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ارزیابی ساختاری روابط و تحلیل شبکۀ اجتماعی جوامع محلی
در راستای مدیریت مشارکتی مناطق خشک
(منطقۀ مورد مطالعه :شهرستان سبزوار ،استان خراسان رضوی)
 رویا وزیریان؛ دانشجوی دکتری بیابانزدایی ،دانشکدۀ منابع طبیعی و کویر شناسی ،دانشگاه یزد.
 علی اکبر کریمیان*؛ دانشیار ،دانشکدۀ منابع طبیعی و کویر شناسی ،دانشگاه یزد.
 علیرضا افشانی؛ دانشیار ،دانشکدۀ علوم اجتماعی ،دانشگاه یزد.
 محمد تقی دستورانی؛ استاد ،دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست ،دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده
در مديريت م شاركتي مناطق خ شک ،تحليل روابط اجتماعي بين ك شاورزان ضروري ميبا شد .هدف از انجام اين پژوهش ،ارزيابي و
تحليل شبکۀ اجتماعي كشباورزان در پيوندهاي اعتماد و مشباركت در فعاليت هاي آبياري ،بازاريابي و كشبت در هبر روهبتاي آريان،
حارثآباد و رباط هرپوش واقع در منطق هکزوار ا هت .بدين منظور ،ابتدا با ا هتفاده از روشهاي مطالعات كيفي رويۀرد پيماي شي،
روش مشاهدۀ مستقيم و مصاحکر ،جامع هدف شناهايي گرديد .هپس بر اهاس روش كمي تحليل شکۀر ،چهار شاخص مهم تراكم،
دو هويگي ،انتقالپذيري و ميانگين فا صله ژئودزيک در پيوندهاي اعتماد و م شاركت در فعاليتهاي ك شاورزي در شکۀ ك شاورزان
ارزيابي گرديد .برا هاس نتايج ميزان تراكم در چهار پيوند مورد برر هي ،در رو هتاي آريان بيش از هاير رو هتاها بوده كر ن شاندهندۀ
ان سجام اجتماعي بي شتر در اين رو هتا ميبا شد .همچنين نتايج ميزان شاخص دو هويگي و انتقال پذيري در پيوندهاي مورد برر هي
ن شاندهندۀ تعادل ،توازن و پايداري بي شتر شکۀر در رو هتاي آريان ن سکت بر هاير رو هتاها بوده ،در نتيجر هرماي اجتماعي در اين
روهتا بيشتر اهت .نتايج ميانگين فاصل ژئودزيک نيز بيانگر مطلوبترين فاصل ژئودزيک در بين كشاورزان در روهتاي آريان ميباشد.
افزايش ان سجام ،يگانگي و اتحاد در اين رو هتاها ،موجب افزايش هرعت گردش و تکادل اطالعات و همچنين افزايش هرماي اجتماعي
در آنها خواهد گرديد و هماهنگي و دهترهي افراد بر يۀديگر با صرف هزينر و زمان كمتري موفق خواهد بود .بنابراين تقويت اعتماد
و مشبباركت اجتماعي جهت افزايش هببرماي اجتماعي و توانمندهببازي جوامع محلي بر عنوان يک ضببرورت جهت مديريت مشبباركتي
موفق در اين مناطق الزامي اهت.
کلید واژگان :تحليل شکۀ اجتماعي ،اعتماد ،مديريت مشاركتي ،هرماي اجتماعي ،هکزوار.
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 .1مقدمه
امروزه ميزان اثر فعاليتهباي انبساني ببر روي محبيط
طکيعي در يک مقياس و هيع و جهاني مببببورد تـكيببببد
ا هببببت ] . [40 ،35ان سان براي د هتيابي بر تو هبببببع
اجتم باعي ب بر منابع طکيعي و خدمات آن واب بستر اه بت
] .[27برخببببببي از انديشمندان معتقدند "محبببيط" در
برگيرنبببدۀ هبببر عنبببصر منابع طکيعي ،جامعر و فرهن
اهببت كر پايداري در محيط وابسببتر بر وجود تعادل بين
اين عناصبببر ميباشبببد .چنانچر هر يک از اين عناصبببر با
مشۀل مواجر شود ،محيط با آشببببفتگي رو بر رو خواهد
شد ] .[ 39از اينرو مطالع جامعببببر مببببرتکط با مناطق
خشک (كشاورزان) و روابط اجتماعي در بين آنها امبببري
اجتنابناپذير اهت .چنانچر روابط اجتماعي و پايبداري در
اين جوامع وجود دا شتر با شد فرهن مرتکط با ك شاورزي
در بين اين افراد نيز زنده و پايدار خواهبد ببود .براي درك
پيچيبببدگيهبببا در اكوهيبببستم كبببر شبببامل عوامببببببل
طکيعببي و انببساني اهببت نيبباز بببر فعاليببتهببا و
پژوهشهايي ب با تـكي بد ب بر عل بوم طکيع بي و اجتماعي
اهبببت .يۀي از موفقترين رويۀرد ها در مدير يت م نابع
طکيعي ،رويۀرد اجتماع محور مي باشبببد .رويۀرد اجتماع
محور رويۀردي در پيشبببگيري اهبببت كر در آن بر نقش
عوامل محيطي و اجتماعي در ارت قاء " كيفيت زندگي" و
" رفاه اجتماعي" مردم توجر ميشبببود .مديريت اجتماع
محور رويۀردي مکتني بر توهعر اهت كر بر صورت بالقوه
بر توانمند هايي م شاركتي و ايجاد هاختارهايي با قابليت
انتقال تفۀرات و مطالکات از پايين بر باال بنا شببده اهببت
] .[33اين رويۀرد بر دل يل ماه يت مشببباركتي خود در
مقاي سر با هاير روشها اثرات توانمند هازي بي شتري دارد
] .[43كر اين توانمندي در هاير ظرفيت هازي در افراد
ايجاد ميگردد بنابراين انتظار ميرود كر بر كارگيري اين
رويۀرد در نهايت منجر بر اصبببال هببباختاري اجتماع و
توانمندي افراد براي حل مسببائل اجتماعي گردد ] .[31از
اين رو براي مديريت صبببحي منابع طکيعي در جايي كر
چندين كن شگر ح ضور دارند ،ت صديگري منابع طکيعي و

