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 چکیده

ساسمنابع آب یکی  مدیریت شکال مدیریت منابع  ترینیچیدهپ حالیندرع و ینتراز ح  نوانعبهمنابع آب  حکمرانیطرفی  از ست واا

محلی جهت مدیریت مشمماری ی منابع آب یکی از وممروریا   بردارانبهرهآبخیز با دخیل نمودن  یهاحوزهترین منبع طبیعی ارزشمممند

نفعان محلی تحلیل روابط ذی یک رویکرد در ۀمنزلبهاج ماعی  ۀشممبکاسمماس به تحلیل  ینبر ا .شممودیمامنیت آب محسمموب  ۀبرنام

محلی با اسم فاده از تحلیل  نفعانیذ ۀشمبکاین پژوهش پایش اج ماعی  ازده اسمت. هد  شموجه تمدیریت پایدار منابع آب  منظوربه

ساماناج ماعی  ۀشبک س ان علیا خروعرفی  در  شهر ست. در  شابور ا ساساین یار  نی س فاده از  و پیوندهای اع ماد بر ا شاریت و با ا م

پیوندها، میان ین فاصممله ودودزیک   یریپذان قال)ترایم، تمریز، دوسمموی ی پیوندها،  یمی و ریاوممی سممالن یبن شممبکه یهاشمماخ 

داری و پایبوده قوی مشاریت  و اج ماعی بر اساس پیوندهای اع ماد ۀسرمایمیزان  دهدیمن ایج این تحقیق نشان صور  گرف ه است. 
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 مقدمه. 1
طبیعی  هاییهسرمامخ لفی اعم از  هاییهسرمامنابع و 

آبخیز وجود دارد یه  زۀحوانسممانی در  ۀسممرمایو  مانند آب

 باومممرور  آبخیزداری به معنای مدیریت یکچارمه منابع 

منابع آب داخل  خصممموصبهپایداری منابع طبیعی  هد 

جزدی از  عنوانبه. آب [24] نمایدیمآبخیز را ایجاب  زۀحو

بنیادی برای هر  ۀمؤلفحیا  و نیز ۀ شممالود، زیسممتیطمح

سعه در مبحث  سعنوع ال وی تو پایدار جای اهی مهم و  ۀتو

معنای تخریب  دارد. بنابراین تخریب منابع آب بهمحوری 

دس رسی  جهت. [74، 71، 48] د بودهتوسعه خوا هاییهپا

پایدار، دس رسی عادالنه به آب و حفاظت از منابع  ۀتوسعبه 

  IWRM) 1منابع آب یوسممم ۀپهمبهآب، رهیافت مدیریت 

ندی مالرح  عنوانبه به  شمممودیمفرای هد  آن توجه  یه 

دل ، فنی، اج ماعی و محیالییسمممتزاق صمممادی،  مسممما

 آتی یهانسملابع آب برای تضممین پایداری من حالیندرع

در  موردنظرای دسممم یابی به اهدا  راسممم  . در[8] اسمممت

و  هاییاسممم و جبران  منابع آب یوسممم ۀپهمبه یریتمد

، 7] یا مدیریت باال به پایین جانبهیکمدیریت  ییمبودها

، 62، 54، 16] موفق آب الزامی است حکمرانی، اجرای [25

سیعی از  حکمرانی. [66 س مسمنابع آب به طیف و  هایی

توسعه و  منظوربهیه  یادار وسیاسی، اج ماعی، اق صادی 

خدما  آب در محل در سمممالوح  ۀارادمدیریت منابع آب و 

، 63، 62، 54، 16] گرددیماطبق  اندشمممده یجادامخ لف 

به  با. [66 جه   هاییسممم مسمممشمممرایط  بودن یرم غتو

 مدیریت و در اهدا آن  یرتأث و یاج ماعو  محیالییسممتز

صد ست یه  نیاز گرییت با  یامنالقه هر آب در حکمرانیا

 و هاارزش، اج ماعی، محیالییسمممتزبه شمممرایط  توجه

 ازیه  نفعان مخ لف در آن منالقه صممور  گیردباورهای ذی

 .[71، 62، 61، 16] شودیمیاد  2محلی حکمرانی نام با آن

 موفق منابع آب در حکمرانی هاییاس راتژ و هایسممکان در

 یه دولت مخ لفی دخالت دارند یهامجموعهسالن محلی، 

 
1 Integrated Water Resources Management 

2 Local Governance 

ماع محلیو اج نابراین یکی از [25] گیردیم بر را در   . ب

محلی،  در سمممالنمنابع آب  حکمرانیاجزاء اسممماسمممی در 

 12 .[57، 15] منممابع آب هسممم نممد محلی از بردارانبهره

زیربنای ۀ منزلبه  SNA)3اج ماعی ۀشممبکهمچنین تحلیل 

ز اریاوی،  یک دس ورالعمل یمی و و منابع آب گرییتصد

هایمع ماعی در یار نابع حکمرانی مهم اج   محلی آب م

هت [69] یل روابط  ج عانیذتحل ماعی  و نف پایش اج 

س فاده   رویکرد شدهیانببه مالالب  با توجه. [27] یندیما

مدیریت موفق منابع آب، مدیریت مشاری ی این  در ناسبم

 اساسی و یدیفای ور یل. یک [33، 32، 15، 3] منبع است

ینشمم ران  تمامیبین  شممروع مدیریت مشمماری ی درجهت 

 ۀتوسمممعمدیریت مشممماری ی منابع آب،  یندآفر در درگیر

اع ماد یکی . [19] اسممت هاآن میانروابط م قابل  و اع ماد

اج ماعی است یه  یهاشبکهمهم و اساسی در  یهامؤلفهاز 

س ر تمامی روابطنقالۀ  شاریت، همکاری و ب  میان آغازین م

ست. باال بودن میزان اع ماد افراد به یکدی ر به  ش ران ا ین

و هر مه  شممودیمافزایش مشمماریت و همکاری آنان منجر 

 ترگسمم ردهمشمماریت اج ماعی در یک جامعه  یهاشممبکه

اقداما   یییارآاسممت و  تریغن 4اج ماعیسممرمایۀ باشممد، 

اج ماعی مرتبط با مهم  هاییتئور جمله از. یابدیمافزایش 

بررسممی  آن را توانیمآب، یه در تحلیل شممبکه  حکمرانی

نظریۀ سمممرمایۀ . در [58] اج ماعی اسمممتسمممرمایۀ یرد، 

سسا  از مؤ ییهاشبکه صور  بهرمایه را اج ماعی، این س

آینده از اع ماد تعریف  داوطلبانه یهاانجمنو  یخ هخودان 

 عنصممری حیاتی اج ماعیسممرمایۀ . بنابراین [60] یندیم

س یابی به  جهت سعۀ د  دشویمعادالنه و پایدار معرفی تو

. میزان قابل قبولی از سرمایه اج ماعی موجب [52، 47، 9]

سهیل  در مواقع  یهیطوربه، شودیماج ماعی  یهاینشت

اج ماعی، سممرمایۀ حل مشممکب  از جهت  توانیمبحرانی 

منبع حل مشکب  و اصبح فرآیندهای  ترینیاصل عنوانبه

جام [48] موجود سمممود برد ماد، مشممماریت و انسممم . اع 

اج ماعی محسممموب یۀ سمممرمامهم  یهاجنبهاز  5اج ماعی

3 Social Network Analysis 

4 Social Capital 

5 Social Cohesion 
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 نیترمهماع ماد و مشاریت یکی از  یهاشبکه. در شوندیم

میزان انسجام در شبکه است  یشناسجامعه ازلحاظ هامؤلفه

شمممبکۀ  یهاشممماخ لفه از طریق ؤاین م یریگاندازهیه 

و عبار  اسمممت از یک  [17]اسمممت  یرپذامکاناج ماعی 

ضا برای  شدهاعمالگروهی یه در آن نیروهای ویژگی  بر اع

 یوشممدیمماندن در گروه، بیش از یل نیروهایی اسممت یه 

به ترک گروه  هاآن ماعی [22] دارد وارا  جام اج  . انسممم

فه عنوانبه گذار یامؤل یت مشممماری ی نقش  اثر مدیر بر 

 طبیعی یهاعرصمممهرا در پایداری  یاثرگذارو  ینندهیینتع

فا  آبخیز  یهاحوزه) ندیمای . [47، 43، 41، 40، 36] ی

 هاییتفعالاج ماعی، به دلیل بهبود و تسمممهیل سمممرمایۀ 

شرط الزم  سجام اج ماعی در جامعه  جهتجمعی،  ایجاد ان

اج ماعی مؤلفۀ گفت بین سممه  توانیم واقع درخواهد بود. 

