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تحلیل شبکۀ اجتماعی ذینفعان محلی در حکمرانی منابع آب
(منطقۀ مورد مطالعه :حوزۀ آبخیز خرو علیا – شهرستان نیشابور)
 محبوبه سادات حسینی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 علی گلکاریان*؛ استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 مهدی قربانی؛ دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
چکیده
مدیریت منابع آب یکی از ح ساسترین و درعینحال پیچیدهترین ا شکال مدیریت منابع ا ست و از طرفی حکمرانی منابع آب بهعنوان
ارزشمممندترین منبع طبیعی حوزههای آبخیز با دخیل نمودن بهرهبرداران محلی جهت مدیریت مشمماری ی منابع آب یکی از وممروریا
برنامۀ امنیت آب محسمموب میشممود .بر این اسمماس به تحلیل شممبکۀ اج ماعی بهمنزلۀ یک رویکرد در تحلیل روابط ذینفعان محلی
بهمنظور مدیریت پایدار منابع آب توجه شمده اسمت .هد از این پژوهش پایش اج ماعی شمبکۀ ذینفعان محلی با اسم فاده از تحلیل
شبکۀ اج ماعی در سامان عرفی خرو علیا در شهر س ان نی شابور ا ست .این یار بر ا ساس پیوندهای اع ماد و م شاریت و با ا س فاده از
شمماخ های یمی و ریاوممی سممالن یبن شممبکه (ترایم ،تمریز ،دوسمموی ی پیوندها ،ان قالپذیری پیوندها ،میان ین فاصممله ودودزیک
صور گرف ه است .ن ایج این تحقیق نشان میدهد میزان سرمایۀ اج ماعی بر اساس پیوندهای اع ماد و مشاریت قوی بوده و پایداری
و تعادل شبکه در حد باالیی ارزیابی میگردد یه نشاندهندۀ باال بودن میزان اع ماد و مشاریت م قابل در میان ذینفعان محلی ا ست.
همچنین میزان همبس ی بین دو پیوند اع ماد و مشاریت بر اساس شاخ  66 ،QAPدرصد و در حد م وسط رو به باال است .ن ایج
شاخ میان ین فا صله ودودزیک بر ا ساس پیوند اع ماد و م شاریت بیان ر سرعت گردش اع ماد و م شاریت در حد م و سط رو به باال
است .بر اساس ن ایج میتوان اس دالل نمود باال بودن میزان سرمایه اج ماعی و وجود اتحاد و ی ان ی قابلقبول در میان افراد منجر به
باال رف ن سممرعت گردش اع ماد و مشمماریت در بین ذینفعان شممده و درن یجه میتوان رویکرد حکمرانی موفق منابع آب را با هزینه و
زمان یم ری اجرایی نمود.
کلید واژگان :انسجام اج ماعی ،تحلیل شبکه اج ماعی ،حکمرانی منابع آب ،سامان عرفی خرو علیا ،سرمایۀ اج ماعی ،شبکۀ ذینفعان
محلی.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989131576912 :

Email: golkarian@um.ac.ir
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 .1مقدمه
منابع و سرمایههای مخ لفی اعم از سرمایههای طبیعی
مانند آب و سممرمایۀ انسممانی در حوزۀ آبخیز وجود دارد یه
ومممرور آبخیزداری به معنای مدیریت یکچارمه منابع با
هد پایداری منابع طبیعی بهخصممموص منابع آب داخل
حوزۀ آبخیز را ایجاب مینماید [ .]24آب بهعنوان جزدی از
محیطزیسممت ،شممالودۀ حیا و نیز مؤلفۀ بنیادی برای هر
نوع ال وی تو سعه در مبحث تو سعۀ پایدار جای اهی مهم و
محوری دارد .بنابراین تخریب منابع آب به معنای تخریب
پایههای توسعه خواهد بود [ .]74 ،71 ،48جهت دس رسی
به توسعۀ پایدار ،دس رسی عادالنه به آب و حفاظت از منابع
آب ،رهیافت مدیریت بههمپیوسممم ۀ منابع آبIWRM( 1
بهعنوان فرایندی مالرح میشمممود یه هد آن تو جه به
مسممما دل اق صمممادی ،زیسمممتمحیالی ،فنی ،اج ماعی و
درعینحال تضممین پایداری منابع آب برای نسملهای آتی
اسمممت [ .]8در راسممم ای دسممم یابی به اهدا موردنظر در
مدیریت بههمپیوسممم ۀ منابع آب و جبران یاسممم ی ها و
یمبودهای مدیریت یک جانبه یا مدیریت باال به پایین [،7
 ،]25اجرای حکمرانی موفق آب الزامی است [،62 ،54 ،16
 .]66حکمرانی منابع آب به طیف و سیعی از سی س مهای
سیا سی ،اج ماعی ،اق صادی و اداری یه بهمنظور تو سعه و
مدیریت منابع آب و ارادۀ خدما آب در محل در سمممالوح
مخ لف ایجاد شمممدهاند اطبق میگردد [،63 ،62 ،54 ،16
 .]66با تو جه به م غیر بودن شمممرایط سمممیسممم م های
زیسممتمحیالی و اج ماعی و تأثیر آن در اهدا مدیریت و
ت صدیگری نیاز ا ست یه حکمرانی آب در هر منالقهای با
تو جه به شمممرایط زیسمممتمحیالی ،اج ماعی ،ارزش ها و
باورهای ذینفعان مخ لف در آن منالقه صممور گیرد یه از
آن با نام حکمرانی محلی 2یاد می شود [.]71، 62 ،61 ،16
در مکانیسمها و اس راتژیهای حکمرانی موفق منابع آب در
سالن محلی ،مجموعههای مخ لفی دخالت دارند یه دولت
1 Integrated Water Resources Management
2 Local Governance

