک  در زیرگروهؤو مکلیای 

انسهجام اجتمهاعی شهبک  را افهزایش      آنهان  اگیرنا می

دهنا و باع  انت ال دانش و اطالعهات جایها به      می

داخههه  شهههبک  و انتشهههار و یخهههش آن در شهههبکة  

در ای  زمین  کنشگران ییرامونی   شونا برداران می بهره

کوانا مها   یای  شاخص مبنابرای ، ن ش کمتری دارناا 

های اجتماعی در شهبک  یهاری    را در در  بهتر قارت

کا بتهوانی  در مهایری  مشهارکتی مرکهآ از افهراد       کنا

 ا زیرا ایه  افهراد بازوههای    نماییبهین   ةکلیای استفاد

انت ال دانهش و اطالعهات مهایری  مشهارکتی منهابآ      

های یخش و گسترش ایه  اطالعهات      طبیتی و واسط

 شوناا شناخت  می
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. کنشگران مرکزی و پیرامونی بر اساس ماتریس 4جدول 
 برداران گورمؤمنین ترکیبی اعتماد و مشارکت در شبکة بهره

 مرز اکولوژیک سامان عرفی گورمؤمنی 

 کنشگران ییرامونی کنشگران مرکزی

Go-Bi Se-Ra 
Mo-Bi Ta-Bi 
Ba-Bi As-Bi 
Sa-Bi Asg-Bi 

God-Bi Ho-Bi 
 Gh-Ha 
 Ma-Bi 
 Hos-Bi 
 Eb-Bi 

 

