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 مقدمه. 1
آب به منزلة جزکی نق محیط قیات، شالو ة ییا ، و 

 ر  طیز مؤلاة بنیاا ز بارنز هار طاوع نلگاوز توساعه      

توسعة پایدنر جایگاهی مهام و محاورز  نر .    مبحث

هااز   پایاه  تتریب منزلة به آب منابع تتریببنابرنین، 

مادیریت آب، باه   [. 52، 49، 32] توسعه خونهد باو  

ترین منبع طبیعی، باایار ساتت نسات،     منزلة پینیده

هااز   قیرن هیچ ید و مرقز طدنر  و تاابع محادو یت  

توساعة  ابی به برنز  سلی[. 28طیات ] ن نرزسیاسی و 

پایدنر،  سلرسی عا الطه باه آب، و یااظات نق مناابع    

 1پیوساالة منااابعِ آب هاام ماادیریت  بااهآب، رهیافاات 

(IWRM به منزلة )شو  که هاد    فرنیندز مطرح می

محیطای، فنای و    آن توجه به مااکل ندل،ا ز، قیاات 

نجلیاعی و،  ر عین یال، تضیین پایدنرز مناابع آب  

[.  ر رنسالاز طیال باه    6] هااز آتای نسات    برنز طال

و پیوسلة منابع آب  هم نهدن  مور  طظر  ر مدیریت به

جاطباه یاا    هاز مدیریت یاک  ها و کیبو  جبرنن کاسلی

 سلیابی باه مادیریت   [ و 18، 5مدیریت باال به پایین ]

ا که نق لحاا  ندل،اا ز کارنماد، نق لحاا       پایدنر آب

االی  سیاسی و نجلیاعی عا الطه، و نق لحا  محیط قی

ا نجرنز یکیرنطی خوب آب نلزنمی نست  پایدنر باشد

[13،37 ،43 ،47.] 

شاو    هایی نطالق می به کفیت طظا  یکیرنطی آب

توساعه و مادیریت مناابع     ةگیرز  ربار که  ر ت،ییم

ماهااومی   یکیرنطاای آب ر وندااع، نطااد.  آب  خیاال

تر نق یکومت نست که بر رونبط باین جامعاه و    کامل

د. هیننین، نین ماهاو  باه معنااز    کن  ولت تأکید می

گذنرز و مدیریت منابع آبی نست باه طحاوز    سیاست

                                                      
1. Integrated Water Resources Management 

که نق طظر نجلیاعی پذیرفلاه شاده باشاد و هاد  آن     

توسعة پایدنر، کاربر   صحیوِ منابع آبی، و نجرنز نیان  

طاعاان و کن،اگرنن    ها باا هیکاارز ماؤثر ذز    سیاست

 ر  [.47، 44، 43، 37، 13 رگیر  ر نین فرنیند نست ]

کاار   وندع، قماطی که ماهو  یکیرنطای  رباارة آب باه   

رو  به معناز تونطایی یک سیالم نجلیااعی بارنز    می

 [.43توسعة پایدنر منابع آب نست ]

هاااز  سیااالمبااا توجااه بااه ملغیربااو ن شاارنیط  

و تااأثیر آن  ر نهاادن  محیطاای و نجلیاااعی  قیااات

مدیریت و یکیرنطی، طیاق نست که یکیرنطای آب  ر  

محیطای،   نز باا توجاه باه شارنیط قیاات       اه هر منط

طاعان متلفاد   ها، باورها، و منافع ذز نجلیاعی، نرق 

 ر آن منط ه صور  گیر  که نق آن به طاا  یکیرنطای   

[.  ر مادیریت  49، 43، 42، 13شاو  ]  یا  مای  2محفی

تارین رویکر هااز م،اارکلی     منابع آب یکی نق مهام 

ی باه  به معناز  سلرسا  یکیرنطیِ محفی آب نست که

آب  ر سطو محفی نسات.  ر نیان قمیناه یکیرنطای     

هااز   شاو  عاالوه بار سااقمان     محفی آب باعاث مای  

طاعان و جونماع محفای طیاز باا آگااهی نق       مربو ، ذز

نهییت آب و طوع مادیریت آن  ر نیان فرنیناد ط اش     

 [.44 نشله باشند ]

طاعان متلفای  ر یکیرنطی محفی  کن،گرنن و ذز

طاعاان عاامفی    نیان ذز آب یضور  نرطاد. م،اارکت   

کفیدز  ر موف یت یکیرنطی محفی آب خونهد باو ،  

 تارین  منزلاة نصافی   باه  هاا،  بین نطااان  رنبطةبنابرنین، 

هاا و   ریازز  برطاماه   ر رأس منابع آب، بایاد  طاعان ذز

به هیین جهت [. 29، 20گیر  ] درنر ها گذنرز سیاست

نیجا شده نق طریاق رونباط باین     3هاز نجلیاعی شبکه

                                                      
2. local governance 

3. social network 
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یکاای نق بااه عنااونن عااان  ر سااطوح متلفااد، طا ذز