و اج ماع محلی را در بر میگیرد [ .]25ب نابراین یکی از
اجزاء اسممماسمممی در حکمرانی منابع آب در سمممالن محلی،
بهرهبرداران محلی از منممابع آب هسممم نممد [21 .]57 ،15
همچنین تحلیل شممبکۀ اج ماعی SNA(3بهمنزلۀ زیربنای
تصدیگری منابع آب و یک دس ورالعمل یمی و ریاوی ،از
مع یار های مهم اج ماعی در حکمرانی م نابع محلی آب
[ ]69ج هت تحل یل روابط ذینف عان و پایش اج ماعی
ا س فاده مییند [ .]27با توجه به مالالب بیان شده رویکرد
مناسب در مدیریت موفق منابع آب ،مدیریت مشاری ی این
منبع است [ .]33 ،32 ،15 ،3یک فای ور یلیدی و اساسی
جهت شممروع مدیریت مشمماری ی در بین تمامی ینش م ران
درگیر در فرآیند مدیریت مشممماری ی منابع آب ،توسمممعۀ
اع ماد و روابط م قابل میان آنها اسممت [ .]19اع ماد یکی
از مؤلفههای مهم و اساسی در شبکههای اج ماعی است یه
نقالۀ آغازین م شاریت ،همکاری و ب س ر تمامی روابط میان
ین ش ران ا ست .باال بودن میزان اع ماد افراد به یکدی ر به
افزایش مشمماریت و همکاری آنان منجر میشممود و هر مه
شممبکههای مشمماریت اج ماعی در یک جامعه گسمم ردهتر
باشممد ،سممرمایۀ اج ماعی 4غنیتر اسممت و یارآیی اقداما
افزایش مییابد .از جمله تئوریهای مهم اج ماعی مرتبط با
حکمرانی آب ،یه در تحلیل شممبکه میتوان آن را بررسممی
یرد ،سمممرمایۀ اج ماعی اسمممت [ .]58در نظریۀ سمممرمایۀ
اج ماعی ،این سرمایه را به صور شبکههایی از مؤ سسا
خودان یخ ه و انجمنهای داوطلبانه آینده از اع ماد تعریف
مییند [ .]60بنابراین سممرمایۀ اج ماعی عنصممری حیاتی
جهت د س یابی به تو سعۀ عادالنه و پایدار معرفی می شود
[ .]52 ،47 ،9میزان قابل قبولی از سرمایه اج ماعی موجب
ت سهیل ینشهای اج ماعی می شود ،بهطورییه در مواقع
بحرانی میتوان جهت حل مشممکب از سممرمایۀ اج ماعی،
بهعنوان اصلیترین منبع حل مشکب و اصبح فرآیندهای
موجود سمممود برد [ .]48اع ماد ،مشمممار یت و انسممم جام
اج ماعی 5از جنبههای مهم سمممرمایۀ اج ماعی محسممموب
3 Social Network Analysis
4 Social Capital
5 Social Cohesion
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می شوند .در شبکههای اع ماد و مشاریت یکی از مهمترین
مؤلفهها ازلحاظ جامعهشناسی میزان انسجام در شبکه است
یه اندازهگیری این مؤلفه از طریق شممماخ های شمممبکۀ
اج ماعی امکان پذیر اسمممت [ ]17و عبار اسمممت از یک
ویژگی گروهی یه در آن نیروهای اعمال شده بر اع ضا برای
ماندن در گروه ،بیش از یل نیروهایی اسممت یه مییوشممد
آن ها را به ترک گروه وا دارد [ .]22انسممم جام اج ماعی
بهعنوان مؤل فهای اثر گذار بر مدیر یت مشممماری ی نقش
تعیینیننده و اثرگذاری را در پایداری عرصمممههای طبیعی
(حوزه های آبخیز ای فا میی ند [.]47 ،43 ،41 ،40 ،36
سمممرمایۀ اج ماعی ،به دلیل بهبود و تسمممهیل فعالیتهای
جمعی ،شرط الزم جهت ایجاد ان سجام اج ماعی در جامعه
خواهد بود .در واقع میتوان گفت بین سممه مؤلفۀ اج ماعی
اع ماد ،مشاریت و انسجام رابالۀ تن اتن ی وجود دارد [،26
 .]58 ،30 ،27دربارۀ یاربرد روش تحلیل شمممبکۀ اج ماعی
در حکمرانی آب تحقیقاتی صمممور گرف ه اسمممت .ن ایج
پژوهشی یه به بررسی روابط ذی نفعان در ارتباط با یاهش
ییفیت منابع آب سودیس در سالن محلی ،اس انی و ملی با
بهیارگیری روش تحلیل شبکههای اج ماعی پرداخ ه است،
نشمممان میدهد عامل اصممملی در یاهش ییفیت منابع آب،
خرد شممدن اراوممی به دنبال فرسممایش روابط اع ماد بین
ذینفعان محلی منابع آب و اسمم فادۀ نادرسممت و بیرویه از
منابع آب منالقه میباشمممد [ .]44در پژوهشمممی به تحلیل
شبکۀ اج ماعی ذینفعان در برنامۀ عمل مدیریت م شاری ی
منابع آب در رودخانۀ جاجرود پرداخ ه شد .بر ا ساس ن ایج
این تحقیق ،تقویت انسجام اج ماعی و سرمایۀ اج ماعی در
میان ذینفعان محلی یکی از الزاما برنامۀ عمل مدیریت
م شاری ی منابع آب برای د س یابی به پایداری و امنیت آب
است [.]23
هد از پژوهش حاومممر ،تحلیل سممماخ اری روابط
اج ماعی بهرهبرداران محلی م نابع آب در م حدودۀ مرز
ایولوویکی خرو عل یا با تأی ید بر پیو ند های اع ماد و
مشاریت و شاخ های یمی و ریاوی سالن یبن شبکۀ
اج ماعی اسممت .با اسمم فاده از سممنجش این شمماخ ها،

میتوان سمممرمایۀ اج ماعی شمممب که را در میان گروه های
مخ لف ذینفعان در را س ای حکمرانی منابع آب به د ست
آورد.

 .2روششناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
سامان عرفی خرو علیا در حوزۀ آبخیز خرو علیا -یه از
زیر حوزههای آبخیز بزرگ یویر مریزی ا ست -قرار گرف ه
اسممت .مسمماحت این سممامان عرفی  60هک ار اسممت و در
موقع یت جغراف یایی 36˚ 9' 27تا  36˚ 11' 21عرض
شمممالی و  59˚ 3' 36تا  59˚3 ' 2طول شممرقی واقع
گردیده اسمممت .حوزۀ آبخیز خرو علیا در جنوب شمممرقی
شممهرس م ان نیشممابور واقع شممده و این حوزه از شمممال به
جنوب آبخیز زشمممک ،از مغرب به حوزۀ آبخیز بووان ،از
مشمممرق به حوزۀ آبخیز درود و از سممممت جنوب به خرو
سمممفلی محدود میگردد .این حوزۀ آبخیز دارای جمعیت
یکجانشین بوده و افراد این بخش آذریزبان هس ند .شغل
اصمملی آنان باغداری و دامداری اسممت .بخش خرو علیا را
میتوان به دو حوزۀ آبریز اصممملی و یک حوزۀ آبریز فرعی
تقسمممیم نمود .رودخانه های مهم این سمممامان عرفی به
نام های رود خا نۀ بزرگ ،رود خا نۀ یو مک و رود خا نۀ
رودمیان اسمممت .این منالقه به خاطر موقعیت توپوگرافی
خود دارای مشمممههای م عددی اسممت یه اغلب در میان
ارتفاعا قرارگرف هاند .آب شممرب مورد نیاز سمماینان این
منالقه از طریق لولهگذاری و با طی مسافت نسب اً طوالنی
توسمممط دو ق نا موجود در منال قه تأمین میشمممود.
شایانذیر است این سامان فاقد ماه عمیق است.

 .2.2تحلیل شبکۀ اجتماعی
امروزه یکی از مهمترین ابزار های م الال عه و تحلیمل
سممماخ ارهای اج ماعی و اق صمممادی میان ذینفعان محلی
منابع طبیعی ،روش تحلیل شممبکۀ اج ماعی اسممت .رویکرد
تحلیل شبکهای ابزاری یمی و ریاوی است یه از طریق آن
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میتوان ساخ ارهای اج ماعی– اق صادی را بین ذینفعان
محلی طراحی و تحلیل یرد .روش تحلیل شممبکۀ اج ماعی
با تحلیل ال وی سمماخ اری روابط فیمابین ینشمم ران قادر
است شبکۀ غیرقابل مشاهده را میان ذینفعان قابلمشاهده
سازد و همچون ابزاری یارآمد در سنجش انسجام اج ماعی
در شممبکۀ حکمرانی منابع آب ،با فراهم نمودن ورودیهای
ارزشمند برای مدیران و سیاستگذاران ،آنها را در شناخت
مالشهای پیش روی عملیاتی یردن حکمرانی منابع آب و
سیاستگذاری جهت برطر یردن این مالشها یاری یند
[.]72،74 ،25