مرتع و آبخيزداري ،مجلر منابع طکيعي ايران ،دوره  ،72شماره  ،3پاييز 1398

مديريت م شاركتي مطر مي شود ] .[ 16مديريت اجتماع
محور محلي بر ظرفيتهبببازي ،نهادهبببازي و در واقع بر
نوعي مديريت هبببرماي اجتماعي در جوامع محلي تـك يد
دارد ]  .[ 7راهکرد اصبببلي عملي كردن مدير يت پا يدار
هرزمين تـكيد بر عواملي اهت كر بي شتر جنک مشاركتي
با جوامع محلي دارد ] . [14در اين راهتا هرماي اجتماعي
يۀي از اركان اهبباهببي در توانمندهببازي اجتماعي جوامع
محلي و يۀي از مهمترين م فاهيم جام عر شببب ناختي در
مديريت م شاركتي هرزمين مح سوب مي شود ] .[19نۀت
مهم در رويۀرد اجتماع محور تـكيد بر هرماي اجتماعي و
ابعاد اعتماد و مشبباركت در بين ذينفعان محلي بر عنوان
بازوي اصبببلي مديريت اجتماع محور يا مشببباركتي منابع
طکيعي اهبببت .مفهوم هبببرماي اجتماعي را بر طور كلي
ميتوان بر صببورت خصببايص يا مشببخصببات هببازمان
اجتماعي ،يعني مواردي چون شببکۀرها ،هنجارها و اعتماد
اجتماعي تعريف كرد كر همۀاري متقابل و هماهنگي در
جهت منافع م شترك را ت سهيل مينمايد ] .[35يک معيار
كليدي و ا ها هي براي شروع مديريت م شاركتي در بين
كل ي كنشبببگران درگير در فرآيند مديريت مشببباركتي،
توهببع اعتماد و روابط متقابل بين آنها ميباشببد ].[13
نگرش مثکت ميان اعضاي شکۀر را كر بر هکب شناخت و
تعامل دوجانکر حاصبببل ميگردد ،اعتماد مي نامند ].[9
اعتماد معيار ا صلي روابط اجتماعي پايدار ا هت .م شاركت
اجتماعي نيز برعنوان يۀي از مؤلفرهاي هببرماي اجتماعي
اهبببت كر دربرگير ندۀ انواع مختلف كنش هاي فردي و
گروهي برمنظور شركت در تعيين هرنوشت خود و جامعر
و تـثير ن هادن بر فرآي ند هاي تصبببميمگيري در بارۀ امور
عمومي ا هت ] .[29م شاركت و اعتماد بر صورت دو متغير
وابسببتر بر يۀديگر ديده شببدهاند يعني اعتماد ناشببي از
زندگي معاشبببرتي قوي اهبببت و درعينحال برصبببورت
خودانگيختر تقويت انجمنها را تسبببهيل ميكند .با توجر
بر اهميت مؤلفرهاي اجتماعي در را هتاي توانمند هازي و
بسبببترهبببازي اجتماعي جوامع محلي ازجملر هبببرماي
اجت ماعي و اب عاد آن ،روش تحل يل شبببک ۀ اجت ماعي در
پايش و ارزيابي هرماي اجتماعي شکۀ ذينفعان محلي بر

867

ارزيابي هاختاري روابط و تحليل شکۀ اجتماعي جوامع...

كار گرفتر شبببده اهبببت .مديريت مشببباركتي بر كلي
فرآينبببدهاي كشاورزي اعم از حفاظت و احيببباء زمين و
آبياري صبببحي و همچنين كببباهش هزينبببر و صبببرف
زمبببان كمتبببر در پروژههاي منابع طکيعي تـكيد ميكند
] .[9جهت هبببنجش ميزان انسببب جام اجتماعي و ميزان
پايداري شکۀ آنها م بيباش بد ك بر در اي بن تحقيق هر
روهتاي آريان ،حارثآباد و رباطهرپوش در منطق هکزوار
انتخاب شبببببده ا هت .پژوهش حا ضر با هدف برر هي و
تحليل شبببکۀ اجتماعي با تـك يد بر پيوندهاي اعتماد و
مشبباركت در هببط كالن شببکۀ كشبباورزان در راهببتاي
تحقق بيابانزدايي و برمنظور توهببع مديريت مشبباركتي
هببيسببتمهاي اجتماعي -اكولوژيک در مناطق خشببک و
نيمرخشک جهت محروميتزدايي طراحيشده اهت.

 .2روششناسی تحقیق
 .2.1معرفی منطقۀ مورد مطالعه
 .2.1.1روستای رباطسرپوش
اين روهببتا در دهسببتان رباط قرار داشببتر و بر اهبباس
هبببرشبببماري هبببال  1395جمعيت آن  1360نفر (425
خانوار) بودهاهت .روهتاي رباط هرپوش در شرق شهرهتان
هکزوار قرارگرفتر اهت و از نظر تقسيمات هياهي در بخش
مركزي شهرهتان هکزوار قرار دارد .مساحت كل مراتع اين
روهبتا  4036اهبت .ارتفاع متوهبط اين ناحير  997متر از
هببط دريا و بارندگي متوهببط هبباليانر اين منطقر 187/4
ميليمتر مي باشبببد .حدا قل و حداكثر ميزان د ما  -1/7و
 +37/7اهت .گونرهاي گياهي غالب در منطقر گون ،درمنر،
بنر ،شور ،اشنيان ،اهپند و گونرهاي يۀسالر ميباشد .تعداد
كشبباورزان در اين روهببتا  362نفر اهببت .كشبباورزي اين
هرزمين وابستر بر آبياري باچاه عميق و قنات اهت.

 .2.1.2روستای حارثآباد
اين روهببتا در دهسببتان قصببک غربي قرار داشببتر و بر
اهبباس هببرشببماري هببال  1395جمعيت آن  1250نفر

( 378خانوار) بودهاهبببت .روهبببتاي حارثآباد در جنوب
غربي شهرهتان هکزوار قرارگرفتر اهت و از نظر تقسيمات
هياهي در بخش مركزي شهرهتان هکزوار قرار دارد.
مسببباحت كل مراتع اين روهبببتا  4559/3898هۀتار
بوده كر مسببباحت  305 /5728هۀتار آن اراضبببي زراعي
ا هت .ارتفاع متو هط اين ناحير  930متر از هط دريا و
بار ندگي متوهبببط هبببال يا نر اين منط قر  150ميليمتر
ميباشبببد .حداقل و حداكثر ميزان دما  -8و  +38اهبببت.
گونر هاي گياهي غالب در منطقر درمنر ،چرخر ،اهبببپند،
تلخر ،كنگر ،خارشببتر ،كما و گونرهاي يۀسببالر ميباشببد.
تعداد ك شاورزان در اين رو هتا  265نفر ا هت .ك شاورزي
اين هرزمين وابستر بر آبياري با چاه عميق اهت.