، 26] تن اتن ی وجود داردرابالۀ اع ماد، مشاریت و انسجام 

اج ماعی شمممبکۀ یاربرد روش تحلیل دربارۀ  .[58، 30، 27

ن ایج  آب تحقیقاتی صمممور  گرف ه اسمممت. حکمرانیدر 

نفعان در ارتباط با یاهش  ژوهشی یه به بررسی روابط ذیپ

با  اس انی و ملی ییفیت منابع آب سودیس در سالن محلی،

اج ماعی پرداخ ه است،  یهاشبکهروش تحلیل  یرییارگبه

عامل اصممملی در یاهش ییفیت منابع آب،  دهدیمنشمممان 

بین خرد شممدن اراوممی به دنبال فرسممایش روابط اع ماد 

ز ا رویهیبنادرسممت و اسمم فادۀ نفعان محلی منابع آب و ذی

پژوهشمممی به تحلیل در . [44] باشمممدیممنابع آب منالقه 

شاری ی برنامۀ نفعان در اج ماعی ذیشبکۀ  عمل مدیریت م

ساس ن ایج رودخانۀ منابع آب در  شد. بر ا جاجرود پرداخ ه 

 اج ماعی درسرمایۀ اعی و این تحقیق، تقویت انسجام اج م

ما  میان ذی عمل مدیریت برنامۀ نفعان محلی یکی از الزا

س یابی به پایداری و امنیت  شاری ی منابع آب برای د ب آم

 .[23] است

یل سممماخ اری روابط  حاومممر، تحل هد  از پژوهش 

ماعی  نابع آب در  بردارانبهرهاج  حدودۀ محلی م مرز م

با  ایولوویکی خرو یا  هایپ بر یدتأیعل ند ماد و  یو اع 

شبکۀ یمی و ریاوی سالن یبن  یهاشاخ مشاریت و 

، هاشمماخ اج ماعی اسممت. با اسمم فاده از سممنجش این 

 یهاگروهکه را در میان اج ماعی شمممبسمممرمایۀ  توانیم

س اننفعمخ لف ذی ستمنابع آب  حکمرانی ای در را  به د

 آورد.

 

  یشناسروش. 2

 مطالعه موردمعرفی منطقۀ . 2.1
یه از - علیا آبخیز خروحوزۀ علیا در  سامان عرفی خرو

ست یریوآبخیز بزرگ  یهاحوزه یرز  گرف ه قرار -مریزی ا

 در هک ار اسممت و 60 اسممت. مسمماحت این سممامان عرفی

یایی یت جغراف عرض  21 '11 ˚36تا  27 '9 ˚36موقع

طول شممرقی واقع  2 ' 3˚59تا   36 '3 ˚59 و شمممالی

علیا در جنوب شمممرقی  آبخیز خروحوزۀ گردیده اسمممت. 

ه از شمممال به زو این حو شممده واقعشممهرسمم ان نیشممابور 

به  جنوب آبخیز بووان، از حوزۀ آبخیز زشمممک، از مغرب 

 آبخیز درود و از سممممت جنوب به خروحوزۀ مشمممرق به 

آبخیز دارای جمعیت حوزۀ . این گرددیمسمممفلی محدود 

غل . شهس ند زبانیآذر بوده و افراد این بخش یکجانشین

علیا را  بخش خرواسممت.  اصمملی آنان باغداری و دامداری

آبریز فرعی حوزۀ آبریز اصممملی و یک حوزۀ به دو  توانیم

نهتقسمممیم نمود.  به  یهارودخا مهم این سمممامان عرفی 

نۀ  یهانام خا نۀ روبزرگ، رود خا مک و د نۀ یو خا رود

این منالقه به خاطر موقعیت توپوگرافی  .اسمممترودمیان 

م عددی اسممت یه اغلب در میان  یهامشمممهخود دارای 

 اینسمماینان  یازن مورد. آب شممرب اندقرارگرف هارتفاعا  

نی طوال نسب اًمسافت با طی و  یگذارلولهمنالقه از طریق 

نا  قه توسمممط دو ق . شمممودیم ینتأم موجود در منال

 است.است این سامان فاقد ماه عمیق  ذیریانشا

 اجتماعیشبکۀ تحلیل . 2.2
عه و تحلیمل  ینترمهمامروزه یکی از  الال های م ابزار

نفعان محلی ذی میانسممماخ ارهای اج ماعی و اق صمممادی 

 ردرویکاسممت. اج ماعی شممبکۀ منابع طبیعی، روش تحلیل 

 ناز طریق آ ابزاری یمی و ریاوی است یه یاشبکهتحلیل 
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صادی  –ساخ ارهای اج ماعی توانیم  نفعانیذ ینب رااق 

 اج ماعیشممبکۀ محلی طراحی و تحلیل یرد. روش تحلیل 

در ینشمم ران قا مابینیفبا تحلیل ال وی سمماخ اری روابط 

 دهمشاهقابل نفعانیذمشاهده را میان  یرقابلغشبکۀ است 

سازد و همچون ابزاری یارآمد در سنجش انسجام اج ماعی 

 هاییورود نمودنمنابع آب، با فراهم  حکمرانیشممبکۀ در 

را در شناخت  هاآن، گذارانیاستسارزشمند برای مدیران و 

منابع آب و  حکمرانیپیش روی عملیاتی یردن  یهامالش

 یاری یند هامالشبرطر  یردن این  جهت گذارییاستس

[25 ،72،74]. 

 روش تحقیق. 2.3
هت  که در  یکردیاربردی نمودن روج یل شمممب تحل

ندی اج ماعی و منابع آب نخسممم ین ی حکمرانی ار مرزب

. در این تحقیق مرز ایولوویک سممامان باشممدیمایولوویک 

ماعی  یا و مرز اج  عهعرفی خرو عل الال  بردارانبهره موردم

سممامان  در .باشممندیممنابع آب داخل این سممامان عرفی 

علیا با برخورداری از منابع آبی مناسمممب واحد  عرفی خرو

وع زمینی بوده و عمده منابع آبی موجود نتقسمممیم آب از 

یشاورزی و توسط باغداران با توجه به  ینهزم دردر منالقه 

قرار  اسمم فاده مورداراوممی زراعی و باغی  یریقرارگمحل 

 ترینیاصممل و قنوا  موجود در منالقه هامشمممه. گیردیم

ست یهآب  ینتأممنبع  مش رک توسط تمامی  صور به ا

نحوۀ شمممود. میاسممم فاده  حاومممر در منالقه بردارانبهره

اس فاده از آب رودخانه از نوع زمینی و بر اساس محل قرار 

سممهم اسمم فاده از قنوا  به صممور  نحوۀ گیری زمین و 

 باشد.میساع ی از مدار قنا  

در پژوهش حاومممر، بر اسممماس روش پیمایشمممی و با 

س فاده از  شاهدۀ ا صاحبه با م س قیم و م  هد  یهاگروهم

یلیدی از منابع  بردارانبهرهنخست  یموردبررسمنالقۀ در 

در این تحقیق   .برداربهره 24آب شمممناسمممایی شمممدند )

منابع آب  بردارانبهرهپیوندهای اع ماد و مشممماریت میان 

 
1Quadratic Assignment Procedure 

بر اسمماس طیف و  شممبکه اج ماعی هنامپرسممشدر قالب 

  )خیلی زیمماد، زیمماد، م وسمممط، یم، خیلی یم  الیکر

در تحلیل شمممبکه  یطوریلبه و تهیه شمممدند. یآورجمع

وی  س فاده موردتئوری جبر ماتریس جهت مالالعا  ریا  ا

محاسمممبا  ریاومممی با اسممم فاده از یۀ یلگیرد. می قرار

انجام گرفت و با اسمم فاده  UCINET 6.515 [15]افزارنرم

 موردنظر یهاشاخ  شده یآورجمع یهادادهاز ماتریس 

جهت بررسممی میزان  یتنها درمحاسممبه و ارزیابی شممد. 