 گیری  هبحث و نتیج

در جهایی که  منهابآ طبیتهی      ،طور ک  اشاره شا همان

شود و حفاظ   برداری می کوسط گروهی از افراد بهره

محلهی   ةو دستیابی ب  یایااری مرکهآ از طریهق جامته   

، 1] انها  رویکردهای مشارکتی مطهرح  یذیر اس  امکان

بک  افهراد کلیهای در شه    ،از طریق ای  رویکهرد ا [13

دستیابی ب  مایری  مشهارکتی   ،اثرگذاریبا  ،کواننا می

ایهه  افههراد  کسهههی  نماینههاا و حفاظهه  از منههابآ را

و از  خود را ب  صورت عملی آرایها و  کواننا ایاه می

 ک  با سایر کنشهگران دارنها   ای  طریق روابط اجتماعی

گری منابآ طبیتی در شهبک    در اصالح و بهبود کصای

مایران مراکآ قهادر خواهنها    ،ای  رو از یخش نمایناا

شهاخص مرکزیه  در سهطش     ةاز طریهق محاسهب   ،بود

افهراد و  ، کنشگران یا م یاس خرد در شبکة اجتمهاعی 

 ،بنهابرای   نهاا کنکنشگران با مرکزی  بات را شناسایی 

ها در ابتاای مهایری  منهابآ    کری  یرسش یکی از مه 

کسهی   بهرداران چه     هطبیتی ای  اس  ک  در بی  بههر 

، 37، 10] قههارت اجتمههاعی اسهه ؟دارای اثرگههذار و 

 ا  [42

هههای کانههادا، از شههبکة   ای در جنگهه  در مطالتهه 

نفتهان   نمودن کتامالت بی  ذی اجتماعی برای مشخص

استفاده شها و نتیجه  گرفته  شها که  کحلیه  شهبک         

ههای بها قهارت و     نمودن گروه کوانا برای مشخص می

عهات و همچنهی    نفوذ باتکر در کنترل و یخهش اطال 

ثیر أچ  کسی یا کسانی یویایی شبک  را کح  که اینک  

بهرای   ،از ای  رو[ا 29] کار گرفت  شود دهنا ب  قرار می

یافت  افهراد و کنشهگران کلیهای در مهایری  منهابآ      

، 9، 7] شاخص مرکزی  ضروری اس کاربردِ طبیتی 

   ا[38، 10

در نفتهان مرکهآ    شهبکة ذی در  ،ییش رو مطالتة در

ساختار دو ییونها اعتمهاد و    ،ان عرفی گورمؤمنی سام

اسهاس ایه  دو    بر کحلی  شاا نفتان مشارک  بی  ذی

کهاام کنشهگران دارای   که    کهرد کوان بیهان   می ،ییونا

ورودی و  ةاساس میزان مرکزیه  درجه   اقتاار بات بر

 ةاسههاس میههزان مرکزیهه  درجهه نفههوذ بههات بههردارای 

بها   ،طهور کلهی    ا به [46، 41، 24، 10، 3انا ] خروجی

وری در کرویج منابآ آهنگ یذیرش نوکوج  ب  اینک  آ

مثبتی با میهزان کمرکهز قهارت در نظهام      ةطبیتی رابط

از اجهرای   یهیش باون کحلی  شهبکة اجتمهاعی    ،دارد

نفتان مرکهآ هزینه  و    مشارکتی مرکآ در بی  ذی ةیروژ

و چه  بسها یهروژه بها شکسه        بایا میزمان افزایش 

 ک ، در ییِنا ا بر آن مح  انی  زمین  مواج  گرددا در ا

شههاها  مههایری  مشههارکتی موفههق در منههابآ طبیتههی،

کاهش هزین  و زمهان، حفاظه  هرچه  بیشهتر منهابآ      

و همچنی  ح  اختالفات و درگیهری در بهی     ،طبیتی

با کوج  به  ماهیه     ا[15] منابآ خواهی  بود نفتانِ ذی

و اعتمههاد بههات  ةکنشههگرانی کهه  دارای نمههر کح یههق،
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ا را هه  آنو سهایر افهراد    انها  مشارک  باتیی در شهبک  