ترین نبعا  یکیرنطی، که سبب تااهیل م،اارکت    مهم

طاعان متلفد برنز  سلیابی باه یکیرنطای     ر بین ذز

، 18، 3شاو  ]  شو ،  ر طظر گرفلاه مای    آب می خوب

(، باه  SNA) 1تحفیل شابکة نجلیااعی  هیننین، [. 48

ک [ و یا 48] منابع آب یکیرنطی محفیقیربناز منزلة 

 ساالورنلعیل کیناای و ریاضاای، نق معیارهاااز مهاام   

نجلیاعی  ر یکیرنطی محفی آب برنز تحفیل رونباط  

[. نق 20کناد ]   طاعان و پایش نجلیاعی نسالاا ه مای   ذز

هاز مهم نجلیاعی مارتبط باا یکیرنطای     جیفه تئورز

تونن آن رن بررسای کار ،    آب، که  ر تحفیل شبکه می

و  باه پیوطادها   نسات. نیان ماهاو     2سرمایة نجلیاعی

 یمنبعاا منزلااةبااه  ،میااان نعضاااز یااک شاابکه رونبااط

 منزلااةبااه و طیااز،  [41] دکناا مااینشاااره  ،بااانرق 

برنز  ر، و تجزیه و تحفیل رونبط باین   ،ارچوبیهچ

 .نجلیاعی پدید آمده نسات  ةطاعان  رگیر  ر توسع ذز

 باارنزییاااتی  زعن،اار بنااابرنین، ساارمایة نجلیاااعی

، 7شو  ] معرفی میو پایدنر عا الطه  ة سلیابی به توسع

میاازنن داباال دبااولی نق ساارمایة نجلیاااعی   [. 35، 31

به طورز   شو  هاز نجلیاعی می موجب تاهیل کنش

تونن برنز یال م،اکال  نق    که  ر موندع بحرنطی می

تارین منباع یال     نصافی  منزلاة باه   ،سرمایة نجلیااعی 

 [.32]سو  بر   ،م،کال  و نصالح فرنیندهاز موجو 

سرمایة نجلیاعی م،ارکت و نعلیا  ات تونن گ می

 و بُعد مهم و نساسی نست که  ر یک تعامل  وسویه 

و  ن ه و سلاطده به یکدیگر سرمایة نجلیاعی رن شاکل  

[. نعلیا ، به منزلة دفب سارمایة  45، 18، 10 هند ] می

نز برنز نیجا  آن نسات،   که وسیفه  نجلیاعی،  ر یالی

                                                      
1. social network analysis 

2. social capital 

[. 46شااو  ] تاارین هااد  آن طیااز محاااوب ماای مهاام

هینناین، نعلیاا  باه منزلاة ط طاة آغااق م،ااارکت و       

شو . بااالبو ن   کنندة فرنیند م،ارکت مطرح می تاهیل

میزنن نعلیا  نفرن  به یکدیگر به نفازنیش م،اارکت و   

هااز   هار چاه شابکه   شاو  و   هیکارز آطان منجر مای 

تار باشاد،    م،ارکت نجلیاعی  ر یک جامعه گاالر ه 

سات و کاارنیی ندادنما     تار ن  سرمایة نجلیااعی غنای  

نجلیااعی، باه    نطااجا  [. هیننین، 2یابد ] نفزنیش می

 آن نز نجلیااعی، وضاعیلی نسات کاه  ر     منزلة مؤلاه

 یکادیگر  نز باه  گوطاه  باه  جامعه  هندة ت،کیل نجزنز

 وجاو   باه  رن ماؤثرز  و معنا نر کل که شوطد می وصل

[ کاه ضاامن بردارنرز طظام و ساامان      34آورطاد ]  می

 نطاجا  نجلیاعی تضعید [. طلیجة54نجلیاعی نست ]

کاهش  جیعی، و فر ز هاز تنش و ها  رگیرز نفزنیش

 باه  و کنلارل نجلیااعی،   هاز نفزنیش هزینه م،ارکت،

 [.54خونهد بو  ] طظا  نجلیاعی کفی نفت کارنیی طور

 هاز فعالیت تاهیل بهبو  و سرمایة نجلیاعی، به  لیل

 نجلیااعی   نطاجا برنز نیجا  الق  شر  دطعاً جیعی،

تاونن گاات    [.  ر وندع، مای 39خونهد بو  ] جامعه  ر

بین سه مؤلاة نجلیاعیِ نعلیا ، م،اارکت، و نطااجا    

رنبطة تنگاتنگی وجو   نر   بدین معنای کاه  ر میاان    

کن،گرنن هرچه میزنن رونبط بی،لر باشد سطو نعلیا   

یابد و کن،گرنن برنز نددنما  جیعی  ها نفزنیش می آن

 سات   هاز بی،لرز باه  و م،ارکت فرصتو هیکارز 

 طباال آن   آورطد. بنابرنین، سارمایة نجلیااعی و باه     می

تر و  یابد و یکیرنطی آب موفق نطاجا  طیز نفزنیش می

[. 41، 23، 20، 19با هزینة کیلرز عیفی خونهد شد ]

 ربااارة کاااربر   رو  تحفیاال شاابکة نجلیاااعی  ر   

ق جیفه یکیرنطی آب تح ی اتی صور  گرفله نست، ن

شد کاه تحفیال رونباط و پیوطادهازِ       ر تح ی ی بیان 
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ها بایار مؤثر  ریزز ها و برطامه گیرز طاعان  ر ت،ییم ذز

طاعان محفی و یل  ها باید به ذز ریزز نست و  ر برطامه

ها بی،الر توجاه    ن م،کال  متلفد موجو   ر رونبط آ

نز  هاز نجلیاعی طلیجاه  ا  ر نین قمینه تحفیل شبکه شو

 [.29 هد ]  ست می مالً مطفوب و مناسب بهکا

هااز   برنز بررسی یکیرنطی مناابع آب  ر م یااس  

تح ی اای  1متلفااد  ر یوضااة رو خاطااه نوکاااونطگو  

باار   اللاات  نر طلیجااة نیاان تح یااق صااور  گرفاات  

و نجاارنز ماادیریت  موف یاات یکیرنطاای محفاای آب 

م،ارکلی منابع آب به  لیل تونطیندساقز جونمع محفی، 

 [.22طاعان، و م،ارکت آطان ] مالکیت ذز رعایت یق

 ر تح ی ی به بررسی یکیرنطای آب  ر یوضاة   

هااز    ر کاطا ن و ط ش تحفیل شابکه  2نوکاطاگانآبتیز 

پر نخلاه   گرز آب  ر نین منط اه   نجلیاعی  ر ت،دز

شد. بر نساس نین تح یق، یکیرنطی نق طریاق شابکة   

ع نز نق کن،گرنن متلفد رونباط جامعاه و طاو    پینیده

ط،اان  هاا رن  ر م ابال تغییارن  نکولاونیکی      رفلار آن

 هد.  ر طلیجه، با نسلاا ه نق نین رو  و شاناخت   می

تاونن موف یات    رونبط  نفارن   ر شارنیط متلفاد مای    

 [.26] یکیرنطی آب رن نطلظار  نشت

هاز نجلیاعی و تاأثیر نیان    ط ش شبکه ر تح ی ی 

ضاة  ها بر مدیریت و یکیرنطیِ خوب آب  ر یو شبکه

 ر تاطزنطیا بررسی و تحفیال شاد. طلیجاة نیان      3میکیندو

مناد   تح یق بر کاربر  تحفیل شبکه، به منزلة روشی طظا 

طاعااان محفاای، باارنز نجاارنز   ر توصااید رونبااط ذز

یکیرنطی آب، تأکید  نشات. بار نسااس نیان تح یاق،      

وجو  رهبرنن محفای  ر روسالاها، باه منزلاة یکای نق      

                                                      
1. Okavango 

2  . Okanagan 

3  . Mkindo 

 [.48نست ]نیند، ضرورز نجزنز نصفیِ نجرنز نین فر

طاعاان    ر پهوه،ی به تحفیل شبکة نجلیااعی ذز 

 ر برطامااة عیاال ماادیریت م،ااارکلی منااابع آب  ر   

شد. بر نسااس طلاایج نیان      رو خاطة جاجرو  پر نخله

تح یق، ت ویت نطاجا  نجلیاعی و سارمایة نجلیااعی   

طاعان محفی یکی نق نلزنما  برطاماة عیال     ر میان ذز

ی منابع آب برنز  سلیابی به پایدنرز مدیریت م،ارکل

 [.17و نمنیت آب نست ]

هد  نق مطالعة یاضر طیز تحفیل ساخلار رونباط  

بر نرنن محفی منابع آب  ر محدو ة مرق  نجلیاعیِ بهره

نکولااونیکی روساالاز رقیاان بااا تأکیااد باار نعلیااا  و 

هاز کینی و ریاضی ساطو کاالن    م،ارکت و شاخص

ا ه نق سانجش نیاان  شابکة نجلیااعی نسات. باا نسالا     

تونن سرمایة نجلیاعی شبکه رن  ر میان  ها، می شاخص

طاااع  ر روساالاز رقیاان  ر  هاااز متلفااد ذز گااروه

  ست آور . رنسلاز یکیرنطی محفی منابع آب به

 شناسی روش

 منطقة مورد مطالعه
بت،ی ا که  سامان عرفی رقین  ر یوضة آبتیز رقین

هاااز  هة رنقآور نق سرشاااخیوضااة آبریااز رو خاطاا نق

ا دارنر گرفلاه    سات کرخاة عفیا  رو خاطة گاماسیاب نق

هکلار نست و  1450نست. ماایت نین سامان عرفی 

 47 دی ه تا  19 رجه و  47 نرنز مودعیت جغرنفیایی 

 دی ه  37 رجه و  34 دی ة طول شردی و  50 رجه و 

 دی اة عارم شایالی نسات. نیان       40 رجه و  34تا 

میازنن آب قیرقمینای   روسلا  ر یک محدو ة  شلی با 

مناسب دارنر  نر . باه هیاین جهات، یاار چااه باه        

صور  داطوطی و غیرداطوطی برنز ک،اورقز و شارب  
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نی،ا   ر میان مر   مرسو  نست. نسلاا ه نق چااه باه   