یان یبسممم  هم یت از  م ماد و مشممممار ند اع  دو پیو

 است. شده اس فاده 1QAPشاخ 

 اجتماعیشبکۀ  یهاشاخص. 4.2

اج ماعی در شمممبکۀ یارگیری روش تحلیل هب جهت

عمل برنامۀ محلی منابع آب، بر اسممماس سمممند  حکمرانی

 یتوانمندسممازسممیاسمم ی در  -ارزیابی اج ماعیپایش و 

معیارهای  [26]جوامع محلی در مدیریت جامع سممرزمین 

ی محل حکمرانیشمممبکۀ تحلیل ینۀ زم در یرگذارتأثمهم و 

 صور بهدر زیر ، علیا بررسی شد خرومنالقۀ منابع آب در 

 :شودیممخ صر تووین داده 

 2شبکه تراکم -

شمممبکۀ بسمممیار مهمی یه در تحلیل  یهاشممماخ از 

سیار  س فاده مورداج ماعی ب  ترایم یا م الی گیردیمقرار  ا

نسممبت تعداد یل  صممور بهشممبکه اسممت. این شمماخ  

به  ممکن در شمممبکه تعریف  یوندهایپپیوندهای موجود 

 اصفرت. میزان تغییرا  این شاخ  بین  [35، 31] گرددیم

ن بیا توانیمیه الب ه بر اسمماس درصممد نیز  باشممدیمیک 

شبکه "اگر یک شبکه ترایم باالیی داش ه باشد به آن نمود. 

مثب ی با رابالۀ . میزان ترایم [25] شممودیمگف ه  3"م رایم

اج ماعی دارد. ترایم باال به  ۀانسمممجام اج ماعی و سمممرمای

اطبعا  و  یگذاراشمم راکافزایش اع ماد و تسممهیل در به 

نابع و همچنین اف یان م زایش مشممماریت و همکاری در م

 اج ماعیسرمایۀ منجر خواهد شد. بنابراین میزان  نفعانیذ

2 Network Density 

3 Dense Network 
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بال به دن ماعی افزایش  آن و  جام اج  بدیمانسممم و  یا

سهیل  هاییتفعال شاری ی ت ، 44، 39، 25، 12] دشویمم

 . در این پژوهش ترایم در سالن یل شبکه بررسی شد.[53

 1تمرکز شبکه -

تمریز شممبکه درصممدی از شممبکه یه در دسممت گروه 

ش ران ست شده محصور مریزی محدودی از ین ، 26، 5] ا

شخصۀ تمریز  درواقع. [29 شان م شبکه را ن و  دهدیمیل 

. همچنین [14] توزیع قدر  در شممبکه اسممتۀ دهندنشممان

ینش ر با سایر ینش ران را بررسی  ترینیمریز میانرابالۀ 

این شممماخ  از مریزیت  یریگاندازه جهت. [35] یندیم

است. سچس این شاخ  در سالن یل  شده اس فادهدرجه 

 ثبً م .گرددیم تفسممیربر اسمماس پیوندهای بیرونی و درونی 

ماد  ند اع  باره پیو یان توانیمدر اگر میزان تمریز  نمود ب

ساس پیوندهای بیرونی باال باشد  آن ۀ ددهننشانشبکه بر ا

اسممت یه تعداد محدودی از ینشمم ران مریزی در شممبکه 

سایر افراد دریافت  سیار زیادی از  ای یا دار ینندیماع ماد ب

و اگر میزان تمریز  هس نداق دار و جای اه خاصی در شبکه 

ن است آ نشان رال باشد بیرونی با یوندهایپشبکه بر اساس 

سط تعداد محدودی از  یه پخش و پراینش باالی اع ماد تو

میزان نفوذ این  واقع درو  گیردیمینش ران مریزی صور  

 .دهدیمافراد را نشان 

 پیوندها 2دوسویگی -

ست یه جهت  سیار مهمی ا میزان دوسوی ی شاخ  ب

بل  قا یت م  ماد و مشممممار مشمممخ  نمودن میزان اع 

در تعیین پایداری شممبکه  همچنین اسممت و اسمم فادهقابل

. هر مه میزان این شمماخ  در [31] شممودیمیار برده هب

شد، شبکۀ  ش ر با شانروابط بی یزان بودن م ترباالۀ دهند ن

افراد حاور در شبکه و پایداری  میان هسازندروابط م قابل 

 .[25] روابط استشبکۀ 

 3وندهایپ یافتگیانتقال -

 
1 Network Centralization 

2 Reciprocity 

 Cبا ینشمم ر Bو ینشمم ر   Bبا ینشمم ر Aاگر ینشمم ر 

فرصت و شانسی است یه  یاف  یان قالپیوند داش ه باشد، 

 پیوند برقرار یند  Cبا ینشمم ر Aینشمم ر  شممودیم موجب

موجود  دل و توازنا. این شممماخ  میزان تع[31، 25، 23]

شان  شبکه را ن در میان  گانهسه. هر مه روابط دهدیمدر 

شبکه  بردارانبهره شد،  ش ر با ست  رتم وازنو  ترم عادلبی ا

هر  واقع در. [31، 12] و شمممکنندگی آن یم ر خواهد بود

شد،  یاف  یان قالمه میزان  ش ر با شانپیوندها بی ۀ نددهن

شبکه و عدم تزلزل و  ش ر روابط در  س حکام و پایداری بی ا

 123 در مواقع بحرانی است. شبکه شکنندگی

 )ایانگین فاصلل ه ایاد دو کگرللگر نیترکوتاه -

 (4ژئودزیکفاص ۀ 

شاخ   صله ب ینتریوتاهمیان ین  صور بهاین  ین فا

ش ر تعریف  سرعت  جهت. شودیمیک جفت ین سنجش 

نابع و  یت  و پخش م ماد و مشمممار بادل )اع  گردش و ت

. دگیریمقرار  اس فاده مورد اطبعا  در شبکه این شاخ 

گردش  یباال سرعتۀ دهندنشانمیزان باالی این شاخ  

نفعان و اتحاد و ی ان ی اع ماد و مشممماریت در میان ذی

هماهنگ  اسمممت. بنابراین، زمان یم ری برای میان افراد

سمماخ ن افراد جهت مدیریت یک منبع مشممخ  صممر  

سی  شودیم س ر ش ری به یکدی ر د سرعت بی و افراد با 

و  یاع مادسمممازاین امر در  یتنها درخواهند داشمممت و 

عال یت  هاییتف دارد. همچنین  اییژهوجمعی افراد اهم

بحران در منابع طبیعی بسمممیار  این شممماخ  در مدیریت

 .[31] یاربرد دارد

 5پیرااود -شاخص ارکز -

در سممالن  هاشمماخ  ینترمهماین شمماخ  یکی از 

ش ران را در دو گروه مریزی و  ست یه ین شبکه ا میانی 

س ۀ  .[53 ،31، 26] دهدیمپیرامونی قرار   هم بامریزی د

یاد نیز ز هاآنشبکۀ ترایم  یجهن  دراط زیادی دارند و ارتب

ست س ۀ اما در . ا یم بوده و ترایم  هاآنپیرامونی روابط د

3 Transitivity 

4 Geodesic Distance 

5 Core - Periphery 
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شدیمیم  هاآنشبکۀ  ووع  ییل طور به .[26] با  موردمو