های اجتماعی محسوب  در شبک  قارت ناکن  ییا میأک

ورودی در  ةمرکزیهه  درجهه بنههابرای ،  شههوناا مههی

ای  مشههارک  از اهمیهه  ویههژه هههای اعتمههاد و ییونهها

 ا برخوردار اس 

نفتهان، قهارت    کحلیه  ذی »در کح ی ی بها عنهوان   

در مایری  مشارکتی منهابآ   و کحلی  شبک  ،اجتماعی

بیهان شها که  شهاخص مرکزیه  در کتیهی         «طبیتی

مهایری  مشهارکتی یها کتیهی      برای کنشگران کلیای 

ثر اس ا در ای  کح یهق  ؤهای اجتماعی بسیار م قارت

ورودی اهمیه    ةبیان شا ک  شاخص مرکزی  درجه 

بیشتری نسب  ب  سایری  در کتیی  قهارت اجتمهاعی   

 ا [21]ارک  دارد در شبکة اعتماد و مش

اهمیه  بهاتی مرکزیه     بر  ،در کح یق حاضر نیز

ورودی در کتیههی  قههارت اجتمههاعی در بههی    ةدرجهه

برداران مرکهآ، به  دلیه  اقتهاار اجتمهاعی بهات و        بهره

کیا شهاه اسه ا   أک ،ها اعتماد سایر افراد ب  ای  قارت

 بسهیاری ک  در  انا های اجتماعی رهبران محلی قارت

کحلی  شبکة اجتماعی ب  مها   انا  ینهانمواقآ در شبک  

اساس سهاختار الگهوی روابهط در     کنا کا بر کمک می

و از ای   کنی های مختلف ای  افراد را شناسایی  ییونا

دههی مهایری  مشهارکتی مرکهآ      هها در سهامان   قارت

کری  کرکیبی نیز ادر م Go-Bi کنشگر ی ایاستفاده نما

  داشو   ی میمشاب  کنشگر بات یک قارت اجتماعی کل

هها اشهاره    نتایج ب  آن بخشک  در  ،زنیافراد  سایر

اجتماعی بهاتکری نسهب  به  سهایر      ةسرمای ةنمرشا، 

بهی   آن اسه  که     دهناة نشانو نا دارافراد در شبک  

اجتماعی و میزان اعتماد و مشهارک  در بهی     ةسرمای

مثب  و متناداری وجود داردا ای  ادعها در   ةافراد رابط

، 8، 5، 4] ه اسه  شها ییا أنیز کح  ان بسیاری منتایج 

بهه  عنههوان نمونهه ،  ا[48، 44، 43، 40، 35، 30، 10، 9

  قهارت  برده در بات از لحام اقتاار و نفهوذ   کنشگر نام

کوانها در   و مهی شهود   میاجتماعی در شبک  محسوب 

 ،ب  عنوان یک کنشگر کلیای ،مایری  مشارکتی مرکآ

 سایر افهراد در  ا[49، 4] درهبری افکار را بر عهاه گیر

در  انهاا  های بتای قهارت در شهبک  قهرار گرفته      رده

های اجتماعی و رهبهران محلهی    صورت ف اان قارت

  و نهاد اجتماعی در مهایری  مرکهآ   ایجاد یک کشکّ

ریختگهی و    هه  یذیر نخواهها بهود و سهبب به      امکان

با وجهود   نابسامانی در مایری  مشارکتی خواها شاا

وری آدر شبک  کصمی  نوکنشگران کلیای و  ها قارت

انجاما و ظرفیه    میکر ب  یذیرش  جمتی بسیار سریآ

کنشهگران   نفتهان ک ویه  خواهها شهاا     سازگاری ذی

مشارکتی ن ش بسیار مهمی  ةغاز یک یروژآدر  کلیای

ههای اجتمهاعی در بهی      وجود قهارت  نمایناا ایفا می

اعتماد و مشهارک    گسترشنفتان سبب ک وی  و  ذی

اختالفهات و   ،در نتیجه   ،دوشه  مهی نفتهان   در بی  ذی

در  ،و شهود،  حه  مهی  در زمهان کوکهاهی    هها  درگیری

   منظهور هها به   گیری برای ح  چهالش  کصمی  ،نهای 

راحتههی  دسههتیابی بهه  مههایری  مشههارکتی مرکههآ بهه   

ی یکنشهگران کلیهای ییونهاها    یذیر خواها بودا امکان

فهراد در  نها و سهایر ا  دارقوی با سایر افراد در شهبک   

شبک  ب  همکاری و مشارک  با کنشگران بها قهارت   

نیز  دو ک  از مح  ان یجانت  اجتماعی بات کمای  دارنا

 ا[49، 38] یا ای  مطلب اس ؤم

همچنههی  در مههایری  مشههارکتی موفههق مرکههآ   



 1394ی بهار 1ارة ی شم 68ی مجله منابع طبیعی ایرانی دورة مرتع و آبخیزدارینشریه   
 

6۰ 

ریهزی   ثر و کلیای در برنام ؤهای م کشخیص زیرگروه

ا هه  ای  زیرگروه گیری ضروری اس ا ینا کصمی او فر

گری منابآ  گیری در کصای کواننا بر کیفی  کصمی  می

ایه  امهر به  انتخهاب      ا[39] طبیتی نیز اثرگذار باشنا

ایه    مناسب کنشگران در یک زیرگروه بسهتگی داردا 

 - گیهری از شهاخص مرکهز    با بهره مطالت مه  در ای  

اساس نتایج  بر ا[46، 24، 9، 3]ییرامون مح ق گردیا 

نفتهان   ییرامون در بهی  ذی  -بنای شاخص مرکز بلو 

کراک  ماکری   کرد ک کوان بیان  می ،محلی گورمؤمنی 