صور  خاطون گی و بر نسااس رونباط خوی،ااوطدز    

نست  بدین معنا که چناد خااطونر بار نسااس رونباط      

شااان  ر  ک،اااورقز فااامیفی و درنرگیاارز نرنضاای  

مناابع آبای   کنند.  مجاور  یکدیگر نق چاه نسلاا ه می

هاز آبی نست کاه    ر نین روسلا، عالوه بر چاه، کاطال

نق باال ست به سیت نین روسلا جارز نست.  ر نیان  

هاز مربوطه  ر قمیناة مادیریت مناابع     روسلا، ساقمان

نطد. به هیین  لیل، یاار   آب نددن  خاصی نطجا  طدن ه

هااز نخیار نفازنیش     ه  ر یک سامان عرفی  ر سالچا

مودعیت منط ة مور   1شکل چ،یگیرز  نشله نست. 

  هد. مطالعه رن ط،ان می

 روش جار

 روش تحلیل شبکة اعت ا ی
 یاان م رونباط  و طاعاان  ذز شاامل  شابکة نجلیااعی  

 هاست. رو  تحفیل شابکة نجلیااعی باا تحفیال     آن

دا ر نسات   کن،گرنن مابین فی رونبط ساخلارز نلگوز

 دابل طاعان رن میان ذز نرتباطا  م،اهدة غیردابل شبکة

و، هینون نبزنرز کارآماد  ر سانجش    ساق  م،اهده

نطاجا  نجلیاعی  ر شابکة یکیرنطای مناابع آب، باا     

مادیرنن و   بارنز  نرقشایند  هااز  کار ن ورو ز  فرنهم

 پیشهااز   چالش  شناخ  ر ها رن گذنرنن، آن سیاست

 یرنطااااای مناااااابع آب ویک کااااار ن  عیفیاتی روز

ها یاارز   ین چالشن کر ن  برطر برنز نرزگذ سیاست

 [.52، 51، 18کند ]

 

 
 . موقعیت جغرافیایی سامان عرفی رزین در ایران و استان کرمانشاه1شکل 
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 روش تحقیق
کر ن رو  تحفیل شبکه  ر یکیرنطای   برنز کاربر ز

مناااابع آب طتاااالین کاااار مرقبنااادز نجلیااااعی و 

 ر نین تح یق مرق نکولونیاک ساامان    نکولونیک بو .

عرفی روسلاز رقیان نسات و مارق نجلیااعی ماور       

بر نرننِ مناابع آب  ر  نخال نیان ساامان      مطالعه، بهره

 رو  و میادنطی  مطالعاا   نسااس  بر نطد. ساس، عرفی

 باا  م،اایبه  م وماال ی  م،ااهدة  طریق نق و پییای،ی

طتاات    ر منط اة ماور  بررسای،    هاد   هااز  گروه

بر نر،  بهره 29منابع آب شناسایی شدطد و   نرننِبر بهره

که به یار چاه نددن  کر ه بو طد، مطالعه شدطد. نق نین 

 18بار نر  نرنز چااه مجااق بو طاد و      بهاره  11تعدن ، 

 بو طد.  بر نر به صور  غیرمجاق چاه یار کر ه بهره

 ر نین تح یق پیوطدهاز نعلیا  و م،ارکت میاان  

ب  ر دالب پرس،نامة تحفیل شبکة بر نرنن منابع آ بهره

بار   1نجلیاعی و با نسلاا ه نق رو   ن ه بار نرز کال  

نساس طید لیکر  )خیفی کم، کم، ملوسط، قیاا ، و  

 تحفیال رو    رآورز و تولید شد.  جیعخیفی قیا ( 

 ریاضای  محاسبا برنز  ماتریس جبر تئورز نق شبکه

فزنر ن شو . کفیة محاسبا  ریاضی با طر  بهره گرفله می

UCINET 6.515 [12]    نطجا  گرفت و باا نسالاا ه نق

هااز ماور     شده شاخص آورز هاز جیع ماتریس  ن ه

 طظر محاسبه و نرقیابی شد.

 

 های شبکة اعت ا ی شاخص
باارنز نساالاا ه نق رو  تحفیاال شاابکة نجلیاااعی  ر  

یکیرنطی محفی آب، بر نساس سند برطامة عیل پایش 

هاز منابع طبیعای   ونهسیاسلی پر -و نرقیابی نجلیاعی

                                                      
1  . whole network 

[، معیارهاز مهم و تأثیرگذنر جهت تحفیال  19ک،ور ]

شبکة یکیرنطی محفی مناابع آب  ر روسالاز رقیان    

بررسی شد   ر قیر به صور  متل،ار توضایو  ن ه   

 شو : می

 

 2تراجم شبکه
هااز مهام  ر رو  تحفیال     ترنکم یکای نق شااخص  

شبکة نجلیاعی نست. نین شاخص به صور  طاابت  

پیوطدهاز موجو  بر تعادن  کال پیوطادهاز     کلتعدن  

[. میزنن نیان  26، 24شو  ] میکن  ر شبکه تعرید می

 رصاد   100شاخص بین صار تا یک و طیز صاار تاا   

[. میزنن ترنکم رنبطة مثبلی باا نطااجا    18ملغیر نست ]

نجلیاااعی و ساارمایة نجلیاااعی  نر . تاارنکم باااال بااه 

رز نطالعا  و گذن نفزنیش نعلیا  و تاهیل  ر نشلرن،

منابع و هیننین نفزنیش م،ارکت و هیکارز  ر میان 

طاعان منجر خونهد شاد. بناابرنین، میازنن سارمایة      ذز

نجلیاعی و باه  طباال آن نطااجا  نجلیااعی نفازنیش      

، 10شاو  ]   هاز م،ارکلی تاهیل مای  یابد و فعالیت می

[.  ر نین تح یق ترنکم  ر سطو کال  36، 27، 29، 18

 ها بررسی شد. ن قیرگروهشبکه و  ر بی

 

 پیوندها 3دوسویگی
هاز مهام  ر تعیاین    میزنن  وسویگی یکی نق شاخص

تاونن نق   میزنن پایدنرز  ر شبکة مور  طظر نست و می

کار ن میازنن نعلیاا  و      نین شااخص بارنز م،اتص   

[. هینناین، نیان   24م،ارکت مل ابال نسالاا ه کار  ]   