 .2.1.3روستای آریان
اين رو هتا در ده ستان خوا شد قرار دا شتر و بر ا هاس
هرشماري هال  1395جمعيت آن  439نفر ( 157خانوار)
بودها هت .رو هتاي آريان در جنوب شهر هتان هکزوار قرار
گرفتر اهبت و از نظر تقسبيمات هبياهبي در بخش روداب
شهرهتان هکزوار قرار دارد .روهتاي آريان برطور همر گير
با توجر بر ميزان بارندگيهاي هاالنر واب ستر هرزمينهاي
خشک ميباشد و آب و هواي هرد و خشک و بياباني دارد.
در اين منطقر رودخانر هميشگي ديده نميشود و كشاورزي
اين هرزمين واب ستر بر آبياري با قنات ا هت .م ساحت كل
مراتع اين روهببتا  1242اهببت .ارتفاع متوهببط اين ناحير
 1445متر از هببط دريا و بارندگي متوهببط هبباليانر اين
منطقر  172ميليمتر ميبا شد .حداقل و حداكثر ميزان دما
 -7و  +42اهبببت .گونرهاي گياهي غالب در منطقر درمنر،
ا هپند ،قيچ ،كتيرا ،گون ميبا شد .تعداد ك شاورزان در اين
روهتا 179نفر اهت.

 .2.2روششناسی
برمنظور تحليل و برر هي پيوندهاي اعتماد و م شاركت در
هر امور آبياري ،بازاريابي و كشت از رويۀرد تحليل شکۀرهاي
اجتماعي اهتفاده شد .اين روش امروزه يۀي از مهمترين ابزارها
براي مطالعر ،تحليل و مدلهبببازي هببباختارهاي اجتماعي و
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اقتصببادي در بين كشبباورزان محلي منابع طکيعي ميباشببد.
روش تحليل شکۀراي بر ا هاس معيارها و شاخصهاي كمي
قادر اهبت روابط اجتماعي و تکادالت اقتصبادي فيمابين افراد
را در قالب يک هاختار شکۀراي ديداري نمايد.
جهت هنجش هرماي اجتماعي در شکۀر ك شاورزان
محلي ،پيوندهاي اعتماد و مشبباركت در هببر امور آبياري،
بازاريابي و كشت بين كشاورزان در قالب پرهشنام تحليل
شکۀر بر اهاس طيف ليۀرت جمعآوري گرديد .پيوندهاي
اعتماد شامل اعتماد خاص ك شاورزان بر يۀديگر برمنظور
مشبببار كت در زمي ن ف عال يت هاي كشببباورزي و قکول
تصبببميمهاي يۀديگر در مورد امور كشبببت و اعتماد براي
انجام فعاليتهاي نوآورانر اهت .پيوندهاي مشاركت شامل
فعبباليببت در زمينببرهبباي مربوط بببر آبيبباري زمينهبباي
كشببباورزي ،بازاريابي و فروش محصبببوالت و فعاليتهاي
كاشت ،داشت و برداشت ميباشد.
پس از ا هتخراج اطالعات از پر ه شنامر و و وارد كردن
دادهها در اكسببل 20131جهت ايجاد ماتريس روابط ،آنها
را در نرمافزار  SPSSوارد و براي انجام تحليل شکۀر آماده
گرديد .براي ان جام تحليل شبببکۀر نرمافزارهاي متعددي
و جود دارد كببر ي ۀي از پركببار برد تر ين و م طر تر ين
نرمافزارها براي تحليل دادههاي شبببکۀ اجتماعي در اين
زمينر  Ucinetميباشد .در اين تحقيق از  Ucinetنسخ 6
اهتفاده شده اهت .اين برنامر انواع شاخصهاي شکۀراي
را محاهکر ميكند .مراد از شاخصها در هط كالن بدين
معني ا هت كر محقق در بيرون شکۀر روابط قرار گرفتر و
از باال بر هاختار و چگونگي اتصاالت روابط بين كنشگران
نگاه ميكند كر در اين قسببمت بيشببتر تمركز بر هبباختار
روابط اجتماعي در شکۀ مورد مطالعر ا هت و اينۀر افراد
چگونر بر هم مت صل ه ستند؛ من سجم يا پراكنده .در اين
پژوهش هبببنجش هبببرماي اجتماعي از جنک اعتماد و
مشبباركت در فعاليتهاي آبياري ،بازاريابي و كشببت و در
هط كالن انجام شده ا هت .در هط كالن شاخصهاي
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تراكم  ،دوهبببويگي ،انت قال پذيري و م يانگين فاصببب ل
ژئودزيک مورد ارزيابي و تحليل قرار گرفتند.

 .2.3شاخصها در سطح کالن شبکه
 .2.3.1تراکم

2

تراكم يا چگالي شکۀر يۀي از شاخصهايي اهت كر در
تحليل شکۀ اجتماعي ب سيار مورد ا هتفاده قرار ميگيرد.
تراكم بر صورت ن سکت تعداد كل پيوندهاي ارتکاطي موجود
در بين افراد بر حداكثر پيوندهاي ارتکاطي ممۀن در شکۀر
تعريف ميگردد .ميزان اين شبباخص بين صببفر تا يک و نيز
صببفر تا  100درصببد متغير اهببت ] .[21 ،22هرچر تراكم
شبکۀر باال باشبد ،گرهها در شبکۀر داراي پيوندهاي زيادي
هسببتند و ارتکاطات نزديۀي با همديگر دارند .تراكم باال در
شببکۀر ميزان باالي انسببجام در شببکۀر را نشببان ميدهد،
چرا كر باال بودن تراكم ،افزايش اعت ماد و تسبببه يل در بر
اشبببتراكگببذاري اطالعببات و منببابع و همچنين افزايش
مشبباركت و همۀاري بين ذينفعان را در پي خواهد داشبت،
بنابراين ميزان هببرماي اجتماعي افزايشيافتر و فعاليتهاي
مشاركتي تسهيل مييابد ] .[27تراكم باال در بين كشاورزان
نشبباندهندۀ ميزان باالي اعتماد و مشبباركت در بين آنها
ا هت .اعتماد باال در شکۀر منجر بر افزايش آگاهي افراد در
شکۀر و مشاركت آزادان آنها در فعاليتهاي جمعي شده و
د هتر هي آنها بر يۀديگر با هرعتبااليي صورت ميگيرد
] .[23 ،20قابل ذكر ا هت وجود تراكم شکۀراي ب سيار باال
ممۀن اهبببت اثر گروهها را در فعاليت جمعي كاهش دهد،
زيرا موجب هم هببنخي دانش ميشببود و در نتيجر ظرفيت
حل مشۀالت پايين خواهد آمد ].[5