 .3.2روش تحقیق
ج هت یاربردی نمودن رویکرد تحل یل شمممب که در
حکمرانی منابع آب نخسممم ین یار مرزبندی اج ماعی و
ایولوویک میباشممد .در این تحقیق مرز ایولوویک سممامان
عرفی خرو عل یا و مرز اج ماعی موردم الال عه بهرهبرداران
منابع آب داخل این سممامان عرفی میباشممند .در سممامان
عرفی خرو علیا با برخورداری از منابع آبی مناسمممب واحد
تقسمممیم آب از نوع زمینی بوده و عمده منابع آبی موجود
در منالقه در زمینه یشاورزی و توسط باغداران با توجه به
محل قرارگیری اراوممی زراعی و باغی مورد اسمم فاده قرار
میگیرد .مشمممهها و قنوا موجود در منالقه اصمملیترین
منبع تأمین آب ا ست یه به صور مش رک توسط تمامی
بهرهبرداران حاومممر در منالقه اسممم فاده میشمممود .نحوۀ
اس فاده از آب رودخانه از نوع زمینی و بر اساس محل قرار
گیری زمین و نحوۀ اسمم فاده از قنوا به صممور سممهم
ساع ی از مدار قنا میباشد.
در پژوهش حاومممر ،بر اسممماس روش پیمایشمممی و با
ا س فاده از م شاهدۀ م س قیم و م صاحبه با گروههای هد
در منالقۀ موردبررسی نخست بهرهبرداران یلیدی از منابع
آب شمممناسمممایی شمممدند ( 24بهرهبردار  .در این تحقیق
پیوندهای اع ماد و مشممماریت میان بهرهبرداران منابع آب
1Quadratic Assignment Procedure

در قالب پرسممشنامه شممبکه اج ماعی و بر اسمماس طیف
لیکرا (خیلی زیمماد ،زیمماد ،م وسمممط ،یم ،خیلی یم
جمعآوری و تهیه شمممدند .بهطوریلی در تحلیل شمممبکه
تئوری جبر ماتریس جهت مالالعا ریا وی مورد ا س فاده
قرار میگیرد .یل یۀ محاسمممبا ریاومممی با اسممم فاده از
نرمافزار ]15[ UCINET 6.515انجام گرفت و با اسمم فاده
از ماتریس دادههای جمعآوری شده شاخ های موردنظر
محاسممبه و ارزیابی شممد .در نهایت جهت بررسممی میزان
همبسممم ی م یان دو پیو ند اع ماد و مشممممار یت از
شاخ  QAP1اس فاده شده است.

 .2.4شاخصهای شبکۀ اجتماعی
جهت به یارگیری روش تحلیل شمممبکۀ اج ماعی در
حکمرانی محلی منابع آب ،بر اسممماس سمممند برنامۀ عمل
پایش و ارزیابی اج ماعی -سممیاسمم ی در توانمندسممازی
جوامع محلی در مدیریت جامع سممرزمین [ ]26معیارهای
مهم و تأثیرگذار در زمینۀ تحلیل شمممبکۀ حکمرانی محلی
منابع آب در منالقۀ خرو علیا بررسی شد ،در زیر بهصور
مخ صر تووین داده میشود:
 -تراکم شبکه

2

از شممماخ های بسمممیار مهمی یه در تحلیل شمممبکۀ
اج ماعی ب سیار مورد ا س فاده قرار میگیرد ترایم یا م الی
شممبکه اسممت .این شمماخ بهصممور نسممبت تعداد یل
پیوندهای موجود به پیوندهای ممکن در شمممبکه تعریف
میگردد [ . ]35 ،31میزان تغییرا این شاخ بین صفرتا
یک میباشممد یه الب ه بر اسمماس درصممد نیز میتوان بیان
نمود .اگر یک شبکه ترایم باالیی داش ه باشد به آن "شبکه
م رایم" 3گف ه میشممود [ .]25میزان ترایم رابالۀ مثب ی با
انسمممجام اج ماعی و سمممرمایۀ اج ماعی دارد .ترایم باال به
افزایش اع ماد و تسممهیل در به اشمم راکگذاری اطبعا و
منابع و همچنین افزایش مشممماریت و همکاری در میان
ذینفعان منجر خواهد شد .بنابراین میزان سرمایۀ اج ماعی
2 Network Density
3 Dense Network
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و به دن بال آن انسممم جام اج ماعی افزایش می یا بد و
فعالیتهای م شاری ی ت سهیل می شود [،44 ،39 ،25 ،12
 .]53در این پژوهش ترایم در سالن یل شبکه بررسی شد.
1

 -تمرکز شبکه

تمریز شممبکه درصممدی از شممبکه یه در دسممت گروه
محدودی از ین ش ران مریزی مح صور شده ا ست [،26 ،5
 .]29درواقع تمریز م شخ صۀ یل شبکه را ن شان میدهد و
نشمماندهندۀ توزیع قدر در شممبکه اسممت [ .]14همچنین
رابالۀ میان مریزیترین ینش ر با سایر ینش ران را بررسی
مییند [ .]35جهت اندازهگیری این شممماخ از مریزیت
درجه اس فاده شده است .سچس این شاخ در سالن یل
ب
بر اسمماس پیوندهای بیرونی و درونی تفسممیر میگردد .مث ً
در باره پیو ند اع ماد میتوان ب یان نمود اگر میزان تمریز
شبکه بر اساس پیوندهای بیرونی باال باشد نشاندهندۀ آن
اسممت یه تعداد محدودی از ینشمم ران مریزی در شممبکه
اع ماد ب سیار زیادی از سایر افراد دریافت میینند یا دارای
اق دار و جای اه خاصی در شبکه هس ند و اگر میزان تمریز
شبکه بر اساس پیوندهای بیرونی باال باشد نشان ر آن است
یه پخش و پراینش باالی اع ماد تو سط تعداد محدودی از
ینش ران مریزی صور میگیرد و در واقع میزان نفوذ این
افراد را نشان میدهد.
 دوسویگی 2پیوندهامیزان دو سوی ی شاخ بسیار مهمی ا ست یه جهت
مشمممخ نمودن میزان اع ماد و مشممممار یت م قا بل
قابلاس م فاده اسممت و همچنین در تعیین پایداری شممبکه
بهیار برده میشممود [ .]31هر مه میزان این شمماخ در
شبکۀ روابط بی ش ر با شد ،ن شان دهندۀ باالتر بودن میزان
روابط م قابل سازنده میان افراد حاور در شبکه و پایداری
شبکۀ روابط است [.]25
 -انتقالیافتگی پیوندها