 در شبکه موجود هاییرگروهزدر این سالن تحلیل  یبررس

اج ماعی  یهاقدر است. این شاخ  ما را در درک به ر 

از افراد یلیدی و مریزی  توانیمو  یندیمدر شبکه یاری 

موفق منابع آب اس فاده  حکمرانیدر مدیریت مشاری ی و 

 .[10، 5] یرد

 

 نتایج. 3

شاابکۀ شاااخص تراکد در سااط  کل میزان . 3.1

 نفعان محلی منابع آبذی
وتحلیل شاخ  ترایم در سالن یل شبکۀ یهتجزن ایج 

عداد  با ت یا  مان عرفی خرو عل عان محلی سمممما  24ذینف

، بیان ر این امر اسممت یه اندازۀ این شمماخ  در برداربهره

 65و  95سالن یل پیوندهای اع ماد و مشاریت به ترتیب 

ست. این ن ایج  ۀ ترایم بسیار زیاد برای دهندنشاندرصد ا

د باشممیمزیاد برای پیوند مشمماریت  پیوند اع ماد و ترایم

باالیی از ترایم  یان ر میزان  ماد و پیه ب های اع  ند یو

مشمماریت در شممبکۀ ذینفعان محلی منابع آب در منالقۀ 

ساس با توجه به رابالۀ مس قیم  موردمالالعه ست. بر این ا ا

سجام اج ماعی با میزان ترایم،  توان ن یجه گرفت یه یمان

اسممماس دو ماتریس اع ماد و  میزان انسمممجام اج ماعی بر

شاریت در حد قوی  ساس رابالۀ یمم شد. همچنین بر ا با

توان یممسمم قیم انسممجام اج ماعی با سممرمایۀ اج ماعی 

شبکۀ سرما را در حد باال و قوی  نظر موردیۀ اج ماعی در 

 ارزیابی نمود.

 گفعاد اح ی اگابع آبذی ۀشبکشاخص تراکم در  ۀانداز. 1جدول 

 اندازه شبکه ترایم )%  یل پیوندهای مورد ان ظار برداربهرهتعداد  نوع پیوند مرز ایولوویک

 خروعلیا
 528 95 552 24 اع ماد

 360 65 552 24 مشاریت

 

 ینفعان محلذیشبکۀ میزان شاخص تمرکز در . 2. 3
ساس  تریشپیه  طورهمان شاخ  بر ا شد، این  بیان 

. بر شممودیمبه بیرونی و درونی شممبکه محاسمم یوندهایپ

یه شممماخ   نمود بیان توانیم  2اسممماس ن ایج جدول )

های بیرونی و  ند ماد بر اسممماس پیو ند اع  تمریز در پیو

و  درصمممد 53/4) اسمممتدرونی شمممبکه مشمممابه یکدی ر 

شهر  و نفوذ  شبکه از هر دو لحاظ  ش ران مریزی در  ین

دارند. با توجه به پایین قرار در جای اه برابری در شمممبکه 

بودن میزان تمریز شممبکه بر اسمماس پیوندهای بیرونی و 

گفت دریافت و نیز پخش و پراینش  توانیمدرونی اع ماد 

و  قرار نداردمحدودی ۀ عد انحصمممار پیوندهای اع ماد در

راد بیش ری با پ انسیل باال جهت دریافت و گس رش این اف

شبکه  ضورپیوندها در  سیعی از  دارند. ح بنابراین طیف و

ش ران در امر  صمین ساخ ار  گیرییمت ش ه و  دخالت دا

همۀ  اییرهداشممبکۀ . در باشممدیم اییرهدا یباًتقرشممبکه 

 موقعیت از و بنابراین همه ینشمم ران درجا  برابری دارند

. شندبایمبرخوردار یکسانی به لحاظ سود و زیان در شبکه 

شمماخ  پیوندهای درونی و بیرونی در ماتریس مشمماریت 

شان  29/36و  22/27به ترتیب  صد برآورد گردید یه ن در

ر بذینفعان محلی شممبکۀ تمریز در درجۀ از وممعیف بودن 

پخش و پراینش پیوند مشمماریت و م وسممط بودن  اسمماس

اساس دریافت مشاریت در شبکه است. این بدان  تمریز بر

معناست یه ینش ران بیش ری در دریافت مشاریت نقش 

ساخ ار پراینده  یباًتقردارند و  دهای پیون لحاظ ازشبکه با 

شاریت دریافت پیوندهای شبکۀ درونی وجود دارد و در  م

ش ران  شاریت در میان تمامی ین سیم طوربهم سبی تق  ن

 گردیده است.
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 نفعاد اح ی اگابع آبیذ. اندازۀ شاخص تمرکز در شبکۀ 2جدول 

  %) تمریز شبکه بر اساس پیوندهای بیرونی  %) تمریز شبکه بر اساس پیوندهای بیرونی نوع پیوند یکایولوو مرز

 خرو علیا
 53/4 53/4 اع ماد

 22/27 29/36 مشاریت

 

 گفعاد اح یذیشبکۀ در سطح کل  یافتگیانتقالشاخص دوسویگی پیوندها و اندازۀ . 3جدول 

 )%  پیوندها یاف  یان قال دوسوی ی پیوندها )%  نوع پیوند مرز ایولوویک

 خرو علیا
 96 93 اع ماد

 73 50 مشاریت

 

سویگی پیوندها در میزان . 3.3  شبکۀشاخص دو

 نفعان محلیذی
سوی ی  شاخ  دو  قابل مینندۀ یانببا توجه به اینکه 

بیان نمود  توانیماسممت،  موردنظرشممبکۀ ط در بودن رواب

قیمی مس ۀ رابالپایداری شبکه با میزان شاخ  دوسوی ی 

یه  دهدیم  نشمممان 3دارد. بر این اسممماس ن ایج جدول )