 .2.2.3دوسویگی پیوندها

3

شاخص دوهويگي ،يۀي از شاخصهاي مهم در تعيين
ميزان پايداري شببکۀر موردنظر ميباشببد .از اين شبباخص
ميتوان براي مشببخص نمودن ميزان اعتماد و مشبباركت
1

Excel
Density
3
Reciprocity
2
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متقابل افراد در شبببکۀر اهبببتفاده نمود ] .[21نتايج اين
شاخص بر صورت در صد ارائر مي شود .هرچر ميزان اين
شاخص در شکۀ روابط بيشتر باشد نشاندهندۀ باال بودن
ميزان روابط متقابل هببازنده بين افراد حاضببر در شببکۀر
ميباشببد و پايداري شببکۀر روابط را تضببمين مينمايد ]،4
 .[32همچنين ميزان باالي دوهببويگي پيوندها در شببکۀر،
هکب افزايش هرماي اجتماعي شکۀر خواهد شد و ميزان
تابآوري و ظرفيت هازگاري هي ستم اجتماعي ن سکت بر
تغييرات و تنش هاي محيطي افزايش خواهد يافت .وجود
روابط و حمايتهاي عاطفي ،منافع شببخصببي و همچنين
در يا فت خد مات و م نابع مختلف منجر بر اي جاد روابط
دوهوير در بين كنشگران خواهد شد ].[34

 .3.2.3انتقالپذیری1پیوندها
اين شبباخص از بر اشببتراكگذاري پيوندها بين هببر

 .4.2.3میانگین فاصللللۀ ژئودزیک(2کوتاهترین
فاصله میان دو کنشگر)
اين شاخص ن شاندهندۀ ميزان كوتاهترين فا صلر بين دو
كنشببگر (فاصببل اجتماعي دو فرد) و كمترين تعداد واهببطر
بين يک فرد و هببباير افراد بر اهببباس پيوندهاي اعتماد و
م شاركت درون شکۀر ميبا شد .ميزان بهين اين شاخص در
مديريت جامع هرزمين بين  1تا  1/5ميباشد .هر چر ميزان
اين شاخص در شکۀر بر يک نزديکتر با شد با شد هرعت
گردش و پخش اعتماد و پيوندهاي مشبباركتي در بين افراد و
ميزان اتحاد و يگانگي3در جامعر بيشبببتر خواهد بود ].[38
اين شاخص در مديريت بحران در منابع طکيعي بسيار كاربرد
دارد .در واقع هرچر هببرعت گردش اعتماد و مشبباركت بين
كنشگران بيشتر باشد ،زمان كمتري جهت هماهن هاختن
افراد در شبببکۀر براي اجراي مديريت مشببباركتي يک منکع
م شخص صرف مي شود .هر چر ميانگين شاخص ژئودزيک
كمتر باشبببد هبببرعت گردش و تکادل اطالعات باال بوده و
درنتيجر اتحاد و يگانگي4بين افراد افزايش مييابد و انسببجام
و هرماي اجتماعي نيز افزايش مييابد ].[20

كن شگر كر يۀي از آنها برعنوان پل ارتکاطي بين دو فرد
ديگر مي باشببد ،حاصببل ميشببود ] ،[11بر بيان ديگر اگر
كنشگر  Aيک پيوند با كنشگر  Bو  Bيک پيوند با كن شگر
Cدا شتر با شد ،پس انتقالپذيري فر صت و شان سي ا هت
كر  Aبراي پيو ند با  Cدارد .هر چر ت عداد كنشبببگران
انتقالدهندۀ پيوندها بيشتر باشد ،ميزان اين شاخص باالتر
اهت و درنتيجر پايداري و دوام روابط را در بين كنشگران
بر دنکال دارد .اين شبباخص نيز در جهت هببنجش ميزان
پايداري در شکۀر و ميزان تعادل و توازن روابط در شکۀر
بر كار ميرود و بر صورت در صد يا بين اعداد صفر و يک
ن مايش داده ميشبببود .هر چر روابط هبببر گا نر در بين

مشارکت

كن شگران بي شتر با شد شکۀر متعادلتر و متوازنتر بوده و
شبببۀن ندگي آن كمتر خوا هد بود در واقع هر چر ميزان
انتقال يافتگي پيوندها بي شتر با شد ،ن شان از ا هتحۀام و
پايداري بي شتر روابط در شکۀر و عدم تزلزل و شۀنندگي
در مواقع بحراني دارد ].[ 34،32

بر ا هاس نتايج برد هتآمده در بين هر رو هتاي در
نظر گرفتر شده ،شکۀ اجتماعي ك شاورزان رو هتاي آريان
از پيوند اعتماد و مشبباركت باالتري نسببکت بر روهببتاهاي
ديگر برخوردار بودند .روهتاي آريان داراي ميزان تراكم در
پيوند اعتماد  70/8درصبببد و پيوند مشببباركت در آبياري

 .3نتایج
 .3.1تحلیل ساختاری پیوندهای اعتماد و مشارکت
در سطح کالن شبکه
 .1.3.1شللللاخص تراکم در پیو ند های اعت ماد و

1

Transitivity
Average Geodesic Distance
3
Solidarity
4
Solidarity
2
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 67/6درصببد ،مشبباركت در بازاريابي و فروش محصببوالت
 65/9درصببد و مشبباركت در كاشببت ،داشببت و برداشببت
محصبببول  57/9درصبببد اهبببت كر داراي باالترين ميزان
انسببجام و هببرماير اجتماعي بوده و نسببکت بر روهببتاهاي
ديگر در شبببرايط مناهببببتري قرار دارد .در روهبببتاي
حارثآباد برطوركلي ميانگين شاخص تراكم در پيوندهاي

افزايش اعتماد و همۀاري براي باالرفتن ان سجام و هرماير
اجت ماعي ج هت مدير يت بهتر در اين ناح ير ضبببروري
ميباشببد .يۀي از داليل پايين بودن مشبباركت نسببکت بر
اعتماد در هر بخش مورد مطالعر تمايل بر فردگرايي اهت
و عدم آگاهي در ارتکاط با مزاياي مشاركت اهت .بر اهاس
شببباخص تراكم ميتوان ميزان انسببب جام را در شبببک ۀر