3

1 Network Centralization
2 Reciprocity

اگر ینش م ر  Aبا ینش م ر  Bو ینش م ر  Bبا ینش م رC

پیوند داش ه باشد ،ان قالیاف ی فرصت و شانسی است یه
موجب میشممود ینش م ر  Aبا ینش م ر  Cپیوند برقرار یند
[ .]31 ،25 ،23این شممماخ میزان تعادل و توازن موجود
در شبکه را ن شان میدهد .هر مه روابط سهگانه در میان
بهرهبرداران بی ش ر با شد ،شبکه م عادلتر و م وازنتر ا ست
و شمممکنندگی آن یم ر خواهد بود [ .]31 ،12در واقع هر
مه میزان ان قالیاف ی پیوندها بی ش ر با شد ،ن شاندهندۀ
ا س حکام و پایداری بی ش ر روابط در شبکه و عدم تزلزل و
شکنندگی شبکه در مواقع بحرانی است.
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 کوتاهترین فاص ل ه ایاد دو کگرللگر (ایانگینفاص ۀ ژئودزیک)4
این شاخ به صور میان ین یوتاهترین فا صله بین
یک جفت ین ش ر تعریف می شود .جهت سنجش سرعت
گردش و ت بادل (اع ماد و مشمممار یت و پخش م نابع و
اطبعا در شبکه این شاخ مورد اس فاده قرار میگیرد.
میزان باالی این شاخ نشاندهندۀ سرعت باالی گردش
اع ماد و مشممماریت در میان ذینفعان و اتحاد و ی ان ی
میان افراد اسمممت .بنابراین ،زمان یم ری برای هماهنگ
سمماخ ن افراد جهت مدیریت یک منبع مشممخ صممر
می شود و افراد با سرعت بی ش ری به یکدی ر د س ر سی
خواهند داشمممت و در نها یت این امر در اع مادسمممازی و
ف عال یت های جمعی افراد اهم یت ویژهای دارد .همچنین
این شممماخ در مدیریت بحران در منابع طبیعی بسمممیار
یاربرد دارد [.]31
 -شاخص ارکز -پیرااود

5

این شمماخ یکی از مهمترین شمماخ ها در سممالن
میانی شبکه ا ست یه ین ش ران را در دو گروه مریزی و
پیرامونی قرار میدهد [ .]53 ،31 ،26د س ۀ مریزی با هم
ارتباط زیادی دارند و در ن یجه ترایم شبکۀ آنها نیز زیاد
ا ست .اما در د س ۀ پیرامونی روابط آنها یم بوده و ترایم
3 Transitivity
4 Geodesic Distance
5 Core - Periphery
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شبکۀ آنها یم میبا شد [ .]26به طور یلی مو ووع مورد
بررسی در این سالن تحلیل زیرگروههای موجود در شبکه
است .این شاخ ما را در درک به ر قدر های اج ماعی
در شبکه یاری مییند و میتوان از افراد یلیدی و مریزی
در مدیریت مشاری ی و حکمرانی موفق منابع آب اس فاده
یرد [.]10 ،5

 .3نتایج
 .1.3میزان شاااخص تراکد در سااط کل شاابکۀ
ذینفعان محلی منابع آب
ن ایج تجزیهوتحلیل شاخ ترایم در سالن یل شبکۀ
ذینف عان محلی سمممما مان عرفی خرو عل یا با ت عداد 24

بهرهبردار ،بیان ر این امر اسممت یه اندازۀ این شمماخ در
سالن یل پیوندهای اع ماد و مشاریت به ترتیب  95و 65
درصد است .این ن ایج نشاندهندۀ ترایم بسیار زیاد برای
پیوند اع ماد و ترایم زیاد برای پیوند مشمماریت میباشممد
یه ب یان ر میزان باالیی از ترایم پیو ند های اع ماد و
مشمماریت در شممبکۀ ذینفعان محلی منابع آب در منالقۀ
موردمالالعه ا ست .بر این ا ساس با توجه به رابالۀ مس قیم
ان سجام اج ماعی با میزان ترایم ،میتوان ن یجه گرفت یه
میزان انسمممجام اج ماعی بر اسممماس دو ماتریس اع ماد و
م شاریت در حد قوی میبا شد .همچنین بر ا ساس رابالۀ
مسمم قیم انسممجام اج ماعی با سممرمایۀ اج ماعی میتوان
سرمایۀ اج ماعی در شبکۀ مورد نظر را در حد باال و قوی
ارزیابی نمود.

جدول  .1اندازۀ شاخص تراکم در شبکۀ ذیگفعاد اح ی اگابع آب
مرز ایولوویک

نوع پیوند

تعداد بهرهبردار

یل پیوندهای مورد ان ظار

ترایم (%

اندازه شبکه

خروعلیا

اع ماد
مشاریت

24
24

552
552

95
65

528
360

 .2 .3میزان شاخص تمرکز در شبکۀ ذینفعان محلی
همانطور یه پیشتر بیان شد ،این شاخ بر ا ساس
پیوندهای بیرونی و درونی شممبکه محاسممبه میشممود .بر
اسممماس ن ایج جدول ( 2میتوان بیان نمود یه شممماخ
تمریز در پیو ند اع ماد بر اسممماس پیو ند های بیرونی و
درونی شمممبکه مشمممابه یکدی ر اسمممت (4/53درصمممد و
ین ش ران مریزی در شبکه از هر دو لحاظ شهر و نفوذ
در جای اه برابری در شمممبکه قرار دارند .با توجه به پایین
بودن میزان تمریز شممبکه بر اسمماس پیوندهای بیرونی و
درونی اع ماد میتوان گفت دریافت و نیز پخش و پراینش
پیوندهای اع ماد در انحصمممار عدۀ محدودی قرار ندارد و
افراد بیش ری با پ انسیل باال جهت دریافت و گس رش این
پیوندها در شبکه ح ضور دارند .بنابراین طیف و سیعی از

ین ش ران در امر ت صمیمگیری دخالت دا ش ه و ساخ ار
شممبکه تقریباً دایرهای میباشممد .در شممبکۀ دایرهای همۀ
ینش م ران درجا برابری دارند و بنابراین همه از موقعیت
یکسانی به لحاظ سود و زیان در شبکه برخوردار میباشند.
شمماخ پیوندهای درونی و بیرونی در ماتریس مشمماریت
به ترتیب  27/22و  36/29در صد برآورد گردید یه ن شان
از وممعیف بودن درجۀ تمریز در شممبکۀ ذینفعان محلی بر
اسمماس پخش و پراینش پیوند مشمماریت و م وسممط بودن
تمریز بر اساس دریافت مشاریت در شبکه است .این بدان
معناست یه ینش ران بیش ری در دریافت مشاریت نقش
دارند و تقریباً شبکه با ساخ ار پراینده از لحاظ پیوندهای
درونی وجود دارد و در شبکۀ م شاریت دریافت پیوندهای
م شاریت در میان تمامی ین ش ران بهطور ن سبی تق سیم
گردیده است.
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جدول  .2اندازۀ شاخص تمرکز در شبکۀ ذینفعاد اح ی اگابع آب
مرز ایولوویک

نوع پیوند

تمریز شبکه بر اساس پیوندهای بیرونی (%

تمریز شبکه بر اساس پیوندهای بیرونی (%

خرو علیا

اع ماد
مشاریت

4/53
36/29

4/53
27/22

جدول  .3اندازۀ شاخص دوسویگی پیوندها و انتقالیافتگی در سطح کل شبکۀ ذیگفعاد اح ی
مرز ایولوویک

نوع پیوند

دوسوی ی پیوندها (%

ان قالیاف ی پیوندها (%

خرو علیا

اع ماد
مشاریت

93
50

96
73

 .3.3میزان شاخص دو سویگی پیوندها در شبکۀ
ذینفعان محلی
با توجه به اینکه شاخ دو سوی ی بیانینندۀ م قابل
بودن روابط در شممبکۀ موردنظر اسممت ،میتوان بیان نمود
پایداری شبکه با میزان شاخ دوسوی ی رابالۀ مس قیمی
دارد .بر این اسممماس ن ایج جدول ( 3نشمممان میدهد یه
میزان اع ماد و مشاریت م قابل بر اساس میزان دوسوی ی
پیو ند ها در م یان بهرهبرداران م نابع آب حوزۀ آبخیز خرو
علیا به ترتیب  93و  50درصد است یه در حد بسیار زیاد
برای پیوند اع ماد و حد م وسمممط برای پیوند مشممماریت
اسمممت .ن ایج بیان ر این امر اسمممت یه میزان اع ماد و
مشمماریت م قابل باال در میان بهرهبرداران سممبب نهادینه
شدن پیوند اع ماد و م شاریت شده یه منجر به افزایش
سمممرمایۀ اج ماعی گشممم ه و برنامهریزی مشممماری ی در
مدیر یت م نابع آب با هزی نه و ز مان یم ری ام کان پذیر
میگردد .بنابراین بر اسمماس رابالۀ شمماخ دوسمموی ی با
پایداری شبکه میتوان پایداری شبکۀ بهرهبرداران از منابع
آب را در حد باالیی ارزیابی نمود.