از شادن پیوطاده    هنادة میازنن طها یناه    شاخص ط،ان

نعلیا  و م،ارکت  ر میان نفرن  نست. وجو  رونبط و 

هاااز عاااطای، منااافع شت،اای، و هیننااین  ییایاات
                                                      
2  . network density 

3. reciprocity 
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 ریافت خدما  و مناابع متلفاد باه نیجاا  رونباط      

 [.40 وسویه  ر میان کن،گرنن منجر خونهد شد ]

 

 1یافتگی پیوندها انتقال
 Cباا کن،اگر    Bو کن،گر  Bبا کن،گر  Aنگر کن،گر 

یاافلگی فرصات و    شد، شااخص نطل اال  پیوطد  نشله با

پیوطاد   Cبا  Aشو  کن،گر  شاطای نست که باعث می

[. نین شاخص میزنن تعا ل و 24، 18، 17بردرنر کند ]

گاطه  ر   هد. هرچه رونبط سه تونقن شبکه رن ط،ان می

تار و   بار نرنن بی،الر باشاد، شابکه ملعاا ل      میان بهاره 

، 10بو  ]تر نست و شکنندگی آن کیلر خونهد  ملونقن

یاافلگی پیوطادها    [.  ر وندع، هر چاه میازنن نطل اال   24

 هنادة نسالحکا  و پایادنرز بی،الر      بی،لر باشد، ط،ان

رونبط  ر شبکه و عد  تزلزل و شاکنندگی  ر مونداع   

 بحرنطی نست.

 

 2ت رجز شبکه
تیرکز شبکه  رصدز نق شابکه نسات کاه  ر  سات     

گروه محدو ز نق کن،اگرنن مرکازز مح،اور شاده     

[.  ر وندااع، تیرکااز م،ت،ااة کاال 22، 19، 4]نساات 

 هندة توقیع دادر   ر    هد و ط،ان شبکه رن ط،ان می

تارین   هیننین، رنبطة باین مرکازز  [. 11شبکه نست ]

[. نیان  26کند ] رن بررسی می کن،گرننبا سایر  کن،گر

شاخص  ر سطو کل شابکه و بار نسااس پیوطادهاز     

 پیوطاد  باارة  ر الًماث شو ،   روطی و بیروطی بررسی می

 بار  شابکه  تیرکاز  میازنن نگر  کر  بیان تونن می نعلیا 

 هنادة آن    روطای بااال باشاد، ط،اان     پیوطدهاز نساس

 شبکه  ر مرکزز کن،گرنننست که تعدن  محدو ز نق 

                                                      
1  . transitivity 

2. network centralization 

د یاا  کننا  می  ریافت نفرن  سایر نق قیا ز بایار نعلیا 

 نگر میزنن ونطد   نرنز ندلدنر و جایگاه خاصی  ر شبکه

 بااال باشاد،   بیروطای  پیوطدهاز نساس بر هشبک تیرکز

 نعلیا  باالز پرنکنشپتش و  که نست نآ ة هند ط،ان

مرکازز   کن،اگرنن  نق محدو ز تعدن  توسط شبکه  ر

گیر  و،  ر وندع، میزنن طاوذ نیان نفارن  رن    صور  می

  هد. ط،ان می

 

 3میانگین فاصلة ژئودزیک
ت ترین فاصفه بین یک جا نین شاخص میاطگین کوتاه

شو . برنز سنجش سرعت گار     کن،گر تعرید می

و تبااا ل )نعلیااا  و م،ااارکت( و پتااش منااابع و    

شاو .   نطالعا   ر شبکه نق نین شاخص نسالاا ه مای  

 هنادة سارعت بااالز     میزنن باالز نین شاخص ط،ان

طاعان و نتحا  و  گر   نعلیا  و م،ارکت  ر میان ذز

یلارز بارنز   یگاطگی میان نفرن  نست. بنابرنین، قمان ک

ساااخلن نفاارن  باارنز ماادیریت یااک منبااع   هیاهنااگ

شو  و نفرن  با سرعت بی،لرز باه   م،تص صر  می

یکدیگر  سلرسی خونهند  نشات و،  ر طهایات، نیان    

هاز جیعی نفرن  نهییت  نمر  ر نعلیا ساقز و فعالیت

نز  نر . هیننااین، نیاان شاااخص  ر ماادیریت  ویااهه

 [.24ربر   نر  ]بحرنن  ر منابع طبیعی طیز بایار کا

 

 4پیرامون –شاخص مرجز
هاا  ر ساطو    تارین شااخص   نین شاخص یکی نق مهم

میاطی شبکه نست که کن،گرنن رن  ر  و گاروه مرکازز   

ماا رن  ر  ر،  [ و 36، 24، 19 هد ] و پیرنموطی درنر می

کناد و     هاز نجلیااعی  ر شابکه یاارز مای     بهلر ددر 

                                                      
3  . geodesic distance 

4  . core-periphery 
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یریت م،ارکلی تونن نق نفرن  کفیدز و مرکزز  ر مد می

 [.8، 4و یکیرنطی موفق منابع آب نسلاا ه کر  ]

  و باین هیباالگی  ة رنبط بررسیهیننین، برنز 

 نسالاا ه QAP1  شاخص نق م،ارکت و نعلیا  ماتریس

 شو . می

 نتایج

شتتاخص تتتراجم در ستتطح جتتل شتتبکه و  

 نفعان محلی منابع آب های ذی زیرگروه
سالاز  ، رو1بر نساس طلایج شاخص ترنکم  ر جدول 

بر نر  نرنز نطدنقة شاخص تارنکم  ر   بهره 29رقین با 

 20 رصااد و  ر پیوطااد م،ااارکت  47پیوطااد نعلیااا  

 هد میزنن ترنکم برنز نعلیاا     رصد نست و ط،ان می

ملوسط رو به پایین و برنز م،اارکت  ر یاد باایار    

ضعیای نست. هیننین، میازنن نطااجا  نجلیااعی  ر    

ملوسااط و  ر پیوطااد نیاان روساالا  ر پیوطااد نعلیااا   

م،ارکت خیفی کام نسات. بار نیان نسااس، سارمایة       

نجلیاعی طیز  ر نین روسلا بار نسااس میازنن نعلیاا      

هااا ضااعید  نفاارن  بااه یکاادیگر و م،ااارکت میااان آن

 شو .  نرقیابی می

بر نرنن منابع آب  ر  هیان طور که گاله شد، بهره

ا  نرنز چاه مجااق و چااه    روسلاز رقین  ر  و گروه

شاخص ترنکم بینِ گروهای  طد و ا ت ایم شد مجاقغیر

، میازنن  2برنز آطان سنجیده شد. با توجه باه جادول   

تاارنکم  ر پیوطاادهاز نعلیااا  و م،ااارکت  ر میااان   

 17و  46ترتیب  بر نرنطی که  نرنز چاه مجاقطد به بهره

بر نرنطی که به صور  غیرمجاق به   رصد و برنز بهره

 رصد نسات.   21و  48ن یار چاه نددن  کر طد به میزن

                                                      