میزان اع ماد و مشاریت م قابل بر اساس میزان دوسوی ی 

یان  ندها در م نابع آب  بردارانبهرهپیو  آبخیز خروحوزۀ م

درصد است یه در حد بسیار زیاد  50و  93علیا به ترتیب 

برای پیوند اع ماد و حد م وسمممط برای پیوند مشممماریت 

یه میزان اع ماد و  یان ر این امر اسمممت  اسمممت. ن ایج ب

سممبب نهادینه  بردارانبهره میان اریت م قابل باال درمشمم

شده یه منجر به افزایش  شاریت  شدن پیوند اع ماد و م

مشممماری ی در  یزیربرنامهاج ماعی گشممم ه و سمممرمایۀ 

مان یم ری  نه و ز با هزی نابع آب  یت م کانمدیر  یرپذام

شمماخ  دوسمموی ی با رابالۀ . بنابراین بر اسمماس گرددیم

نابع از م بردارانبهرهشبکۀ پایداری  توانیمپایداری شبکه 

 نمود. ارزیابی آب را در حد باالیی

قالمیزان شاااااخص . 3.4 ها در  یافتگیانت ند پیو

 نفعان محلیذیشبکۀ 
شمممبکۀ پیوندها در دو  یریپذان قالمیزان شممماخ  

شاریت در جدول ) ست. ن ایج3اع ماد و م شده ا    آورده 

 پیوندها در یریپذان قالمیزان  دهدیمنشان  آمدهدستبه

سیار زیاد  و در  96اع ماد شبکۀ  صد )در حد ب شبکۀ در

ن ایج درصممد )در حد زیاد  اسممت. بنابراین  73مشمماریت 

یان ر این امر اسمممت  یداری، تعادل و توازن ب پا یه میزان 

شبکه در پیوندهای اع ماد و مشاریت در حد باالیی است 

ایط بحرانی شممکننده و سمماخ ار شممبکه در شممر یجهدرن و 

 .باشدینمسست 

صلۀ میانگین . 3.5 و  یوند اعتمادژئودزیک در پفا

 نفعان محلیذیشبکۀ مشارکت در 
ین مسیر بین یک جفت ینش ر در دو تریوتاهمیان ین 

پیوند اع ماد و مشممماریت در شمممبکۀ ذینفعان محلی به 

ۀ دهندنشانباشد. این اعداد یم 3/1و  04/1ترتیب برابر با 

سرعت تبادل و گردش اطبعا  و منابع در میان ینش ران 

حال میزان وحد ، یندرعمخ لف اسمممت. این شممماخ  

ر دهد. دیمی ان ی و یکچارم ی میان افراد را نیز نشمممان 

ین مسمممیرها تریوتاهاین شممماخ  هر مه میزان میان ین 

یاهش یابد، سمممرعت گردش اع ماد و مشممماریت در بین 

عان بیشممم ر شممممده،  یان افراد ذینف حاد و ی ان ی م ات

ساخ ن افراد یشافزا یاف ه و زمان یم ری جهت هماهنگ 

صر   شخ   گردد. با توجه یمبرای مدیریت یک منبع م

ر د اطبعا توان گفت میزان گردش و تبادل یمبه ن ایج 

حد  ند مشممماریت در  باال و در پیو حد  ماد در  ند اع  پیو

سط  شبکۀ اع ماد افراد حدایثر یمم و شد. همچنین در  با
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از طریق دو پیوند و در شممبکۀ مشمماریت افراد حدایثر از 

طریق سممه پیوند یا یکدی ر ارتباط، مشمماریت و همکاری 

توان ن یجه گرفت اتحاد و ی ان ی میان یمدارند. بنابراین 

 افراد در حد م وسط رو به باال است.

 اعتماد و ارارکت یوندهایپ. ایزاد شاخص ایانگین فاص ه ژئودزیک در 4جدول 

 مشاریت اع ماد

فاصلۀ 

 ودودزیک
 کودودزیفاصلۀ میان ین  فراوانی تعداد ودودزیکفاصلۀ  ودودزیکفاصلۀ میان ین  فراوانی تعداد

1 528 95/0 

04/1 

1 360 65/0 

3/1 2 24 04/0 2 191 34/0 

 3 1 002/0 

 

 ینفعان محلذیشبکۀ پیرامون در  –شاخص مرکز . 3.6
  میزان ترایم در دو گروه ینشممم ران 5ن ایج جدول )

جدول )یممریزی و پیرامونی را نشممممان  هد. در    6د

در شممبکۀ ذینفعان محلی خرو علیا بر اسمماس  بردارانبهره

 .اندقرارگرف هاین شمماخ  در دو گروه مریزی و پیرامونی 

جدول ) به ن ایج  جه  یه ترایم یم  5با تو یان نمود  توان ب

درصممد و در  100های مریزی یرگروهزپیوند اع ماد در میان 

  باشد. یمدرصد  50بین ینش ران پیرامونی 

 گفعاد اح ی اگابع آبذیشبکۀ و گروه ارکزی و پیرااونی . ایزاد تراکم در د5جدول 

 نوع پیوند مرز ایولوویک
 ینش ران پیرامونی ینش ران مریزی

 ترایم )%  تعداد افراد ترایم )%  تعداد افراد

 خرو علیا
 50 5 100 19 اع ماد

 42 11 86 13 مشاریت

 

 و کگرگراد ارکزی و پیرااونی بر اساس پیوندهای اعتماد و ارارکت اجتماعی هایرگروهز. 6جدول 

 مرز ایولوویک خرو علیا

 پیوند مشاریت پیوند اع ماد

 ینش ران پیرامونی ینش ران مریزی ینش ران پیرامونی ینش ران مریزی

Hh – S Hm - F Ar – R Md - H Hv - GH Hm – F 

Hh – R Hma - GH A – ML H - ML Md - R Hh – S 

Hr – F Hh - F Md – R 

 

Hs - H Hma – GH 

Hs – H Hv - GH Ha – R Hh - GH Hh – R 

Hh – GH Mo - H Ar – GH Mgh - ML Hh – F 

Tm – ML Mo - R 

 

Ha - R Ar – R 

Hf – R Hya - ML Ha - GH Mo – H 

Md – H Mgh - ML A - ML Hya – ML 

 
H - ML Hr - F Hf – R 

Ha - GH Mo - R H – MR 
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H - MR Tm - ML Ar – GH 
 
 

ترایم پیوند مشممماریت در زیرگروه ینشممم ران  عبوهبه

 42درصمممد و در زیرگروه ینشممم ران پیرامونی  86مریزی 

ساس ن ایج  مشخ  است یه  آمدهدستبهدرصد است. بر ا

شاریت در زیرگروه  سجام در پیوندهای اع ماد و م ترایم و ان

یدی افراد یل واقع درمریزی بیش ر از زیرگروه پیرامونی است. 

گیرند و یمهای مریزی قرار در شمممبکه در زیرگروه مؤثرو 

بیان ر روابط بیش ر و همکاری و مشاریت بیش ر افرادی است 

ینشمم رانی یه در  واقع در. اندقرارگرف هیه در مریز شممبکه 

توانند با ینشمم ران یمیه  دارند رامریز هسمم ند این مزیت 

 ی داش ه باشند.امبادلهپیرامونی روابط 

بین دو پیوند اعتماد و مشاااارکت بر رابطۀ . 3.7

 QAP اساس شاخص

 هاروشو  هاشمماخ  ینترمهمیکی از  QAPشمماخ  

سبا  آماری  ست. یاشبکه هاییسماتردر انجام محا با  ا

آماری را بررسی  ویا فر توانیماین شاخ   یرییارگبه

ماری  یرد. با  آ حاسممم هت در این بخش م به همین ج

اع ممماد و  پیونممددو بمما میزان همبسممم  ی بین  مرتبط

شاریت   هقرارگرف  موردمالالعهنفعان محلی ذیشبکۀ در م

مشممماریت  یموردبررسممماسمممت یه در تمامی پیوندهای 

ماد  عنوانبه ندی عنوانبهیک م غیر وابسممم ه و اع   پیو

اسمممت. با توجه به ن ایج  شمممدهگرف همسممم قل در نظر 

وند اع ماد و مشمماریت پی میان همبسمم  ی آمدهدسممتبه

 دو ینشممم رباالیی دارد و اگر بین  میزان م وسمممط رو به

باشمممد،  مثبت و  اح مالبهپیوند اع ماد وجود داشممم ه 

مشاریت نیز وجود خواهد  ن دوآ یانم درصد 66 داریمعن

ن به اینکه اع ماد داشمممت. ب با توجه  غازین نقالۀ ابراین  آ

ست،  شاریت ا تقویت پیوند اع ماد جهت افزایش میزان م

 مورداز منابع آب منالقه  بردارانبهرهمشممماریت در میان 

 . 5)جدول  باشدیم یازن

 (QAPع یا ) ذیگفعاد اح ی خروشبکۀ اخت ف در  یوندهایپ. ایزاد همبستگی بین 5جدول 

 مشاریت اع ماد خویشاوندی نوع پیوند

 03/0 02/0  خویشاوندی

 66/0  02/0 اع ماد

  66/0 03/0 مشاریت

 