 .4.3میزان شاااااخص انت قال یافتگی پیو ند ها در
شبکۀ ذینفعان محلی
میزان شممماخ ان قال پذیری پیوندها در دو شمممبکۀ
اع ماد و م شاریت در جدول ( 3آورده شده ا ست .ن ایج

بهدستآمده نشان میدهد میزان ان قالپذیری پیوندها در
شبکۀ اع ماد  96در صد (در حد ب سیار زیاد و در شبکۀ
مشمماریت  73درصممد (در حد زیاد اسممت .بنابراین ن ایج
بیان ر این امر اسمممت یه میزان پایداری ،تعادل و توازن
شبکه در پیوندهای اع ماد و مشاریت در حد باالیی است
و درن یجه سمماخ ار شممبکه در شممرایط بحرانی شممکننده و
سست نمیباشد.

 .5.3میانگین فا صلۀ ژئودزیک در پیوند اعتماد و
مشارکت در شبکۀ ذینفعان محلی
میان ین یوتاهترین مسیر بین یک جفت ینش ر در دو
پیوند اع ماد و مشممماریت در شمممبکۀ ذینفعان محلی به
ترتیب برابر با  1/04و  1/3میباشد .این اعداد نشاندهندۀ
سرعت تبادل و گردش اطبعا و منابع در میان ینش ران
مخ لف اسمممت .این شممماخ درعین حال میزان وحد ،
ی ان ی و یکچارم ی میان افراد را نیز نشمممان میدهد .در
این شممماخ هر مه میزان میان ین یوتاهترین مسمممیرها
یاهش یابد ،سمممرعت گردش اع ماد و مشممماریت در بین
ذینف عان بیشممم ر شممممده ،ات حاد و ی ان ی م یان افراد
افزایشیاف ه و زمان یم ری جهت هماهنگ ساخ ن افراد
برای مدیریت یک منبع م شخ صر میگردد .با توجه
به ن ایج میتوان گفت میزان گردش و تبادل اطبعا در
پیو ند اع ماد در حد باال و در پیو ند مشمممار یت در حد
م و سط میبا شد .همچنین در شبکۀ اع ماد افراد حدایثر
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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

دارند .بنابراین میتوان ن یجه گرفت اتحاد و ی ان ی میان
افراد در حد م وسط رو به باال است.

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

اع ماد
فاصلۀ
ودودزیک

تعداد

فراوانی

میان ین فاصلۀ ودودزیک

1
2

528
24

0/95
0/04

1/04

 .6.3شاخص مرکز – پیرامون در شبکۀ ذینفعان محلی
ن ایج جدول ( 5میزان ترایم در دو گروه ینشممم ران
مریزی و پیرامونی را نشممممان مید هد .در جدول (6
بهرهبرداران در شممبکۀ ذینفعان محلی خرو علیا بر اسمماس

فاصلۀ ودودزیک

تعداد

فراوانی

میان ین فاصلۀ ودودزیک

1
2

360
191

0/65
0/34

1/3

3

1

0/002

این شمماخ در دو گروه مریزی و پیرامونی قرارگرف هاند.
با تو جه به ن ایج جدول ( 5میتوان ب یان نمود یه ترایم
پیوند اع ماد در میان زیرگروههای مریزی  100درصممد و در
بین ینش ران پیرامونی  50درصد میباشد.

جدول  .5ایزاد تراکم در دو گروه ارکزی و پیرااونی شبکۀ ذیگفعاد اح ی اگابع آب
مرز ایولوویک

نوع پیوند

خرو علیا

اع ماد
مشاریت

ینش ران پیرامونی

ینش ران مریزی
تعداد افراد

ترایم (%

تعداد افراد

ترایم (%

19
13

100
86

5
11

50
42

جدول  .6زیرگروهها و کگرگراد ارکزی و پیرااونی بر اساس پیوندهای اعتماد و ارارکت اجتماعی
مرز ایولوویک خرو علیا
پیوند اع ماد
ینش ران مریزی

پیوند مشاریت
ینش ران پیرامونی

ینش ران مریزی

ینش ران پیرامونی

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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Tm - ML

H - MR

بهعبوه ترایم پیوند مشممماریت در زیرگروه ینشممم ران
مریزی  86درصمممد و در زیرگروه ینشممم ران پیرامونی 42
درصد است .بر اساس ن ایج بهدستآمده مشخ است یه
ترایم و ان سجام در پیوندهای اع ماد و م شاریت در زیرگروه
مریزی بیش ر از زیرگروه پیرامونی است .در واقع افراد یلیدی
و مؤثر در شمممبکه در زیرگروه های مریزی قرار میگیرند و
بیان ر روابط بیش ر و همکاری و مشاریت بیش ر افرادی است
یه در مریز شممبکه قرارگرف هاند .در واقع ینشمم رانی یه در
مریز هسمم ند این مزیت را دارند یه میتوانند با ینشمم ران
پیرامونی روابط مبادلهای داش ه باشند.

 .7.3رابطۀ بین دو پیوند اعتماد و مشاااارکت بر
اساس شاخص QAP

شمماخ  QAPیکی از مهمترین شمماخ ها و روشها
در انجام محا سبا آماری ماتریسهای شبکهای ا ست .با

Ar – GH

بهیارگیری این شاخ میتوان فر ویا آماری را بررسی
یرد .به همین ج هت در این بخش م حاسممم با آ ماری
مرتبط بمما میزان همبسممم ی بین دو پیونممد اع ممماد و
م شاریت در شبکۀ ذینفعان محلی موردمالالعه قرارگرف ه
اسمممت یه در تمامی پیوندهای موردبررسمممی مشممماریت
بهعنوان یک م غیر وابسممم ه و اع ماد بهعنوان پیو ندی
مسممم قل در نظر گرف هشمممده اسمممت .با توجه به ن ایج
بهدسممتآمده همبسمم ی میان پیوند اع ماد و مشمماریت
میزان م وسمممط رو به باالیی دارد و اگر بین دو ینشممم ر
پیوند اع ماد وجود داشممم ه باشمممد ،بهاح مال مثبت و
معنیدار  66درصد میان آن دو مشاریت نیز وجود خواهد
داشمممت .بنابراین با توجه به اینکه اع ماد نقالۀ آغازین
م شاریت ا ست ،تقویت پیوند اع ماد جهت افزایش میزان
مشممماریت در میان بهرهبرداران از منابع آب منالقه مورد
نیاز میباشد (جدول . 5