1  . Quadratic Assignment Procedure 

نعدن  بیاطگر آن نست که تارنکم  ر پیوطادهاز نعلیاا     

 ر هر  و گروه ملوسط نست و  ر پیوطد م،ارکت طیز 

میزنن شاخص ترنکم بارنز هار  و گاروه باایار کام      

نست. با توجه به طلایج، هر  و قیرگروه چااه مجااق و   

غیرمجاااق  نرنز میاازنن نطاااجا  نجلیاااعی و ساارمایة 

 نطد. ضعید تا ملوسطنجلیاعی 

نفعتان   میزان شاخص ت رجتز در شتبکة ذی  

 محلی

تر بیان شد، نین شاخص بر نساس  هیان طور که پیش

شو . بار   پیوطدهاز  روطی و بیروطی شبکه محاسبه می

تونن بیان کر  کاه شااخص    ، می3نساس طلایج جدول 

تیرکز  ر پیوطد نعلیا  بر نساس پیوطادهاز  روطای و   

طاعان محفای  ر روسالاز رقیان     ذزبیروطی  ر شبکة 

نست. هیان طور کاه   81/21و  7/47ترتیب به میزنن  به

شاو ،  ریافات نعلیاا   ر شابکه  نرنز      م،اهده مای 

نز نست و  ر  ریافت نعلیا  بی،لر  سلاره ساخلار طییه

کن،گرنن مرکزز ط ش  نرطد، ولی  ر پتش نعلیا   ر 

شااخص  نطد. میزنن نین  شبکه کن،گرنن بی،لرز  خیل

 ر پیوطااد م،ااارکت باار نساااس پیوطاادهاز  روطاای و 

 رصد نسات. طلاایج    07/16و  96/41ترتیب  بیروطی به

بیاطگر آن نست که شاخص تیرکز  ر پیوطد م،اارکت  

طیز بر نساس پیوطدهاز  روطای طاابت باه پیوطادهاز     

بیروطی نفزنیش یافله و  ریافت پیوطدهاز م،ارکت  ر 

شااله و محاادو  بااه نز  ن ساالاره شاابکه ساااخلار طییااه

کن،گرنن مرکزز نسات. نماا،  ر پیوطادهاز بیروطای،     

پتش م،ارکت  ر میان نفارن  ونبااله باه کن،اگرنن     

آفرینای   تونطند ط اش  مرکزز طیات و نفرن  بی،لرز می

 کنند. 
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 نفعان محلی منابع آب تراکم در شبکة ذی  اندازة شاخص. 1جدول 

 ترنکم )%( کل پیوطدهاز مور  نطلظار بر نر تعدن  بهره طوع پیوطد مرق نکولونیک

 روسلاز رقین
 47 812 29 نعلیا 

 20 812 29 م،ارکت

 
 نفعان محلی منابع آب های شبکة ذی . اندازة شاخص تراکم در زیرگروه2جدول 

 طوع پیوطد مرق نکولونیک
 چاه غیرمجاق چاه مجاق

 ترنکم )%( تعدن  نفرن  ترنکم )%( تعدن  نفرن 

 نروسلاز رقی
 48 18 46 11 نعلیا 

 21 18 17 11 م،ارکت

 
 نفعان محلی منابع آب . اندازة شاخص تمرکز در شبکة ذی3جدول 

 طوع پیوطد مرق نکولونیک
تیرکز شبکه بر نساس پیوطدهاز 

 بیروطی )%(

تیرکز شبکه بر نساس پیوطدهاز 

  روطی )%(

 روسلاز رقین
 7/47 81/21 نعلیا 

 96/41 07/16 م،ارکت

 
 نفعان محلی یافتگی در سطح کل شبکة ذی اندازة شاخص دوسویگی پیوندها و انتقال. 4دول ج

 یافلگی پیوطدها )%( نطل ال  وسویگی پیوطدها )%( طوع پیوطد مرق نکولونیک

 روسلاز رقین
 30 41 نعلیا 

 23 38 م،ارکت

 

یتافتگی   میزان شاخص دوستویگی و انتقتال  

 ینفعان محل پیوندها در شبکة ذی
 هاد کاه میازنن نعلیاا  و      ط،اان مای   4طلایج جدول 

م،ارکت مل ابل بر نساس میزنن  وسویگی پیوطدها  ر 

 رصاد   38و  41بر نرنن  ر روسلاز رقیان   میان بهره

)ملوسااط(  ر پیوطاادهاز نعلیااا  و م،ااارکت نساات. 

یااافلگی پیوطاادهاز نعلیااا  و  هیننااین، میاازنن نطل ااال

توجه به طلاایج    رصد نست. با 23و  30م،ارکت طیز 

شادن   تونن گاات کاه میازنن طها یناه     آمده، می  ست به

بار نرنن   پیوطدهاز نعلیاا  و م،اارکت  ر میاان بهاره    

ضعید نست و رنبطة  وسویه و مل ابل نفرن   ر شبکه 

بایار کم نست. هیننین، میازنن پایادنرز و تاونقن و    

تعا ل شبکه طیز  ر پیوطد نعلیا  و م،اارکت ضاعید   

 هاد سااخلار شابکه  ر شارنیط      مای   نست که ط،اان 

 متلفد و بحرنطی شکننده و سات خونهد بو .
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میانگین فاصلة ژئودزیک در پیوند ا ت تاد و  