و در بهی    درصها  60کرکیبی بهی  زیرگهروه مرکهزی    

ی  اب محاسب  شاه اس ا درصا 5کنشگران ییرامونی 

دهها کهراک  و    نتایج ای  شهاخص نشهان مهی    ،کرکیب

هههای مرکههزی بسههیار  انسههجام اجتمههاعی در زیرگههروه

 ایه   های ییرامونی اس ا نسجام در زیرگروهر از ایشتب

اس  که  کنشهگران مرکهزی در     آن ةدهنا نشان مسئل 

کهری ایفها    کهر و کلیهای   انسجام اجتماعی ن هش مهه   

ای  افهراد در مهایری  مشهارکتی    بنابرای ،  اینا،نم می

ییرامونی روابط  زیرگروه اما در اثرگذارناابسیار مرکآ 

در  ک  اس ا نیز ک کراک  شب متتاقب آن واس   ترکم

کواننهها  کنشههگران مرکههزی بیشههتر مههی یههک شههبک  

ولی کنشگران ییرامونی  ،هایشان را هماهنگ کننا کنش

کنشهگران   ،بنهابرای   کمتر فرص  ای  کهار را دارنهاا  

کواننا بها کنشهگران    مرکزی ای  مزی  را دارنا ک  می

ا [46، 24، 12] اای داشت  باشهن  ییرامونی روابط مبادل 

که  کنشهگران بها     شابیان مشاب   ة ی در زمیندر کح ی

موقتی  مرکزی در شبک  در کسب دانش و اطالعات 

جایا در خصوص کشاورزی نسب  ب  کنشهگران بها   

یکی از دتیه     کرنا موقتی  ییرامونی در شبک  موفق

ههای خهارجی    ن ارکبا  کنشگران مرکزی بها قهارت  آ

گروهی   ننهادهای دولتی( یا همان ییوناهای برو )مثالً

 [ا28] اس 

کحرکات اجتماعی و »عنوان با  ،دیگری مطالتةدر 

های اجتماعی  ن ش ساختار شبک  ،«خامات اکوسیست 

در حفاظ  و مایری  فضای سبز شهری در استکهل  

کوان بیان  می ،آماه دس   ا بر اساس نتایج بشابررسی 

 -الگوی روابط در ای  شبک  از ساختار مرکهز ک  د کر

نمایهاا برخهی از نهادههای مهورد      یروی مهی ییرامون ی

مطالت  دارای موقتی  مرکزی و برخی نهادهای دیگر 

ا کنشهگران بها   انها  دارای موقتی  ییرامهونی در شهبک   

موقتی  مرکزی ارکباطات سیاسهی بها ادارات دولتهی    

بهردار در ییرامهون    های بههره  در حالی ک  گروه دارنا،

 ا[19]ای  ساختار قرار دارنا 

و کشف چنی  افهرادی در شهبک  سهبب     شناسایی

 یگههرفت  کصههمی  نههوآوری جمتههی و ارک هها سههرع 

برداران خواها شاا وجود ایه    ظرفی  سازگاری بهره

ییوناهای اعتمهاد و   گسترشها سبب ک وی  و  قارت

رونها حه     و ودشه  مهی برداران  مشارک  در بی  بهره

 گسهترش شهودا   هها کسهریآ مهی    اختالفات و درگیری

ها به    نفتان محلی سبب یایبنای آن   ذیاعتماد در بی

ها و عهر  و هنجارههای اجتمهاعی مهرکبط بها       سن 

برداری منابآ طبیتهی و کسههی  کنتهرل اجتمهاعی      بهره

هها   حه  چهالش   بهرای گیری  کصمی  ،دا بنابرای شو  می

بهر اسهاس    ،یذیر خواها بودا همچنی  راحتی امکان ب 

یرامهون  ی -آماه از بررسی شاخص مرکز دس  نتایج ب 

کتیهی  ایه     ،بهرداران مرکهآ گورمهؤمنی     در بی  بههره 

جمتهی و گروههی    ههای  فتالی در کوانا  می شاخص
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ا کنشهگران مرکهزی   داشهت  باشها   یثیر مثبتأافراد نیز ک

ههای   یها سهازمان   کوانایی برقراری ارکبا  با سایر افراد

را شهبکة اجتمهاعی محلهی خهود      ةخهارج از محهاود  

 ف ههاانِری اسهه  کهه  ا ذکههر ایهه  نکتهه  ضههرودارنهها

 ف هاان شهاگی و   های ذکرشاه خطر یکسهان  زیرگروه

روابهط افهزایش    ةهها را در یهک شهبک    کنوع در ن هش 

ظرفیه   موجب کهاهش   شات ب  دها و ای  مسئل  می

و یتانسههی  سههازگاری کنشههگران در یههذیرش روابههط 

 اشود  میمشارکتی در شرایط کغییر و کحول اجتماعی 

 

 سپاسگزاری

 شبکة اجتمهاعی   کحلی » ملی طرح با طمرکب م ال  ای 

 مهایری   اجهرای  و ،گهذاری  سیاسه   سهازی،  مهال 

را  آن نیهاز  مهورد  اعتبار و اس « طبیتی منابآ مشارکتی

 با و کرده کأمی  آبخیزداری و ،مراکآ ها، جنگ  سازمان

 انجهام  کههران  دانشهگاه  یژوهشهی  متاونه   همکهاری 

 اسهگزاری ست بهرده  نام مراکز از بنابرای  .اس  یذیرفت 

 .شود می
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