جدول  .5ایزاد همبستگی بین پیوندهای اخت ف در شبکۀ ذیگفعاد اح ی خرو ع یا ()QAP
نوع پیوند

خویشاوندی

خویشاوندی
اع ماد

0/02

مشاریت

0/03

 .4بحث و نتیجهگیری
منابع طبیعی تجدیدشمممونده از سمممرمایههای ملی و با
ارزش ی شورها مح سوب شده و حفظ و تو سعۀ این منابع
ارزشممممند طبیعی مانند منابع آب از وظایف عموم مردم
بهخصمموص بهرهبرداران از این منابع با ارزش میباشممد .به
این منظور یکی از مهمترین راه کار ها ج هت حفظ این
م نابع طبیعی ارزشمممم ند ،مدیری ی بر پا یۀ مشمممار یت
بهرهبرداران و ذینف عان محلی می باشمممد [ .]59مدیر یت
موفق منابع آب ا ش رایی ،نیازمند برنامهریزی ا ست یه در
آن نقش انسان بهعنوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر منابع

اع ماد

مشاریت

0/02

0/03
0/66

0/66

آب ،پرر نگ در نظر گرف ه شمممود و نظرا ذینف عان در
عرصممههای طبیعی در تصمممیما مدیری ی در نظر گرف ه
شمممود [ .]2حکمرانی محلی آب و حضمممور ذینف عان در
برنامهریزی ها و تصممممیمگیری ها ،عبوه بر اینکه موجب
افزایش اطمی نان از موفق یت و ام یدواری به اسممم مرار
برنامهها خواهد شد ،د س یابی به پایداری در منابع آب را
تسمممهیل و تسمممریع خواهد نمود .به همین جهت ،تحلیل
روابط میمان ذینفعمان بما اسممم فماده از رویکرد تحلیمل
شمممبکه های اج ماعی در روش های مدیریت مشممماری ی
میتواند نقش مهمی در اجرای موفقیتآمیز طرحها داش ه
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باشممد [ .]44درجایی یه منابع آب توسممط گروهی از افراد
بهرهبرداری می شود ،حفاظت و دس یابی به پایداری همان
م نابع طبیعی از طریق جام عۀ محلی ،با اسممم فاده از
رویکردهای مشممماری ی مالرح میباشمممد .از این جهت در
زمینۀ سمماماندهی مدیریت مشمماری ی موفق به یارگیری
رویکردهای علمی و یاربردی وروری است .امروزه رویکرد
شممبکههای اج ماعی هم بهعنوان یک رویکرد علمی و هم
بهمنزلۀ یک ابزار یاربردی ،مدیران و بر نا مه ریزان را در
سیاستگذاری و همچنین اجرای مدیریت مشاری ی منابع
طبیعی از جمله حوزههای آبخیز یاری رسممانده ،بهگونهای
یه تجربیا زیادی در دنیا نشممماندهندۀ یاربردی نمودن
رویکرد تحلیل شمممبکۀ اج ماعی در سممماماندهی مدیریت
مشمماری ی ایوس میسم مهای طبیعی اسممت [،33 ،27 ،25
 .]75 ،69 ،57 ،49در تحقیق حاومممر با بهیارگیری روش
تحلیل شبکۀ اج ماعی ،روابط میان ذینفعان بر ا ساس دو
پیوند اع ماد و مشممماریت اج ماعی تحلیل شمممد .یکی از
مسادل حادز اهمیت در مدیریت مشاری ی منابع آب ،ایجاد
ف ضای منا سب جهت مدیریت م شاری ی ا ست ،یه الزمۀ
این امر ای جاد فضمممای اع ماد بین بهرهبرداران منابع آب
اسمممت .اع ماد بعد دی ر سمممرمایۀ اج ماعی اسمممت یه
پیششرط مشاریت و همکاری است و بقا و پایداری روابط
میان ینش م ران به اع ماد افراد به یکدی ر وابس م ه اسممت.
اع ماد ،مؤلفۀ مهم سرمایۀ اج ماعی ا ست .یکی از عنا صر
مهم و حیاتی در امر مشمماریت اع ماد اسممت یه بهمنزلۀ
تسممهیلینندۀ فضممای رف ار جمعی و ایجادینندۀ فضممای
اج ماعی مب نی بر مشاریت محسوب میگردد [ .]77این
م غیر با بسممیاری از م غیرهای جامعه از جمله مشمماریت
همبسممم ی دارد .همانطور یه قببً نیز بیان شمممد مؤلفۀ
اع ماد نقالۀ آغازین مشاریت است و بقا و پایداری در یک
گروه درگرو وجود اع ماد است .این مؤلفه ،پیوند عمیقی با
م خاطرا دارد و راهحلی اسممممت ج هت افزایش میزان
تابآوری در م قا بل م خاطرا گو ناگون .فای ور اع ماد،
گسممم رش ارتباطا را تسمممهیل مییند و بر نشمممانههای
مربوط بهغف لت جمعی یه مانع از ینش های جمعی
خودان یخ ه هسممم ند ،غا لب میشمممود .فرهنگ اع ماد