 یریگجهینتبحث و . 4
 باملی و  هاییهسمممرمااز  یدشممموندهتجدمنابع طبیعی 

شده و حفظ و  ارزش سوب  شورها مح سعی این منابع ۀ تو
ارزشممممند طبیعی مانند منابع آب از وظایف عموم مردم 

 . بهباشممدیم ارزش بااز این منابع  بردارانبهره خصمموصبه
ها  ینترمهماین منظور یکی از  کار هتراه حفظ این  ج

نابع طبیعی ارزشممممند مدیری ی بم یۀ ر ،  یت پا مشمممار

عان محلی و ذی بردارانبهره یت [59] باشمممدیمنف مدیر  .
ش رایی، نیازمند  ست یه د یزیربرنامهموفق منابع آب ا ر ا

ابع بر من یرگذارتأثعامل  ینترمهم عنوانبهآن نقش انسان 

نگ در نظر گرف ه شمممود و نظرا  ذیآب، پر عان در ر نف

طبیعی در تصمممیما  مدیری ی در نظر گرف ه  یهاعرصممه
عان در محلی آب و حضمممور ذی حکمرانی .[2] شمممود نف
، عبوه بر اینکه موجب هاگیرییمتصممممو  هایزیربرنامه

به اسممم مرار  یدواری  یت و ام نان از موفق افزایش اطمی
س یابی به پایداری در منابع آب را  هابرنامه شد، د خواهد 

تسمممهیل و تسمممریع خواهد نمود. به همین جهت، تحلیل 
نفعمان بما اسممم فماده از رویکرد تحلیمل ذیمیمان روابط 

مدیریت مشممماری ی  یهادر روشاج ماعی  یهاشمممبکه
داش ه  هاطرح آمیزیتموفقنقش مهمی در اجرای  تواندیم



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

 

 692 

یه منابع آب توسممط گروهی از افراد  ییدرجا .[44]باشممد 
، حفاظت و دس یابی به پایداری همان شودیم یبرداربهره

نابع طبیعی از طریق  عۀ م فاده اجام با اسممم  ز محلی، 
 در جهت ینا از. باشمممدیمرویکردهای مشممماری ی مالرح 

 یرییارگ به موفق مشمماری ی سمماماندهی مدیریتینۀ زم
امروزه رویکرد رویکردهای علمی و یاربردی وروری است. 

یک رویکرد علمی و هم  عنوانبهاج ماعی هم  یهاشممبکه

لبه مه ۀ منز نا مدیران و بر یاربردی،  ریزان را در یک ابزار 
و همچنین اجرای مدیریت مشاری ی منابع  گذارییاستس

 یاگونهبهآبخیز یاری رسممانده،  یهاحوزه جمله ازطبیعی 
 یاربردی نمودنۀ دهندنشمممانیه تجربیا  زیادی در دنیا 

مدیریت اج ماعی در سممماماندهی شمممبکۀ تحلیل رویکرد 

، 33، 27، 25] طبیعی اسممت هاییسمم مایوسمممشمماری ی 
روش  یرییارگبهدر تحقیق حاومممر با . [75، 69، 57، 49

ساس دو ذی میان اج ماعی، روابطشبکۀ تحلیل  نفعان بر ا
اریت اج ماعی تحلیل شمممد. یکی از پیوند اع ماد و مشممم

اد ایجحادز اهمیت در مدیریت مشاری ی منابع آب،  مسادل

سب  ضای منا ست، یه  جهتف شاری ی ا ۀ الزممدیریت م
جاد فضمممای اع ماد بین  ناب بردارانبهرهاین امر ای ع آب م

اج ماعی اسمممت یه سمممرمایۀ اسمممت. اع ماد بعد دی ر 
و بقا و پایداری روابط  مشاریت و همکاری است شرطیشپ

ینشمم ران به اع ماد افراد به یکدی ر وابسمم ه اسممت.  میان

ست.سرمایۀ مهم مؤلفۀ اع ماد،  صر  اج ماعی ا یکی از عنا
ۀ منزلبهیه اسممت  اع ماد مهم و حیاتی در امر مشمماریت

فضممای  یجادینندۀافضممای رف ار جمعی و ینندۀ یلتسممه
. این [77] گرددیممحسوب اج ماعی مب نی بر مشاریت 

مشمماریت  جمله ازم غیر با بسممیاری از م غیرهای جامعه 

 ۀمؤلف بیان شمممدنیز  قببًیه  طورهمانهمبسممم  ی دارد. 
آغازین مشاریت است و بقا و پایداری در یک ۀ نقالاع ماد 
پیوند عمیقی با  ،مؤلفهاین وجود اع ماد است.  درگروگروه 

خاطرا  دارد و  هتاسممممت  یحلراهم  میزان افزایش ج
ناگون.  یآورتاب خاطرا  گو بل م قا ماددر م ، فای ور اع 

 یهانشمممانه و بر یندیمگسممم رش ارتباطا  را تسمممهیل 

لتبهمربوط  مانع غف یه  جمعی  یهاینش از جمعی 
لب خودان یخ ه ه غا . فرهنگ اع ماد شمممودیمسممم ند، 

س  ی فرد به اج ماع را تقویت  سایندیمپیو سا   ، بر اح
، تجممانس جمعی گممذاردیم یرتممأثمربوط بممه هویممت 

عاون و یمک  یندیممسممم حکمی را ایجاد  یه موجب ت
ا حد زیادی انجام امور را ت هایینههز، شمممودیمم قابل 
هدیمیاهش  کاری را فراهم د عاون و هم ، و فرصمممت ت

اج ماعی را دمار فرسممایش سممرمایۀ ، اع مادییب. یندیم
و نابودی  هاانجمن، موجب انزوا، تجزیه، شممکسممت یندیم

صی  یهاشبکه شخ سیرهای ارتباطا  را شودیمبین  ، م
عه از یکدی ر م، موجب جدایی اعضممای جایندیممسممدود 

هل جمعی را افزایش  ،گرددیم جا لت و ت هدیمغف و  د
در تحقیق . یندیمفرصمممت تعاون و همکاری را مسمممدود 

ور همبس  ی  علیا در  اع ماد و مشاریت در خرو میانحا

درصد  است. اع ماد و مشاریت 66حد م وسط رو به باال )
دو م غیر وابسممم ه به یکدی رند و با توجه به اینکه هرمه 

نش ران بیش ر باشد، سالن اع ماد در میان ی میزان روابط
بیشمم ری  یهافرصممتو  یابدیمدر میان آنان نیز افزایش 

 آیدیمبرای اقداما  جمعی در بین ینشممم ران به وجود 

یت اع  به تقو یاز  یان ن ماعی در م یت اج  ماد و مشمممار
عان وجود دارد.ذی لب را در  نف قان این مال سممممایر محق

یدتأتحقیقا  خود مورد  نددادهقرار  ی لذا [61، 30، 1] ا  .
ۀ مؤلفاصممملی تمام روابط اج ماعی و ۀ مؤلفوجود اع ماد 

مشممماری ی اسمممت و در  هاییتفعالیلیدی در شمممروع 

ت حکمرانی نابع آب مورد  ید قرار أم مۀ در  .گیردیمی نا بر
مدیریت مشممماری ی منابع آب ومممرور  دارد پیوندهای 

نفعان محلی ذی میاناع ماد و مشممماریت نیز در  دوطرفه
رنامۀ باج ماعی در شبکه افزایش و سرمایۀ تقویت گردد تا 

سمممرمایۀ مشممماری ی موفق را ب وان اعمال نمود. با تقویت 

اج ماعی و اجرای مدیریت مشممماری ی موفق منابع آب، 
 مدیریت منابع یهاپرووهو زمان اجرای  هاینههز توانیم