 نفعان محلی  مرارجو در شبکة ذی
ترین مایر بین یاک جاات کن،اگر  ر     میاطگین کوتاه

طاعاان محفای    پیوطد نعلیا  و م،اارکت  ر شابکة ذز  

نست. نین نعدن   48/2و  55/1ترتیب  روسلاز رقین به

 هندة سرعت تبا ل و گر   نطالعا  و مناابع   ط،ان

 ر میان کن،اگرنن متلفاد نسات. بار نسااس طلاایج       

، میازنن گار   و تباا ل    5آماده نق جادول     سات  به

نطالعا   ر پیوطد نعلیا  ملوساط نسات و  ر پیوطاد    

شاو .   م،ارکت نین میزنن  ر ید ضعید نرقیابی مای 

شو ،  ر شبکة نعلیا  نفارن    میگوطه که مالیظه  هیان

یدنکثر نق طریق سه پیوطد با یکادیگر نرتباا  بردارنر    

کاه  ر شابکة م،اارکت، نفارن        کنند   ر صاورتی  می

یدنکثر نق طریق شش پیوطد باا یکادیگر م،اارکت و    

کنند. نین طلیجه بدنن معناست که یگاطگی  هیکارز می

ملوساط رو  بر نرنن نین روسلا ت ریباً  و نتحا  میان بهره

ترز با یکادیگر   به پایین نست و نفرن   ر قمان طوالطی

هیاهنگ خونهند شد. به هیین  لیل، الق  نست میزنن 

نین شاخص نفزنیش یابد تا سرعت گر   نطالعاا   

باار نرنن نفاازنیش یابااد و    و منااابع  ر میااان بهااره  

ساخلن نفرن   ر یکیرنطی منابع آب  ر قمان  هیاهنگ

  و،  ر طلیجه، نجرنز مادیریت  ترز صور  گیر کوتاه

م،ارکلی و یکیرنطی محفی منابع آب  ر قمان کیلار  

 یابد. و با سرعت بی،لرز تح ق 

نفعتان   پیرامون در شبکة ذی –شاخص مرجز

 محلی منابع آب
طلایج میزنن ترنکم برنز  و گاروه مرکازز و    6جدول 

بر نرنن  ر  بهره 7 هد.  ر جدول  پیرنموطی رن ط،ان می

طاعان محفی بر نساس شاخص مرکز پیرنمون  شبکة ذز

نطاد. بار    به  و گروه مرکزز و پیرنماوطی ت اایم شاده   

تاونن بیاان    ، مای 6آمده نق جدول   ست نساس طلایج به

تارنکم پیوطاد نعلیاا  باین      ر روسلاز رقیان  کر  که 

 رصاد و  ر باین کن،اگرنن     78هاز مرکزز  قیرگروه

نق   رصاد  48 رصاد نسات. هینناین،     30پیرنموطی 

باار نرنن   رصااد نق بهااره 52نطااد و  کن،ااگرنن مرکاازز

نطد. به عالوه ترنکم پیوطد م،اارکت   کن،گرنن پیرنموطی

 رصد و  ر قیرگروه پیرنموطی  57 ر قیرگروه مرکزز 

 رصد کن،اگرنن  ر قیرگاروه    41 رصد نست و  16

  رصد  ر قیرگروه پیرنموطی درنر  نرطد.  59مرکزز و 

 
 میانگین فاصلة ژئودزیک در پیوندهای اعتماد و مشارکت. میزان شاخص 5جدول 

 م،ارکت نعلیا 

 فرنونطی تعدن  فاصفة نکو قیک فرنونطی تعدن  فاصفة نکو قیک

1 380 47/0 1 164 22/0 

2 413 51/0 2 252 35/0 

3 19 02/0 3 194 27/0 

   4 57 08/0 

   5 38 05/0 

   6 24 03/0 
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 نفعان محلی منابع آب و گروه مرکزی و پیرامونی شبکة ذی. میزان تراکم در د6جدول 

 طوع پیوطد مرق نکولونیک
 پیرنموطی مرکزز

 ترنکم )%( تعدن  نفرن  ترنکم )%( تعدن  نفرن 

 روسلاز رقین
 30 17 78 12 نعلیا 

 16 15 57 14 م،ارکت

 
 عتماد و مشارکت اجتماعیا یوندهایپ اساس بر یرامونیپ و یمرکز کنشگران و ها رگروهیز. 7جدول 

 مرق نکولونیک رقین

 نعلیا پیوطد  م،ارکتپیوطد 

 کن،گرنن پیرنموطی کن،گرنن مرکزز کن،گرنن پیرنموطی کن،گرنن مرکزز

Se – Ze Da – Ra Ho – Gh Al - Ed Se - Ze Da - Ra Ho - Gh Mo - Ze 

Am – Ra Mo – Ze Al – Mi Gh - Ed Am - Ra Al - Ed Al - Mi Gh - Ed 

Re – Ra Ta – Mi Sh – Ah Re - Ed Re - Ra As - Ed Sh - Ah Re - Ed 

Sa – Ra Re – Na Al – Sa As - Ed Sa - Ra Ta - Mi Al - Sa Za - He 

Ab – Ra  Ah – Mi Mo - Ah Ab - Ra Mo - Ah Ah - Mi Sa - Di 

Sh – Ra  Af – Ad Za - He Sh - Ra Re - Na Af - Ad Ma - Ad 

Bo – Ra  Ha – Ra Sa - Di He - Ra  Ma - Ah Se - Je 

He – Ra  Ma – Ah Ma - Ad Ha - Ra  Bo - Ra  

 

آمده یاکی نق آن نست که تارنکم و    ست طلایج به

نطاجا   ر پیوطدهاز نعلیا  و م،اارکت  ر قیرگاروه   

کننادة   مرکزز بی،لر نق قیرگروه پیرنموطی نست و بیان

رونبط بی،لر و هیکاارز و م،اارکت بی،الر نفارن ز     

 نطد. نست که  ر مرکز شبکه درنر گرفله

رابطة بین دو پیوند ا ت تاد و مرتارجو بتر    

 QAPاساس شاخص 
ها  ها و رو  ترین شاخص یکی نق مهم QAPشاخص 

نز نسات.   هاز شبکه  ر محاسبا  آمارز بین ماتریس

تونن فرضیا  آماارز رن   با نسلاا ه نق نین شاخص می

بررسی کر . به هیین جهت،  ر نین بتش محاسابا   

آمارز مرتبط با میزنن هیبالگی بین پیوطد م،ارکت و 

طاعان محفای مناابع آب صاور      نعلیا   ر شبکة ذز

گرفاات. پیوطااد م،ااارکت ملغیاارز ونباااله و نعلیااا  

پیوطدز مال ل  ر طظر گرفله شده. با توجه به طلاایج،  

 ر روساالاز رقیاان هیبااالگی بااین پیوطااد نعلیااا  و 

م،ارکت ملوسط رو باه پاایین نسات و نگار باین  و      

کن،گر پیوطد نعلیا  وجو   نشاله باشاد، باه نیلیاال     

 و م،اارکت طیاز      رصد بین آن 37 نر  نیمثبت و مع

وجو  خونهد  نشت. بنابرنین،  ر نین روسالا ت ویات   

پیوطااد نعلیااا  باارنز نفاازنیش م،ااارکت  ر میااان     

 شد  الق  نست. بر نرن به بهره
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 گیری بحث و نتیجه
طاعاااان  ر  یکیرنطااای محفااای آب و یضاااور ذز 

هاا، عاالوه بار نینکاه      گیارز  ها و ت،اییم  ریزز برطامه

نفزنیش نطییناان نق موف یات و نمیادونرز باه     موجب 

ها خونهد شد،  سلیابی باه پایادنرز  ر    نسلیرنر برطامه

منابع آب رن تاهیل و تاریع خونهد طیو . باه هیاین   

طاعاان باا نسالاا ه نق     تحفیال رونباط باین ذز   جهت، 

هااز   هااز نجلیااعی  ر رو    رویکر  تحفیال شابکه  

نجارنز  تونطاد ط اش مهیای  ر     مدیریت م،ارکلی می

 [.29ها  نشله باشد ] موفق طرح

طاعان بار نسااس     ر تح یق یاضر رونبط بین ذز

 و پیوطد نعلیاا  و م،اارکت نجلیااعی تحفیال شاد.      

هیان طور که گاله شد، نعلیا  یکی نق عناصر مهام و  

کننادة فضااز    ییاتی  ر نمر م،ارکت نست و تااهیل 

رفلار جیعی و نیجا کنندة فضاز نجلیاعی مبلنای بار   

[. نین ملغیر با باایارز نق  55شو  ] ،ارکت تف ی میم

ملغیرهاز جامعه نق جیفه م،اارکت هیباالگی  نر .   

شر  م،ارکت و هیکارز نسات و ب اا و    نعلیا  پیش

پایدنرز هیکارز  ر یک گروه  ر گرو وجو  نعلیاا   

نساات.  ر تح یااق یاضاار هیبااالگی بااین نعلیااا  و 

باه  م،ارکت  ر روسالاز رقیان  ر یاد ملوساط رو     

هرچه میزنن  رصد( نست. با توجه به نینکه  37پایین )

رونبط  ر میان کن،گرنن بی،لر باشد سطو نعلیا  طیاز  

هااز بی،الرز    یابد و فرصات   ر میان آطان نفزنیش می

آید  وجو  می برنز نددنما  جیعی  ر بین کن،گرنن به

[، طیاق باه ت ویات نعلیاا  و م،اارکت     42، 23، 2، 1]

طاعان محفی نیان روسالا وجاو      ذزنجلیاعی  ر میان 

  نر .