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،72شماره  ،3پاییز 1398

پیو س ی فرد به اج ماع را تقویت مییند ،بر اح سا سا
مربوط بممه هویممت تممأث یر میگممذارد ،تجممانس جمعی
مسممم حکمی را ایجاد مییند یه موجب تعاون و یمک
م قابل میشمممود ،هزینه های انجام امور را تا حد زیادی
یاهش مید هد ،و فرصمممت ت عاون و هم کاری را فراهم
مییند .بیاع مادی ،سممرمایۀ اج ماعی را دمار فرسممایش
مییند ،موجب انزوا ،تجزیه ،شممکسممت انجمنها و نابودی
شبکههای بین شخ صی می شود ،م سیرهای ارتباطا را
مسممدود مییند ،موجب جدایی اعضممای جامعه از یکدی ر
میگردد ،غف لت و ت جا هل جمعی را افزایش مید هد و
فرصمممت تعاون و همکاری را مسمممدود مییند .در تحقیق
حا ور همب س ی میان اع ماد و م شاریت در خرو علیا در
حد م وسط رو به باال (66درصد است .اع ماد و مشاریت
دو م غیر وابسممم ه به یکدی رند و با توجه به اینکه هرمه
میزان روابط در میان ینش ران بیش ر باشد ،سالن اع ماد
در میان آنان نیز افزایش مییابد و فرصممتهای بیشمم ری
برای اقداما جمعی در بین ینشممم ران به وجود میآید
ن یاز به تقو یت اع ماد و مشمممار یت اج ماعی در م یان
ذینف عان وجود دارد .سممممایر محق قان این مال لب را در
تحقیقا خود مورد تأیید قرار دادها ند [ .]61 ،30 ،1لذا
وجود اع ماد مؤلفۀ اصممملی تمام روابط اج ماعی و مؤلفۀ
یلیدی در شمممروع فعال یت های مشممماری ی اسمممت و در
حکمرانی م نابع آب مورد تأی ید قرار میگیرد .در بر نا مۀ
مدیریت مشممماری ی منابع آب ومممرور دارد پیوندهای
دوطرفه اع ماد و مشممماریت نیز در میان ذینفعان محلی
تقویت گردد تا سرمایۀ اج ماعی در شبکه افزایش و برنامۀ
مشممماری ی موفق را ب وان اعمال نمود .با تقویت سمممرمایۀ
اج ماعی و اجرای مدیریت مشممماری ی موفق منابع آب،
میتوان هزینه ها و زمان اجرای پرووه های مدیریت منابع
آب را نیز تا حد زیادی یاهش داد یه ن ایج تحقیقا سایر
محق قان این مال لب را تأی ید میی ند [ .]67 ،24در این
تحقیق سمممر ما یۀ اج ماعی در م یان ذینف عان محلی با
سممنجش شمماخ هایی مون ترایم ،تمریز ،دوسمموی ی و
ان قالیاف ی پیوندها ارزیابی شمممد .در مالالعا شمممبکۀ
اج ماعی ،وجود شمممب که های م رایم یکی از مؤل فه های
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ا سا سی بوده یه با توانایی فعالیتهای جمعی همب س ی
مث بت داشممم ه و در فرآیند تصمممدیگری منابع طبیعی
اهمیت ویژهای دارد .دو شاخ یلیدی در تحلیل شبکه
جهت م شخ نمودن شبکههای م رایم و یا غیر م رایم،
شممماخ های ترایم و مریزیت در سمممالن یل شمممبکه
میباشند یه در این تحقیق نیز اندازهگیری شدهاند [.]12
شمممبکه های م رایم باعث افزایش فعال یت های جمعی در
م یان بهرهبرداران شمممده و تأثیر مثب ی در شمممیوه های
بهرهبرداری از آب ،مشممماریت در مدیریت آب و درنهایت،
دسممم یابی به حکمرانی محلی مناسمممب منابع آب خواهد
گذاشممممت .همچنین ،میزان باالی ترایم در م یان افراد
موجب گ س رش اع ماد و ین رل اج ماعی در سالن افراد
و زیرگروههای مخ لف خواهد شممد [ .]28،58 ،21درواقع
میزان باالی ترایم باعث یاهش ری سک و هزینه م شاریت
افراد میگردد [ .]53 ،20 ،18پایب ندی به هن جار ها،
سممنتها و عر های محلی مرتبط با شممیوۀ بهرهبرداری از
م نابع آب را در جام عۀ محلی تقو یت مین ما ید ،مو جب
افزایش اح ساس م سئولیت ن سبت به بهرهبرداری از منابع
آب میشود و درن یجه افراد برای مدیریت مشاری ی منابع
آب با سممرعت بیشمم ر و وقت یم ری هماهنگ میشمموند
[ .]21بر اسممماس ن ایج بهدسمممتآمده در خرو علیا میزان
شممماخ ترایم در پیوند اع ماد در حد بسمممیار زیاد (95
در صد ا ست و درن یجه ،باال بودن میزان پیوند م شاریت
در ن یجممه اع ممماد بمماالی موجود در منالقممه از عوامممل
تسممهیلینندۀ مدیریت مشمماری ی موفق منابع آب در این
سمممامان عرفی به شممممار میآید .در این منالقه اع ماد و
م شاریت میان افراد بر ا ساس ا س فادۀ م ش رک از منابع
آبی موجود با توجه به محل قرارگیری اراوممی یشمماورزی
ذینفعان صور گرف ه و بهرهبرداری از این منابع صرفاً بر
اسممماس روابط خویشممماوندی نمیباشمممد .همچنین میزان
شممماخ ترایم در ارتباط با پیوند مشممماریت نیز در حد
باالیی قرار دارد .بهطوریلی باال بودن میزان اع ماد و
مشمماریت در میان بهرهبرداران موجب خواهد شممد میزان
انسجام اج ماعی افزایش یابد و سرمایۀ اج ماعی با سرعت
بیشممم ری محقق گردد و افراد برای مدیریت مشممماری ی
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منابع آب با سرعت بیش ر و زمان یم ری هماهنگ شوند.
ب نابراین با تو جه به باال بودن میزان انسمممجام اج ماعی و
سرمایۀ اج ماعی بر اساس دو پیوند اع ماد و مشاریت در
میممان بهرهبرداران محلی از منممابع آب میتوان فراینممد
مدیریت مشممماری ی و حکمرانی منابع آب را بهخوبی در
منالقه اجرایی نموده و به پایداری و امنیت آب در منالقه
دسمممت پ یدا یرد .در م الال عهای [ ]23بر ال زام تقو یت
انسممجام اج ماعی و سممرمایۀ اج ماعی بر اسمماس افزایش
میزان اع ماد و مشمماریت در میان بهرهبرداران برای برنامۀ
عمل مدیریت مشاری ی منابع آب در راس ای دس یابی به
پایداری و امنیت آب تأیید شمممد؛ ن ایج این مالالعه مؤید
ن ایج تحقیق حاور است .همچنین ،برخی پژوهش ران بر
اهمیت انسممجام و سممرمایۀ اج ماعی در موفقیت طرحهای
مدیریت مشممماری ی تأیید میینند؛ ن ایج این بخش از
تحقیق با ن ایج م الال عا این محق قان م الاب قت دارد
[ .]10،11،23،25،26،27،33،39در زمینۀ تمریز شمممبکه
گف نی اسممت هر مه میزان تمریز در شممبکه افزایش یابد،
تمریز قدر م حدود شممممده و فقط در اخ یار ت عداد
محدودی قرار میگیرد و ن شاندهندۀ تنوع و ناهم ونی در
شمممبکه خواهد بود .از طر دی ر هر مه این میزان یم ر
باشمممد ،قدر در اخ یار تعداد بیشممم ری قرار میگیرد و
مدیریت م شاری ی ،با تأیید بر ا صل تمریززدایی ،موفقتر
خواهد بود .بر اسممماس ن ایج میتوان بیان یرد شممماخ
تمریز در پیو ند اع ماد بر اسممماس پیو ند های بیرونی و
درونی در حد مناسممبی بوده و میزان ماللوبی دارد .میزان
این شاخ بر اساس پیوندهای بیرونی مشاریت نسبت به
پیوندهای درونی در حد باالتری قرار دا ش ه و درن یجه در
پخش و پراینش م شاریت میزان تمریز در شبکه ن سبت
به دریافت م شاریت باالتر ا ست .این بدان معنی ا ست یه
پخش مشمممار یت در شمممب که دارای تمریز و در اخ یار