ر یقا  سایرا نیز تا حد زیادی یاهش داد یه ن ایج تحق آب
لب را  قان این مال یدتأمحق ندیم ی در این  .[67، 24] ی

یۀ تحقیق  ما یان ذیسمممر ماعی در م با اج  عان محلی  نف
مون ترایم، تمریز، دوسمموی ی و  ییهاشمماخ سممنجش 

شمممبکۀ در مالالعا   پیوندها ارزیابی شمممد. یاف  یان قال
ماعی، وجود  کهاج  فهم رایم یکی از  یهاشمممب  یهامؤل
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سی بوده یه با توانایی  سا س  ی  هاییتفعالا جمعی همب
ند  نابع طبیعی  گرییتصمممدمثبت داشممم ه و در فرآی م

شبکه اییژهواهمیت  شاخ  یلیدی در تحلیل   دارد. دو 
م رایم و یا غیر م رایم،  یهاشبکهمشخ  نمودن  جهت

ترایم و مریزیت در سمممالن یل شمممبکه  یهاشممماخ 
. [12] اندشده یریگاندازهیه در این تحقیق نیز  باشندیم

جمعی در  هاییتفعالم رایم باعث افزایش  یهاشمممبکه

یان   هاییوهشممممثب ی در  یرتأثو  شمممده بردارانبهرهم
، یتدرنهااز آب، مشممماریت در مدیریت آب و  یبرداربهره

محلی مناسمممب منابع آب خواهد  حکمرانیدسممم یابی به 
یان افراد باالی ترایم در م  گذاشممممت. همچنین، میزان 

س رش اع ماد و ین رل اج ما سالن افراد موجب گ عی در 

 درواقع. [28،58، 21] خ لف خواهد شممدم هاییرگروهزو 
شاریت  سک و هزینه م میزان باالی ترایم باعث یاهش ری

ها،  .[53، 20، 18] گرددیمافراد  جار به هن ندی  پایب
از  یبرداربهرهشممیوۀ محلی مرتبط با  یهاعر و  هاسممنت

نابع آب را  عۀ در م یت جام یدیممحلی تقو ما جب ن ، مو

سبت به  سئولیت ن ساس م ع از مناب یبرداربهرهافزایش اح
افراد برای مدیریت مشاری ی منابع  یجهدرن و  شودیمآب 

 شمموندیمآب با سممرعت بیشمم ر و وقت یم ری هماهنگ 
میزان  علیا در خرو آمدهدسمممتبهبر اسممماس ن ایج . [21]

 95شممماخ  ترایم در پیوند اع ماد در حد بسمممیار زیاد )

ست و  صد  ا شاریت یجهدرن در ، باال بودن میزان پیوند م
اع ممماد بمماالی موجود در منالقممه از عوامممل  یجممهن  در

ن در ای آب مدیریت مشمماری ی موفق منابعینندۀ یلتسممه
. در این منالقه اع ماد و آیدیمبه شممممار  سمممامان عرفی

ساس  شاریت میان افراد بر ا س فادۀ م ش رک از منابع ا م

اراوممی یشمماورزی  یریقرارگآبی موجود با توجه به محل 
بر  اًصرفاز این منابع  یبرداربهرهصور  گرف ه و  نفعانذی

. همچنین میزان باشمممدینماسممماس روابط خویشممماوندی 
شممماخ  ترایم در ارتباط با پیوند مشممماریت نیز در حد 

ماد و  یطوریلبه. قرار داردباالیی  باال بودن میزان اع 
خواهد شممد میزان  موجب بردارانبهرهمشمماریت در میان 

اج ماعی با سرعت سرمایۀ انسجام اج ماعی افزایش یابد و 
ی ی و افراد برای مدیریت مشمممار گرددبیشممم ری محقق 

منابع آب با سرعت بیش ر و زمان یم ری هماهنگ شوند. 
جه به باال بودن میزان انسمممجام اج ماعی و نابراین با توب

اج ماعی بر اساس دو پیوند اع ماد و مشاریت در سرمایۀ 
فراینممد  توانیممحلی از منممابع آب  بردارانبهرهمیممان 

در  یخوببهمنابع آب را  حکمرانیمدیریت مشممماری ی و 
و به پایداری و امنیت آب در منالقه  یی نمودهاجرانالقه م

یدا یرد. عهدر  دسمممت پ الال یت  [23] یام بر ال زام تقو

اج ماعی بر اسمماس افزایش یۀ سممرماو انسممجام اج ماعی 
برنامۀ برای  بردارانبهرهمیزان اع ماد و مشمماریت در میان 

س ای دس یابی به  عمل مدیریت مشاری ی منابع آب در را
د یؤن ایج این مالالعه م ؛یید شمممدأپایداری و امنیت آب ت

ن ایج تحقیق حاور است. همچنین، برخی پژوهش ران بر 

 یهاطرحاج ماعی در موفقیت سممرمایۀ اهمیت انسممجام و 
ت ن ایج این بخش از  ؛ینندیمیید أمدیریت مشممماری ی 

قان  عا  این محق الال با ن ایج م قتتحقیق  الاب  دارد م
تمریز شمممبکه ینۀ زم در. [10،11،23،25،26،27،33،39]

گف نی اسممت هر مه میزان تمریز در شممبکه افزایش یابد، 

قدر   حدودتمریز  عداد  شممممده م یار ت و فقط در اخ 
شانو  گیردیممحدودی قرار  تنوع و ناهم ونی در ۀ دهندن

میزان یم ر  اینشمممبکه خواهد بود. از طر  دی ر هر مه 
و  گیردیمخ یار تعداد بیشممم ری قرار باشمممد، قدر  در ا

شاری ی، با ت صل أمدیریت م  ترفقمو، ییتمریززدایید بر ا

بیان یرد شممماخ   توانیمبر اسممماس ن ایج  خواهد بود.
های بیرونی و  ند ماد بر اسممماس پیو ند اع  تمریز در پیو
درونی در حد مناسممبی بوده و میزان ماللوبی دارد. میزان 

بیرونی مشاریت نسبت به  یوندهایپاین شاخ  بر اساس 
ش ه ر د یجهدرن و  پیوندهای درونی در حد باالتری قرار دا

سبت  شبکه ن شاریت میزان تمریز در  پخش و پراینش م
ست یه  ست. این بدان معنی ا شاریت باالتر ا به دریافت م
یار  که دارای تمریز و در اخ  یت در شمممب پخش مشمممار

هر فرد از و دریافت مشممماریت برای زی ینشممم ران مری
ج همچنین ن ای .نمایدیمپیروی  یاشبکهساخ ار پراینده 

سوشاخ   شبکه  ی یدو شانپیوندها در  وجود ۀ دهندن

تا زیاد در  اع ماد و مشممماریت م قابل در حد بسمممیار زیاد
. تقویت روابط دوسمممویه و اسمممتنفعان محلی ذیشمممبکۀ 
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ۀ سممرمایایش پایداری شممبکه در جهت افز منظوربهم قابل 
از  موردمالالعهنفعان محلی ذیشمممبکۀ اج ماعی اسمممت. 

و برخوردار بوده ووممعیت ماللوبی  از دیدگاه این شمماخ 
اج ماعی در شممبکه با سممرعت بیشمم ری محقق سممرمایۀ 

. همچنین میزان پایداری و تعادل شبکه بر اساس شودیم
قالشممماخ   ها یریپذان  ند ماد و  پیو ند اع  در دو پیو

سیار زیاد شاریت در حد ب ش ه و بنابراین  م تا زیاد قرار دا

شبکه از تعادل  و توازن باالیی برخوردار بوده و در ساخ ار 
 یجهدرن و  باشممدینممواقع بحرانی سممسممت و شممکننده 

 ران ظا توانیمرا در منالقه  یترموفقمدیریت مشمماری ی 
در این زمینه برخی مالالعا  به ن ایج مشمممابهی داشمممت. 