اعتماد و مشاركت در امور كشاورزي بر ترتيب ،41 ،44/8
 35/2 ،42/7درصببد ميباشببد كر گوياي ميزان متوهببط
تراكم در پيوند اعتماد و مشاركت ميباشد (جدول .)1-4

كشباورزان موجود در هبر روهبتا مورد تحليل قرار داد .بر
اهاس نتايج بدهت آمده ميزان انسجام اجتماعي در آريان
باالتر بوده كر با افزايش انسببجام اجتماعي ،فعاليت جمعي

ميانگين شاخص تراكم در رو هتاي رباط هرپوش در
بين كل كشاورزان  ،بر ترتيب  32/4 ،33/7 ،35/7و 29/4
اهبببت ،بر طوري كر در اين بخش تراكم پيوند اعتماد و
پيوند م شاركت كم بوده كر با توجر بر در صد پايين تراكم

تقويت شده و تکادل اطالعات و منابع و د هتر هي افراد بر
يۀديگر و هاماندهي مديريت م شاركتي با صرف هزينر و
زمان كمتري موفقتر خواهد بود .اين امر درن هايت منجر
بر افزايش هببرماي اجتماعي كشبباورزان در اين روهببتاها

پيوند اعتماد و مشببباركت بايد اقداماتي در جهت افزايش
ميزان اعتماد و همۀاري در ميان كشاورزان صورت بگيرد.

خواهد گرديد كر مطمئناً تـثير مثکتي در دهبببتيابي بر
مديريت مشاركتي موفق منطقر خواهد داشت.

جدول  .1میزان شاخص تراکم در شبکۀ کشاورزان در پیوند اعتماد و مشارکت در امور کشاورزی
تراکم
مرز اکولوژیک

اعتماد

مشارکت
آبیاری زمینهای کشاورزی

بازاریابی و فروش محصوالت

کاشت ،داشت و برداشت

رباط سرپوش

35/7

33/7

32/4

29/4

حارثآباد

44/8

41

42/7

35/2

آریان

70/8

67/6

65/9

57/9

در ارتکاط با شاخص تراكم ميتوان گفت تراكم باال در
بين كشاورزان نشاندهندۀ ميزان باالي اعتماد و مشاركت
اهببت .فرهن اعتماد پيوهببتگي فرد بر اجتماع را تقويت
مينمايد و بر احساهات مربوط بر هويت تـثيرگذار اهت و
تجانس جمعي مستحۀمي را ايجاد مينمايد .اعتماد بسيار
باال در بين كشببباورزان منجر بر افزايش آگاهي افراد در
شکۀر و مشاركت آزادان آنها در فعاليتهاي جمعي شده،

نسببب کت بر ح فا ظت و بهرهبرداري از م نابع آب افزايش
ميدهد .همچنين ميزان باالي شبباخص تراكم در شببکۀ
روابط ك شاورزان محلي ن شاندهندۀ ميزان باالي هرماي
اجتماعي در شببکۀر ميباشببد .برطوركلي شببرط الزم براي
پي شرفت هر جامعراي گ سترش ان سجام اجتماعي ،ب سط
مشاركت اجتماعي و از همر مهمتر ،اعتماد بين افراد اهت
كر اين هببازهها از مؤلفرهاي هببرماي اجتماعي بر شببمار

پايک ندي بر هببب نت ها و عرف هاي محلي در ارت کاط با
شببيوههاي كشبباورزي و آبياري زمينها نيز افزايشيافتر،
همۀاري ،همفۀري و احسببباس مسبببئوليتپذيري افراد را

ميآيند و درنتيجر با افزايش ان سجام و هرماي اجتماعي،
مببديريببت منببابع طکيعي در برابر بحرانهبباي طکيعي و
زيستمحيطي نيز افزايش مييابد.
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 .3.1.2شاخص دوسویگی در پیوندهای اعتماد و
مشارکت
در ارتکاط با نهادينر شدن پيوندهاي اعتماد و مشاركت
در بين افراد از شباخص دوهبويگي اهبتفاده ميشبود ،كر
وجود روابط و حمايت هاي عاطفي ،منافع شبببخصبببي و
همچنين دريافت خدمات و منابع مختلف منجر بر ايجاد
روابط دوهبببوير در بين كنشبببگران خواهد شبببد ].[34
همچنين اين شببباخص با ميزان پايکندي بر هن جارها و
عرف هاي محلي در بين ذينف عان و درنتي جر با پا يداري
شکۀر ارتکاط نزديۀي دارد كر بر ا هاس آن هر چر اعتماد
و مشاركت متقابل بين افراد بيشتر باشد ،پايکندي آنها بر
هنجارها و عرفهاي محلي نيز بيشتر ميباشد.
باالترين ميزان دوهويگي پيوندهاي اعتماد و مشاركت
متعلق بر روهتاي آريان ميباشد .ميزان شاخص دوهويگي
در روهبببتاي آريان در پيوند اعتماد و مشببباركت در امور
مختلف ك شاورزي بر ترتيب  59 ،61 ،68/97و  55در صد
ميبا شد .ميزان شاخص دو هويگي در رو هتاي حارثآباد

در پيوند اعتماد و مشبباركت در امور مختلف كشبباورزي بر
ترتيب  41/8 ، 46/3 ،49و  38 /6درصبببد ميباشبببد كر
ميزان متوهطي را نشان ميدهد .كمترين ميزان دوهويگي
پيو ند هاي اعت ماد و مشببببار كت متعلق بر روهببب تاي
رباطهبببرپوش مي باشبببد .بر طوري كر ميزان شببباخص
دوهببويگي در اين روهببتا در پيوند اعتماد و مشبباركت در
امور مختلف كشببباورزي بر ترت يب  32/1 ،36/4 ،39/8و
 29/8درصببد ميباشببد كر نشبباندهندۀ ضببعف اعتماد و
مشاركت متقابل در اين روهتا و درنتيجر ناپايداري شکۀر
ميباشد (جدول .)2-4
برطوركلي ميزان باالي اعتماد و مشببباركت متقابل و
تقويت روابط از طريق نهادينر شبببدن اين پيوندها در بين
كشاورزان هکب مي شود كر شکۀراي پايدارتر و منسجمتر
در بين افراد شببب ۀل گيرد و تا حد ز يادي ت ناز عات و
اختالفات اجتماعي در بين افراد كاهش يابد .بر اين وهيلر
هرماي اجتماعي برونگروهي تقويت ميگردد و توانمندي
اجت ماعي افراد در م قا بل تنش ها و بحران هاي احت مالي
افزايش مييابد.