ینشممم ران مریزی و دریافت مشممماریت برای هر فرد از
ساخ ار پراینده شبکهای پیروی مینماید .همچنین ن ایج
شاخ دو سوی ی پیوندها در شبکه ن شاندهندۀ وجود
اع ماد و مشممماریت م قابل در حد بسمممیار زیاد تا زیاد در
شمممبکۀ ذینفعان محلی اسمممت .تقویت روابط دوسمممویه و
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م قابل بهمنظور پایداری شممبکه در جهت افزایش سممرمایۀ
اج ماعی اسمممت .شمممبکۀ ذینفعان محلی موردمالالعه از
دیدگاه این شمماخ از ووممعیت ماللوبی برخوردار بوده و
سممرمایۀ اج ماعی در شممبکه با سممرعت بیشمم ری محقق
می شود .همچنین میزان پایداری و تعادل شبکه بر اساس
شممماخ ان قال پذیری پیو ند ها در دو پیو ند اع ماد و
م شاریت در حد ب سیار زیاد تا زیاد قرار دا ش ه و بنابراین
ساخ ار شبکه از تعادل و توازن باالیی برخوردار بوده و در
مواقع بحرانی سممسممت و شممکننده نمیباشممد و درن یجه
مدیریت مشمماری ی موفقتری را در منالقه میتوان ان ظار
داشمممت .در این زمینه برخی مالالعا به ن ایج مشمممابهی
د ست یاف ند [ .]38 ،37 ،36 ،2میان ین فا صلۀ ودودزیک
در دو پیوند اع ماد و م شاریت بیان ر سرعتباالی گردش
اع ماد ،اتحاد و ی ان ی افراد در پیوند اع ماد و همچنین
سمممر عت م وسمممط گردش مشممماریت در میان ذینفعان
می باشمممد .همانطور یه مبح ظه میشمممود ،میزان این
شممماخ با میزان شممماخ ترایم در دو پیوند اع ماد و
مشممماریت نیز همخوانی دارد .درواقع ،با توجه به اهمیت
زمان و سمممرعت هماهنگ سممماخ ن بهرهبرداران در بحث
مدیریت مشاری ی ،تقویت پیوند اع ماد و بهویژه مشاریت
جهت افزایش سرعت گردش این پیوند در میان افراد و به
دنبال آن یاهش زمان هماهن ی و اتحاد بین بهرهبرداران
در را س ای حکمرانی منابع آب الزامی ا ست .در این زمینه
در مالالعهای بیان شممد یه سممرعت زیاد گردش اع ماد و
مشاریت در بین بهرهبرداران باعث میشود یه در مدیریت
مشممماری ی منابع جن لی در منالقۀ موردنظر وومممعیت
ماللوبی از نظر ه ماه نگ سمممماخ ن افراد ج هت اجرای
مدیریت م شاری ی و مدیریت بحران وجود دا ش ه با شد و
بهرهبرداران در مدیریت منابع با آسممم یب پذیری یم ری
روبهرو خواهند شد؛ این ن یجه ،ن یجۀ حاصل از این بخش
از تحقیق حاوممر را تأیید مییند [ .]2در منالقۀ خرو علیا
تعداد افرادی یه در زیرگروه مریزی قرار میگیرند بیش م ر
از ت عداد افراد زیرگروه پیرامونی اسمممت .همچنین ترایم
پیوندهای اع ماد و م شاریت در میان ین ش ران مریزی و
پیرامونی به ترتیب در حد ب سیار زیاد تا م و سط میبا شد.
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افراد یل یدی و مؤثر در شمممب که در زیرگروه های مریزی
قرارمی گیرند و باعث افزایش ان سجام اج ماعی در شبکه
می شوند و در این زمینه ینش ران پیرامونی نقش یم ری
دارند .اما ،در این میان ،شمممناخت ینشممم ران پیرامونی و
ت شویق آنها به شریت در برنامههای مدیریت م شاری ی
ب سیار حادز اهمیت ا ست ،زیرا اگر ین ش ران پیرامونی به
دلیل بیتوجهی از شبکه حذ شوند به یاهش ان سجام و
سمممر مایۀ اج ماعی شمممبکه منجر و در ن یجه ،مدیریت
مشاری ی با مالش مواجه خواهد شد .در این زمینه برخی
محققان به ن ایجی مشممابه تحقیق حاوممر دسممت یاف ند
[ .]38 ،36 ،22مفهوم رویکرد حکمرانی آب اشمممماره به
سممیسمم مهای اج ماعی بهرهبردار از آب دارد .این رویکرد
انسجام سیس مهای اج ماعی را راهکار دس یابی به توسعۀ
پا یدار م نابع آب ب یان میی ند .رویکرد حکمرانی آب دو
جنبه را در نظر میگیرد -1 :دسمم یابی به توسممعۀ پایدار
منابع آب -2 ،توسعۀ شرایط اق صادی و اج ماعی ذینفعان
محلی ایوسممیسمم م طبیعی (منابع آب  .این دو جنبه هم
سممو با یکدی رند و هیت تداخلی میان این دو وجود ندارد.
بهطوریلی حکمرانی یک مفهوم جامعتر از دولت اسمممت و
حکمرانی محلی بهمنزلۀ پیش شرط تو سعۀ پایدار و ال وی
مناسمممبی جهت مدیریت محلی تعریف میگردد .یکی از
اجزای اسممماسمممی در فرآی ند حکمرانی م نابع طبیعی و
مدیریت مشاری ی منابع آب ذینفعان محلی هس ند .برای
اع مال یک حکمرانی موفق در مق یاس محلی شممم نا خت
ذینف عان محلی و بررسمممی ال وی روابط فی مابین آن ها
الزامی اسممت .این یار با اسمم فاده از روش تحلیل شممبکۀ
اج ماعی به نحو ماللوبی امکانپذیر ا ست .پایش اج ماعی
جوامع محلی بر اسممماس روش تحلیل شمممبکهای پیش از
اجرای حکمرانی محلی منابع آب به شمممناخت مالشها و
فرصممممت های پیش روی مدیران و بر نا مه ریزان منجر
میشمممود .به همین دلیل ،در این تحقیق به بررسمممی دو
پیوند اع ماد و م شاریت یه از مؤلفههای ا صلی ان سجام و
سمممرمایه اج ماعی و از عوامل موفقیت در حکمرانی آب
ا ست در میان بهرهبرداران محلی منابع آب در منالقۀ خرو
علیا پرداخ ه شد .ن ایج تحقیق حا ور ن شاندهندۀ میزان
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مدیریت مشمماری ی موفق منابع طبیعی ازجمله منابع آب
را شناسایی نموده و روابط مخ لف را در میان بهرهبرداران
، تحلیل شممبکه.از منابع مورد تحلیل و بررسممی قرار دهد
ابزاری یارآمد در طرحریزی شمممبکۀ مدیری ی در سمممالن
منالقهای بوده و قادر اسمممت فرای ند تصممممیمگیری بین
بهرهبرداران را بهبود بخ شیده و هماهن ی میان ین ش ران
 لذا ومممرور دارد قبل از هرگونه.یلیدی را تقویت نماید
اقدام جهت فرآیندهای مشممماری ی به بررسمممی شمممبکۀ
اج ماعی بین بهره بردران منابع آب در سمممالن منالقهای
 مالشها شناساییشده و درنهایت جهت حل این،پرداخ ه
.مالشها برنامهریزی و سیاستگذاری انجام پذیرد

...تحلیل شبکۀ اج ماعی ذینفعان محلی در

اع ماد بسممیار باال و مشمماریت باالی بهرهبرداران بوده یه
موجب شممده اسممت میزان انسممجام اج ماعی و درن یجه
سمممرمایۀ اج ماعی در شمممبکۀ ذینفعان محلی بر اسممماس
 دوسممموی ی پیونممدهمما و، تمریز،شمممماخ هممای ترایم
ان قالپذیری پیوندها در ووممعیت مناسممبی قرار داشمم ه
 تعادل و توازن شمممبکه از، عبوه بر این پایداری.باشمممد
.شکنندگی این ساخ ار در برابر تغییرا جلوگیری مییند
همچنین میزان همبسممم ی مشممماریت با اع ماد در حد
 درنها یت میتوان بیان نمود.م وسمممط ارزیابی میشمممود
تحلیل شممبکۀ اج ماعی از طریق مالالعا سممیسمم مهای
اج ماعی – ایولوویکی قادر اسمممت مدیران و برنامه ریزان
امر توسممم عه را ی مک نموده تا مالش های پیش روی
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