ست یاف ند صلۀ . میان ین [38، 37، 36، 2] د ودودزیک فا

شاریت بیان ر  ش گرد یباالسرعتدر دو پیوند اع ماد و م
اع ماد، اتحاد و ی ان ی افراد در پیوند اع ماد و همچنین 

نفعان عت م وسمممط گردش مشممماریت در میان ذیسمممر
، میزان این شمممودیمیه مبحظه  طورهمان .باشمممدیم

د و شممماخ  با میزان شممماخ  ترایم در دو پیوند اع ما

، با توجه به اهمیت درواقعخوانی دارد. مشممماریت نیز هم
در بحث  بردارانبهرهزمان و سمممرعت هماهنگ سممماخ ن 

اریت مش یژهوبهمدیریت مشاری ی، تقویت پیوند اع ماد و 
سرعت گردش این پیوند در  جهت افراد و به  میانافزایش 

 بردارانبهرهاد بین دنبال آن یاهش زمان هماهن ی و اتح

س ای  ست. در این زمینه  حکمرانیدر را منابع آب الزامی ا
بیان شممد یه سممرعت زیاد گردش اع ماد و  یامالالعهدر 

یه در مدیریت  شودیمباعث  بردارانبهرهمشاریت در بین 
وومممعیت  موردنظرمنالقۀ مشممماری ی منابع جن لی در 

نگ سمممماخ ن افراد  نظر ازماللوبی  ماه هته اجرای  ج

شاری ی و  شد و مدیریت م ش ه با مدیریت بحران وجود دا
با  بردارانبهره مدیریت منابع  یم ری  پذیرییبآسمممدر 
حاصل از این بخش ن یجۀ این ن یجه،  ؛خواهند شد روروبه

علیا  روخمنالقۀ . در [2] یندیم ییدتأاز تحقیق حاوممر را 
 ر بیشمم گیرندیمتعداد افرادی یه در زیرگروه مریزی قرار 

عداد افراد زیرگروه پیرامونی اسمممت. همچنین ترایم  از ت

ش ران مریزی و  یوندهایپ شاریت در میان ین اع ماد و م
سط  سیار زیاد تا م و شدیمپیرامونی به ترتیب در حد ب . با

یدی و  که در  مؤثرافراد یل مریزی  هاییرگروهزدر شمممب
سجام اج ماعی   شبکهدر قرارمی گیرند و باعث افزایش ان

و در این زمینه ینش ران پیرامونی نقش یم ری  شوندیم
دارند. اما، در این میان، شمممناخت ینشممم ران پیرامونی و 

شویق  شریت در  هاآن ت شاری ی  یهابرنامهبه  مدیریت م
سیار ستاهمیت  حادز ب ش ران ا ه یرامونی بپ، زیرا اگر ین
سجام و  توجهییبدلیل  شوند به یاهش ان شبکه حذ   از 

یۀ سمممر ، مدیریت یجهن  دراج ماعی شمممبکه منجر و ما
مشاری ی با مالش مواجه خواهد شد. در این زمینه برخی 

 به ن ایجی مشممابه تحقیق حاوممر دسممت یاف ندمحققان 
به  حکمرانییکرد ومفهوم ر .[38، 36، 22] آب اشمممماره 

از آب دارد. این رویکرد  برداربهرهاج ماعی  هاییسمم مسمم

عۀ توساج ماعی را راهکار دس یابی به  هاییس مسانسجام 
یان  نابع آب ب یدار م ندیمپا آب دو  حکمرانی. رویکرد ی

پایدار توسممعۀ دسمم یابی به  -1: گیردیمجنبه را در نظر 
 نفعانشرایط اق صادی و اج ماعی ذیتوسعۀ  -2، آبمنابع 

محلی ایوسممیسمم م طبیعی )منابع آب . این دو جنبه هم 

این دو وجود ندارد.  میانسممو با یکدی رند و هیت تداخلی 
و  از دولت اسمممت ترجامعیک مفهوم  حکمرانی یطوریلبه

سعۀ  شرطیشپۀ منزلبه محلی حکمرانی ی پایدار و ال وتو
. یکی از گرددیممدیریت محلی تعریف  جهتمناسمممبی 

ند اجزای  نابع طبی حکمرانیاسممماسمممی در فرآی عی و م

ان محلی هس ند. برای عنفمدیریت مشاری ی منابع آب ذی
یک  مال  خت  حکمرانیاع نا یاس محلی شممم موفق در مق

عان محلی و بررسمممی ال وی روابط ذی  هاآن مابینیفنف
شممبکۀ از روش تحلیل  الزامی اسممت. این یار با اسمم فاده

ست. پایش یرپذامکانو ماللوبی اج ماعی به نح ی اج ماع ا

پیش از  یاشمممبکهجوامع محلی بر اسممماس روش تحلیل 
و  هامالشبه شمممناخت محلی منابع آب  حکمرانیاجرای 

مه ریزان منجر  یهافرصممممت نا مدیران و بر پیش روی 
. به همین دلیل، در این تحقیق به بررسمممی دو شمممودیم

شاریت یه از  سجام و  یهامؤلفهپیوند اع ماد و م صلی ان ا
آب  در حکمرانیسمممرمایه اج ماعی و از عوامل موفقیت 

ست  خرومنالقۀ محلی منابع آب در  بردارانبهرهدر میان  ا
شد. ور  علیا پرداخ ه  شانن ایج تحقیق حا ان میزۀ دهندن
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ه یبوده  بردارانبهرهاع ماد بسممیار باال و مشمماریت باالی 
 یجهدرن شممده اسممت میزان انسممجام اج ماعی و  موجب

نفعان محلی بر اسممماس ذیشمممبکۀ اعی در اج مسمممرمایۀ 
ترایم، تمریز، دوسممموی ی پیونممدهمما و  یهمماشمممماخ 

قرار داشمم ه پیوندها در ووممعیت مناسممبی  یریپذان قال
پایداری، تعادل و توازن شمممبکه از  عبوه بر این .باشمممد

. یندیمشکنندگی این ساخ ار در برابر تغییرا  جلوگیری 

همبسممم  ی مشممماریت با اع ماد در حد همچنین میزان 
بیان نمود  توانیم یتدرنها. شمممودیمم وسمممط ارزیابی 

 هاییسمم مسمماج ماعی از طریق مالالعا  شممبکۀ تحلیل 
ن و برنامه ریزان اقادر اسمممت مدیر ایولوویکی –اج ماعی 

مک نموده  عه را ی روی  پیش یهامالشتا امر توسممم

ب آ منابع ازجملهی موفق منابع طبیعی مدیریت مشمماری 
 بردارانبهره میانرا شناسایی نموده و روابط مخ لف را در 

از منابع مورد تحلیل و بررسممی قرار دهد. تحلیل شممبکه، 
مدیری ی در سمممالن شمممبکۀ  یزیرطرحابزاری یارآمد در 

بین  گیرییمتصممممند بوده و قادر اسمممت فرای یامنالقه
شیده و هماهن ی بردارانبهره ش ران میان را بهبود بخ  ین

 هرگونهیلیدی را تقویت نماید. لذا ومممرور  دارد قبل از 

شمممبکۀ اقدام جهت فرآیندهای مشممماری ی به بررسمممی 
 یامنالقهاج ماعی بین بهره بردران منابع آب در سمممالن 

حل این جهت  یتدرنهاو  شدهییشناسا هامالشپرداخ ه، 
 .ردانجام پذی گذارییاستسو  یزیربرنامه هامالش
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