جدول  .2میزان شاخص دوسویگی در شبکۀ کشاورزان در پیوند اعتماد و مشارکت در امور کشاورزی
دوسویگی
مرز اکولوژیک

اعتماد

مشارکت
آبیاری زمینهای کشاورزی

بازاریابی و فروش محصوالت

کاشت ،داشت و برداشت

رباط سرپوش

39/8

36/4

32/1

29/8

حارثآباد

49

46/3

41/8

38/6

آریان

68/97

61

59

55

 .3.1.3شاخص انتقالپذیری در پیوندهای اعتماد
و مشارکت
شاخص انتقالپذيري نشاندهندۀ ميزان تعادل و توازن
در شکۀر ا هت و هر چر اندازۀ اين شاخص در شکۀراي
بيشبببتر باشبببد افراد بيشبببتري از طريق انتقالدهندهها با
يۀديگر ارتکاط برقرار كردهاند .بر اين ترتيب آن شبببکۀر

متعادلتر اهبببت و شبببۀنندگي آن در مقابل تغييرات و
بحرانهاي احتمالي بر وجود آمده كمتر ميباشد .همچنين
ميزان هببرماي اجتماعي بيشببتر خواهد بود و شببکۀر در
م قا بل تغييرات و تنش هاي پيشرو پا يداري بيشبببتري
خواهد داشببت .ميزان انتقال پذيري در پيوندهاي اعتماد و
مشاركت در هر امور مختلف كشاورزي در آريان بر ترتيب
 77/54 ،77/27 ،83/36و  70/75درصبببد ميباشبببد كر
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باالترين ميزان انتقال پذيري را ن سکت بر رو هتاهاي ديگر
نشان ميدهد.
ميزان انتقال پذيري پيوندهاي اعتماد و مشببباركت در

روهبببتاي رباط هبببرپوش  38/15 ،35 ،43/63و 30/38
درصببد ميباشببد كر نشببانگر پايين بودن ميزان شبباخص
انتقالپذيري در اين منطقر ميباشد.

جدول .3میزان شاخص انتقالپذیری در پیوند اعتماد و مشارکت شبکه کشاورزان
انتقال پذیری
مرز اکولوژیک

اعتماد

مشارکت
آبیاری زمینهای کشاورزی

بازاریابی و فروش محصوالت

کاشت ،داشت و برداشت

رباط سرپوش

43/639

35

38/151

30/388

حارثآباد

47/149

41/251

37/553

35/998

آریان

83/369

77/279

77/54

70/752

با توجر بر نتايج بردهبببتآمده روهبببتاي آريان داراي
بيشترين ميزان نهادينر شدن پيوندهاي اعتماد و مشاركت
در بين كشببباورزان و همچنين حداكثر تعادل و توازن و
پايداري بودهاند .هماهنگي افراد و دهبببت يابي بر منابع
مختلف در اين روهبببتا با صبببرف زمان و هزين كمتري
صبببورت ميگيرد .كمترين ميزان انتقال پذيري مربوط بر
رو هتاهاي رباط هرپوش ،ميبا شد بر همين جهت تقويت
اعتماد و م شاركت متقابل و نهادينر شدن اين پيوندها در
بين كشبباورزان اين منطقر الزامي اهببت تا با تشببۀيل يک
شببکۀ پايدار و متعادل بتوان بر مديريت مشبباركتي موفق
اين مناطق در برابر بحرانهاي پيش رو دهت يافت.

 .3.1.4شلللاخص میانگین فاصللللۀ ژئودزیک در
پیوندهای اعتماد و مشارکت
شاخص فا صل ژئودزيک شاخ صي ا هت كر هرعت
تکادل اطالعات ،وحدت ،اتحاد ،يگانگي و يۀپارچگي جامعر
را بيان ميكند .از طريق اين تحليل ميتوان طول مسبببير
پيوندهاي مورد بررهببي بين دو كنشببگر را در كوتاهترين
زمان ممۀن شببناهببايي و همچنين انسببجام فاصببلراي1و
هببرعت متوهببط گردش پيوندهاي مورد بررهببي را مورد
هبببنجش قرارداد .ميزان بهين اين شببباخص در مديريت

جامع هببرزمين بين  1تا  1/5ميباشببد .هر چر ميزان اين
شاخص در شکۀر بر يک نزديکتر باشد ميزان تابآوري و
ظرفيت هازگاري هي ستم اجتماعي ن سکت بر تغييرات و
تنشهاي محيطي افزايش خواهد يافت ].[18
با توجر بر نتايج بردهببتآمده ،روهببتاي آريان داراي
مطلوبترين فاصببل ژئودوزيک در بين هببايرين ميباشببد.
ن تايج م يانگين فاصببب ل ژئودوز يک اين روهببب تا ب يانگر
كوتاهترين فاصببلر در بين كشبباورزان ميباشببد .ميانگين
فاصبببل ژئودوزيک در پيوند اعتماد و مشببباركت در امور
كشاورزي در اين روهتا بر ترتيب 1/171 ،1/182 ،1/058
و  1/417مي باشبببد ( جدول  .)4ه مانطور كر مالح ظر
مي شود هرعت گردش اعتماد و م شاركت در اين رو هتا
مطلوب ميباشببد .بنابراين يگانگي و اتحاد بين كشبباورزان
در حد مطلوبي بوده و هماهنگي و دهبببترهبببي افراد بر
يۀديگر با صبببرف زمان اندك امۀانپذير خواهد بود .نتايج
ميانگين فاصبببل ژئودوزيک در روهبببتاي حارثآباد بيانگر
هرعت متو هط گردش اعتماد ،اتحاد ،يگانگي و همچنين
مشاركت افراد نسکت بر دو روهتاي ديگر ميباشد .با توجر
بر ن تايج ،م يانگين فاصببب ل ژئودوز يک در روهببب تاي
رباطهبببرپوش ،در پيوند اعتماد و مشببباركت بر ترتيب
 2/216 ،2/114 ،2/043و  2/323ميباشد كر نشاندهندۀ
1

Distance Cohesion
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جهت افزايش هببرعت گردش اين پيوند در بين افراد و بر
دنکال آن كاهش زمان هماهنگي و اتحاد بين كشببباورزان
در راهتاي مديريت موفق الزامي ميباشد.