طاعان   ر نین تح یق سرمایة نجلیاعی  ر میان ذز

هایی چاون تارنکم، تیرکاز،     محفی با سنجش شاخص

یااافلگی پیوطاادها نرقیااابی شااد.   وسااویگی، و نطل ااال

هاز جیعی  ر  هاز ملرنکم باعث نفزنیش فعالیت شبکه

هااز   یوهشو  و تأثیر مثبلی  ر شا  بر نرنن می میان بهره

بر نرز نق آب، م،ارکت  ر مادیریت آب، و،  ر   بهره

طهایت،  سلیابی به یکیرنطی محفی مناسب مناابع آب  

خونهد گذنشت. هیننین، میزنن باالز ترنکم  ر میاان  

نفرن  موجب گالر  نعلیاا  و کنلارل نجلیااعی  ر    

، 16هاز متلفد خونهاد شاد ]   سطو نفرن  و قیرگروه

ن باالز تارنکم باعاث کااهش    [.  ر وندع، میزن41، 21

، 14شاو  ]  ریاک و هزینة م،ارکت  ر میان نفرن  می

هااز   هاا و عار    [، پایبندز به هنجارها، سنت38، 15

بار نرز نق مناابع آب رن  ر    محفی مرتبط با شیوة بهره

طیایااد، موجااب نفاازنیش  جامعااة محفاای ت ویاات ماای

بر نرز نق مناابع آب   نیااس مائولیت طابت به بهره

 ر طلیجه نفارن  بارنز مادیریت م،اارکلی     ، و شو  می

منابع آب با سرعت بی،لر و ودات کیلارز هیاهناگ    

 [.16] شوطد می

آماده،  ر روسالاز رقیان      ست بر نساس طلایج به

میزنن ترنکم  ر پیوطد نعلیا  ملوسط رو به پایین نست 

و کیبو  پیوطد م،ارکت  ر نین روسلا چال،ی عیاده  

رو .  ر  شایار مای   آب باه  ر مدیریت م،ارکلی منابع 

هاز مجاق و غیرمجاق باه صاور     روسلاز رقین چاه

شاو .  ر نیان روسالا     خاطون گی و فامیفی نسلاا ه می

نعلیا  و م،ارکت  ر میاان نفارن  بار نسااس رونباط      

خوی،اوطدز و ط ش نفرن   ر روسلا و طیز بار نسااس   

بااالبو ن   به طور کفای، هاست.  نسلاا ة م،لر، نق چاه

بار نرنن باعاث    علیا  و م،ارکت  ر میان بهاره میزنن ن

خونهد شد میزنن ترنکم و نطاجا  نجلیااعی نفازنیش   

طاعاان محفای باا     یابد و سرمایة نجلیااعی شابکة ذز  
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نفارن  بارنز مادیریت    سرعت بی،لرز مح ق شاو  و  

م،ارکلی منابع آب با سرعت بی،الر و ودات کیلارز    

. باار نساااس طلااایج، چااون ساارمایة  شااوطد  هیاهنااگ

نست ت ویت  و پیوطد   لیاعی  ر نین روسلا ضعیدنج

طاعان محفی آب  ویهه م،ارکت  ر میان ذز نعلیا  و به

صور  به نخلالل  ر  ضرورز نست، قیرن  ر غیر نین 

هااز جیعای منجار خونهاد شاد و مادیریت        فعالیت

نز  م،ارکلی رن با چالش مونجه خونهد کر .  ر مطالعه

جلیااعی و سارمایة   ت ویات نطااجا  ن  [ بر نللازن   17]

نجلیاعی بر نساس نفزنیش میزنن نعلیاا  و م،اارکت   

باار نرنن باارنز برطامااة عیاال ماادیریت   ر میااان بهااره

م،ارکلی منابع آب  ر رنسلاز  سلیابی به پایادنرز و  

نمنیت آب تأکید شد  طلایج نیان مطالعاه مؤیاد طلاایج     

برخی پهوه،اگرنن بار   تح یق یاضر نست. هیننین، 

ساارمایة نجلیاااعی  ر موف یاات   نهییاات نطاااجا  و

کنند  طلایج نیان   هاز مدیریت م،ارکلی تأکید می طرح

بتش نق تح یق طیز با طلاایج مطالعاا  نیان مح  اان     

 [.27، 25، 20، 19، 18، 17، 9، 8هیتونطی  نر  ]

 ر قمینة تیرکز شبکه گالنی نست هرچاه میازنن   

تیرکز  ر شبکه نفزنیش یابد، تیرکاز دادر  محادو     

گیر   و ف ط  ر نخلیار تعدن  محدو ز درنر میشو   می

 هندة تنوع و طاهیگوطی  ر شبکه خونهد بو .  و ط،ان

نق طر   یگر، هر چه نین میزنن کیلر باشاد، دادر    

گیار  و مادیریت     ر نخلیار تعدن  بی،الرز دارنر مای   

م،ارکلی، با توجه باه تأکیاد بار نصال تیرکزق نیای،      

تونن بیان کر   ج، میبر نساس طلایتر خونهد بو .  موفق

شاخص تیرکز  ر نین روسالا بار نسااس پیوطادهاز     

بیروطی نعلیا  و م،اارکت  ر یاد مناسابی نسات و     

میزنن مطفوبی  نر . میازنن نیان شااخص بار نسااس      

پیوطدهاز  روطی نعلیا  و م،ارکت به طابت باالست 

که نین نمر به محدو شادن دادر   ر  سات تعادن      

شو . به هیین جهات،   ینطدکی کن،گر مرکزز منجر م

تیرکزق نیی بارنز نعیاال مادیریت م،اارکلی موفاق      

هااز   بیان شاد کاه شابکه    ر تح ی ی  ضرورز نست.

پذیرطااد و فادااد   ملیرکااز  ر نغفااب نودااا  آساایب  

نسلحکا   قیرن نگر کن،گر مرکزز، کاه  نرنز دادر    

قیا ز  ر شبکه نست، نق شبکه خارج شاو  یاا یاک    

، ت،ییم نشلباهی  رباارة  کن،گر که  ر مرکز درنر  نر 

شبکه بگیر ، ساخلار شبکه به هم خونهد ریتت و نق 

بین خونهد رفت. بناابرنین، طیااق باه تیرکزق نیای  ر     

هاایی وجاو   نر   نیان طلیجاه باا طلاایج        چنین شبکه

[. هینناین، طلاایج   30تح یق یاضر هیتاونطی  نر  ] 

[ مؤیااد طلااایج  48، 26، 19، 18برخاای مطالعااا  ] 

 نست. پهوهش یاضر

هااز محفای و    ها و سنت شدن عر  میزنن طها ینه

پایدنرز و تعا ل شبکه بر نساس پیوطد نعلیا  ملوسط 

شو ، نما نق لحا  م،اارکت   رو به ضعید نرقیابی می

 هاد نفارن   نرنز    می  نین میزنن ضعید نست و ط،ان

نز ملزلازل، کاه  نرنز    رونبط طها ینه طیاالند و شابکه  

نطد. بنابرنین،  وجو  آور ه ت، بهتونقن و تعا ل کیی نس

ت ویت رونبط  وسویه و مل ابل برنز پایادنرز شابکه   

 ر   ر رنسلاز یکیرنطی محفای آب ضارورز نسات.   