هببرعت بسببيار پايين گردش اعتماد و مشبباركت در بين
ك شاورزان اين منطقر ميبا شد (جدول  .)4درواقع با توجر
بر اهميت زمان و هرعت هماهن هاختن ك شاورزان در
بحث وقوع بحران ،تقويت پيوند اعتماد و برويژه مشبباركت

جدول  .4میانگین فاصلۀ ژئودزیک در پیوند اعتماد و مشارکت شبکه کشاورزان
میانگین فاصله ژئودزیک
مرز اکولوژیک

اعتماد

مشارکت
آبیاری زمینهای کشاورزی

بازاریابی و فروش محصوالت

کاشت ،داشت و برداشت

رباط سرپوش

2/043

2/114

2/216

2/323

حارثآباد

1/622

1/687

1/698

1/778

آریان

1/058

1/182

1/171

1/417

هرچر ميزان ميانگين فاصبببل ژئودزيک و كوتاهترين
مسببير بين دو كنشببگر كاهش يابد و افراد با حداقل پيوند
ممۀن بر يۀديگر متصببل گردند ،هببرعت دهببترهببي و
هماهنگي آنان بر يۀديگر افزايش خواهد يافت و اين امر
در اعتمادهببازي و مشبباركت در فعاليتهاي جمعي افراد
اهميت ويژهاي خواهد داشببت .برطوركلي هرچر هببرعت
گردش اعتماد و م شاركت در بين ك شاورزان بي شتر با شد،
زمان كمتري جهت هماهن هبباختن افراد براي مديريت
يک منکع م شخص صرف مي شود .همچنين هرچر ميزان

بسبببيج جوامع محلي و جلب مشببباركت مردمي در كلي
هببطو ميباشببد .بديهي اهببت بدون حضببور و مشبباركت
جوامع محلي ،كلي اقدامات انجام شببده در زمين حفظ و
احياي منابع طکيعي بياثر و بينتي جر خواهد بود چرا كر
حيات و معيشببت ذينفعان اصبلي (كشبباورزان) وابسببتر بر
منابع طکيعي و محيط زي ست ميبا شد .در هالهاي اخير
مشبباركت ذينفعان در تصببميمگيري و اجراي تصببميمات
براي عرصبببرهاي طکيعي در قالب مديريت اجتماع محور
مورد بحث قرارگرفتر ا هت و بر عنوان رو شي براي ارتقاي

انسجام فاصلراي بر اهاس كوتاهترين مسيرها افزايش يابد
افراد با هببرعت بيشببتري بر يۀديگر دهببترهببي خواهند
داشت و اين امر در اعتمادهازي و مشاركت در فعاليتهاي
جمعي افراد اهميت ويژهاي خواهد داشت.

هرماي اجتماعي مورد حمايت گسترده واقع شده اهت ]8
 .[16، 11،در اين تحقيق تحل يل هببباخ تاري هبببر ما ي
اجت ماعي از طريق تحل يل پيو ند اعت ماد و مشببببار كت
اجتماعي و هببنجش شبباخصهاي مختلف هببط كالن
شبببکۀر نظير تراكم ،دوهبببويگي ،انتقالپذيري پيوندها و
ميانگين فاصل ژئودزيک صورت گرفتر اهت.
بر اهبباس نتايج شبباخصهاي هببط كالن ،روهببتاي
آريان داراي باالترين ميزان انسببجام و هببرماي اجتماعي
بوده و از آنجايي كر با افزايش انسببجام شببکۀر ،هببرماي
اجتماعي در شکۀر افزايشمييابد ،مديريت م شاركتي آن
شبببکۀر موفقتر خواهد بود .در نتيجر پذيرش آن شبببکۀر
براي دريافت نوآوري و تغيير ،آهبببانتر صبببورت ميگيرد.

 .4بحث و نتیجهگیری
در جايي كر م نابع طکيعي توهبببط گروهي از افراد
بهرهبرداري ميشبببود و حفاظت و دهبببتيابي بر پايداري
م نابع طکيعي از طريق جام ع محلي ام ۀان پذير اهبببت،
رويۀردهاي مشبباركتي مطر ميباشببد ] .[3،23بر همين
جهت اولين گام براي ر هيدن بر مديريت پايدار هرزمين،
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هبباكنين اين روهببتاها تنها با قدرت شببکۀر جامعر خود
ميتوان ند معيشببببت و ن ياز هاي خود را تـمين كن ند.
محدوديت هاي اقتصبببادي و اجتماعي منجر بر تشبببۀيل
اجتماعي با پيوندهاي قويتر در بين اين افراد شده ا هت.
ك شاورزان بروا هط فرهن ياريگري و دو هتي شان بر
فعاليتهاي جمعي و مشبباركتي كشبباورزي پرداختراند كر

شکۀ تراكم و تمركز بي شتري داشتر باشد ،مديريت منابع
طکيعي هازگاري بي شتري در برابر تغييرات منابع موجود
دارد ].[37
در ارتکاط با نهادينر شدن پيوندهاي اعتماد و مشاركت
در بين افراد و پايک ندي آن ها بر هن جار ها و عرف هاي
محلي در ارتکاط با كشبباورزي مطابق نتايج حاصببلشببده،

اين ارتکاطات توهببط خود مردم بومي و در بطن هبباختار
اجتماعي در طي ن سلها ايجاد شده ا هت ] .[39همچنين
روابط خويشاوندي و پايکندي آنها بر هنتها و عرفهاي

ميزان شبباخص دوهببويگي در روهببتاي آريان بر اهبباس
پيوندهاي اعتماد و مشبباركت در امور كشبباورزي خوب و
داراي بهترين وضببعيت دوهببويگي پيوندها در بين هببر

محلي در ارتکاط با كشبباورزي منجر بر اعتماد و مشبباركت
بي شتر در بين آنها گرديده ا هت .در رو هتاي حارثآباد
تراكم در پيوند اعتماد و مشببباركت در هبببر امور مختلف
كشاورزي ميزان متوهطي را نسکت بر هاير روهتاها نشان

روهببب تاي مورد م طال عر بود .كمترين ميزان شبببباخص
دو هويگي پيوندهاي اعتماد و م شاركت در امور ك شاورزي
در روهبببتاهاي مورد مطالعر ،متعلق بر روهبببتاي رباط
هبببرپوش مي باشبببد .برطور كلي ميزان باالي اعت ماد و