[ باه طلاایج   19، 18، 17، 1نین قمینه برخی مطالعا  ]

  ست یافلند.  م،ابهی

میاطگین فاصفة نکو قیاک  ر  و پیوطاد نعلیاا  و    

نساات کااه بیاااطگر  48/2و  55/1ترتیااب  م،ااارکت بااه

سرعت ملوسط گر   نعلیا  و نتحا  و یگاطگی نفرن  

 ر نیاان قمینااه و هیننااین ساارعت ضااعید گاار   

طاعاان نسات. هیاان طاور کاه       م،ارکت  ر میاان ذز 

شو ، میزنن نین شاخص با میزنن شااخص   مالیظه می
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ترنکم  و پیوطد نعلیا  و م،ارکت طیز هیتاونطی  نر .  

ت قمااان و ساارعت   ر وندااع، بااا توجااه بااه نهییاا  

باار نرنن  ر بحااث ماادیریت  ساااخلن بهااره هیاهنااگ

ویاهه م،اارکت    م،ارکلی، ت ویت پیوطد نعلیاا  و باه  

برنز نفزنیش سرعت گر   نین پیوطد  ر بین نفرن  و 

بااه  طبااال آن کاااهش قمااان هیاااهنگی و نتحااا  بااین 

بر نرنن  ر رنسالاز یکیرنطای مناابع آب نلزنمای      بهره

نز بیان شد که سارعت   مطالعهنست.  ر نین قمینه  ر 

بار نرنن   قیا  گر   نعلیا  و م،ارکت  ر باین بهاره  

شو  که  ر مدیریت م،ارکلی منابع جنگفای   باعث می

 ر منط ااة مااور  طظاار وضااعیت مطفااوبی نق طظاار     

ساخلن نفرن  برنز نجرنز مدیریت م،اارکلی   هیاهنگ

بر نرنن  ر  و مدیریت بحرنن وجو   نشله باشد و بهره

رو خونهند  پذیرز کیلرز روبه منابع با آسیبمدیریت 

شد  نین طلیجه طلیجة یاصل نق نین بتاش نق تح یاق   

 [.1کند ] یاضر رن تأیید می

 ر روسلاز رقین تعدن  نفرن ز کاه  ر قیرگاروه   

گیرطد کیلر نق تعادن  نفارن  قیرگاروه     مرکزز درنر می

پیرنموطی نست. هیننین، ترنکم نعلیا  و م،ارکت  ر 

،گرنن مرکزز قیا  تا ملوساط و  ر قیرگاروه   میان کن

پیرنموطی ضعید نست. نفرن  کفیدز و مؤثر  ر شابکه  

گیرطااد و باعااث  هاااز مرکاازز داارنر ماای  ر قیرگااروه

شاوطد و  ر نیان    نفزنیش نطاجا  نجلیاعی شابکه مای  

نماا،  ر  . قمینه کن،گرنن پیرنموطی ط ش کیلرز  نرطاد 

هاا   ویق آننین میان، شناخت کن،گرنن پیرنموطی و ت،

هااز مادیریت م،اارکلی باایار      به شرکت  ر برطاماه 

نهییت  نر ، قیرن نگار کن،اگرنن پیرنماوطی باه  لیال      

توجهی نق شبکه یذ  شوطد به کااهش نطااجا  و    بی

سرمایة نجلیاعی شبکه منجار و،  ر طلیجاه، مادیریت    

م،اارکلی بااا چاالش مونجااه خونهاد شااد. بنااابرنین،    

طی و ت،ویق و ییایت ت ویت رونبط  کن،گرنن پیرنمو

ها برنز نعیال یکیرنطی موفق آب  ر نیان روسالا    آن

، 10، 8] ضرورز نست.  ر نین قمینه برخای مح  اان  

[ به طلایجی م،ابه طلایج تح یق یاضار  سات   19، 17

 یافلند.

شار  توساعة    یکیرنطی محفی پیشبه طور کفی، 

پایدنر و نلگوز مناسبی برنز مدیریت محفای معرفای   

نز نعیال یک یکیرنطی موفاق  ر م یااس   برشو .  می

طاعاان محفای و بررسای نلگاوز      محفی شاناخت ذز 

ها نلزنمی نست. نین کار باا نسالاا ه    مابین آن رونبط فی

نق رو  تحفیاال شاابکة نجلیاااعی بااه طحااو مطفااوبی 

پذیر نست. پایش نجلیااعی جونماع محفای بار      نمکان

نز پیش نق نجرنز یکیرنطی  نساس رو  تحفیل شبکه

هااز   ها و فرصات  منابع آب به شناخت چالش محفی

شاو . باه    ریزنن منجار مای   روز مدیرنن و برطامه پیش 

هیین  لیل،  ر نین تح یق به بررسی  و پیوطد نعلیاا   

هاز نصفی نطاجا  و سارمایة   ا که نق مؤلاه و م،ارکت

ا  نجلیاعی و نق عونمل موف یت  ر یکیرنطی آب نست

ابع آب  ر روسالاز  بار نرنن محفای منا     ر میان بهاره 

طاعاان و   رقین پر نخله شد.  ر نین قمینه، طتات ذز

  عرفی تعیاین   بر نرنن نق منابع آب  ر دالب سامان بهره

طاعان محفی مناابع آب  ر   مابین ذز شدطد و رونبط فی

کر ن یکیرنطای خاوب     گذنرز و عیفیاتی رنسلاز پایه

  هنادة  منابع آب تحفیل شد. طلایج تح یق یاضر ط،ان

بر نرنن  میزنن نعلیا  ملوسط و م،ارکت بایار کمِ بهره

نست که باعث شده میزنن نطاجا  و سرمایة نجلیاعی 

هاز تارنکم، تیرکاز،  وساویگی، و     بر نساس شاخص

طاعان محفی  ر ید  یافلگی پیوطدها  ر شبکة ذز نطل ال

ضااعید باشااد  طاپایاادنرز و عااد  تعااا ل شاابکه بااه 

بر تغییرن  منجر خونهاد  شکنندگی نین ساخلار  ر برن
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شد. هیننین، میزنن هیبالگی م،ارکت با نعلیا  طیاز  

تونن   ر ید ضعید نرقیابی شد. با توجه به طلایج، می

بار نرنن و نفازنیش    گات ت ویت رونبط  ر میان بهاره 

میزنن نعلیا  و م،ارکت  ر میان آطاان بارنز نفازنیش    

سااخلن   سرعت گر   مناابع و نطالعاا ، هیاهناگ   

 ر نجرنز یکیرنطی مناابع آب  ر قماان کوتااه،     نفرن 

بر نرز نق  هاز محفی  ر بهره رعایت هنجارها و عر 

طاعاان  ر یااطات    منابع آب و نیااس مائولیت ذز

نق منااابع آب و جفااوگیرز نق تتریااب آن ضاارورز  

 نست.
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