ميدهد .روهتاي رباط هرپوش پايينترين ميزان تراكم در
پيوند اعتماد و مشبباركت در امور كشبباورزي را داشببتند.
كمکود اين شاخص يک چالش عمده در را هتاي مديريت
مشبببباركتي روهببب تا هاي مذكور در مواج هر با بحران
خشۀسالي محسوب مي شود .بنابراين تقويت پيوند اعتماد
و خصوصا مشاركت در بين كشاورزان اين روهتاها الزامي
ميباشببد تا براينترتيب با افزايش هببرعت تکادل منابع و
هماهنگي بين افراد و كاهش هزينرها ،بر ا هتقرار مديريت
م شاركتي د هت يافت .بر طور كلي در ارتکاط با شاخص
تراكم ميتوان ب يان نمود تراكم باال در بين كشببباورزان
نشبببانده ندۀ ميزان باالي اعت ماد و مشببباركت در بين
آنهاهببت .اعتماد بسببيار باال در شببکۀر منجر بر افزايش
آ گاهي افراد در شبببک ۀر و مشبببار كت آزادا نر آن ها در
فعاليتهاي جمعي شده و بر همين جهت تکادل اطالعات
و منابع در بين ك شاورزان و د هتر هي آنها بر يۀديگر با
هرعت بااليي صورت ميگيرد و درنهايت منجر بر مديريت
موفق اين مناطق خواهد شببد .نتايج تحقيقات مختلف نيز
مؤيد اين مطلب ميبا شد ] .[11،12،21 ،4شاخص تراكم
ميتواند ما را در درك بهتر قدرتهاي اجتماعي در شکۀر
ياري نموده تا بتوانيم در مديريت مشبباركتي مرتع از افراد
كليدي ا هتفادۀ بهينراي را دا شتر با شيم .همچنين هرچر

مشاركت بين كشاورزان منجر بر افزايش هرماي اجتماعي
و تقويت فعاليتهاي جمعي و فرآيندهاي م شاركتي شده
و تا حدي تنازعات و اختالفات اجتماعي در بين افراد را
كاهش خوا هد داد .ن تايج تحقي قات مختلف مؤ يد اين
مط لب مي باشبببد ] .[26با افزايش پيو ند هاي مت قا بل و
دوهوير ،شکۀر شۀل منسجمتري بر خود ميگيرد ،لذا در
اين منطقر مي بايسبببت با تقويت پيوندهاي متقابل بين
جفت افراد گروه ميزان دوهبببويگي را افزايش دهيم تا بر
مديريت مشاركتي موفقتري دهت يابيم ].[7
بررهبببي ميزان انت قال يافتگي پيو ند هاي اعت ماد و
مشبباركت در امور كشبباورزي در روهببتاهاي مورد مطالعر
ن شان داد ميزان اين شاخص در بين ك شاورزان رو هتاي
آريان در حد مطلوب و بيشببتر از هبباير روهببتاها اهببت.
درواقع ميزان انتقاليافتگي باال باعث خواهد شببد شببکۀر
متوازنتر و متعادلتر باشببد و درنهايت ميزان شببۀنندگي
شببکۀر كاهشيافتر و درنتيجر شببکۀر در برابر اختالالت و
تغييرات پايدار خواهد بود ].[5
بر طور كلي شببباخص هاي دوهبببويگي و انتقال پذيري
مشببخصكننده روابط دوهببوير بين كشبباورزان و پايداري و
انسببجام شببکۀر ميباشببند .با توجر بر نتايج بردهببتآمده
ميتوان بيان نمود كر كشببباورزان روهبببتاي آريان داراي
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بيشترين ميزان نهادينر شدن پيوندهاي اعتماد و مشاركت و
همچنين تعادل ،توازن ،پايداري بوده و از اين لحاظ نسکت بر
روهتاهاي ديگر وضعيت مطلوبتري خواهد داشت .از لحاظ
پايداري شببکۀر پس از روهببتاي آريان ،روهببتاي حارثآباد
متو هط و در نهايت و ضعيت رو هتاي رباط هرپوش در اين
شاخص ،ضعيف ارزيابي ميشود كر نشاندهندۀ ضعف اعتماد

ويژه مشبباركت جهت افزايش هببرعت گردش اين پيوند در
بين افراد و بر دن کال آن كاهش ز مان ه ماهنگي و ات حاد
كشبباورزان در راهببتاي اجراي هرچر بهتر مديريت اجتماع
محور ب سيار مهم ا هت نتايج هاير محققين نيز اين ادعا را
مورد تـكيد قرار داده اهبببت ]  .[ 38 ،35 ،2 ،1در رابطر با
كاربرد تحليل شببکۀر كوتاهترين مسببيرها در شببکۀر هببکب

و م شاركت متقابل و درنتيجر ناپايداري شکۀ اين رو هتا در
مواقع تنش مي باشبببد .بر همين ج هت تقو يت اعت ماد و
م شاركت متقابل و نهادينر شدن اين پيوندها در ك شاورزان

د هتر هي بي شتر افراد بر يۀديگر خواهد شد ،اين نتيجر با
نتايج حاصببل از تحقيقات هبباير محققين نيز مطابقت دارد
].[38 ،27 ،21 ،20

اين روهببتاها الزامي اهببت تا با تشببۀيل شببکۀرهاي پايدار و
مت عادل بتوان ميزان آهببب يب پذيري اين افراد را در م قا بل
بحران هاي پيشرو كاهش داد و بر مدير يت مشببباركتي
مطلوب دهبببت يافت .اين نتايج با تحقيقات محققان مختلف

با تعيين و هنجش اين مؤلفرها پژوه شگر بر خوبي بر
نقات ضعف ،قوت و چالشهاي مرتکط با شرايط منطقراي
و اجتماعي و راهۀارهاي مناهب آن پي ميبرد و در نتيجر
اجرايي كردن مديريت مشبباركتي در منطقر با هببهولت و

مانند ] [30 ،25 ،7مطابقت دارد.
ن تايج م يانگين فاصببب ل ژئودز يک در پيو ند اعت ماد و
مشاركت در هر امور مختلف كشاورزي در روهتاهاي مورد
م طال عر نشبببان داد ،روهببب تاي آر يان داراي مطلوبترين
ميانگين فاصل ژئودزيک نسکت بر هاير روهتاها ميباشند
كر بيانگر هرعت مطلوب گردش اعتماد و م شاركت در بين
كشبباورزان اين روهببتاها اهببت .بنابراين يگانگي و اتحاد در
بين افراد مطلوب ارزيابي مي شود و هماهنگي و د هتر هي
افراد بر يۀديگر با صببرف زمان اندكي همراه خواهد بود .در
رو هتاي حارثآباد ميزان اين شاخص در پيوندهاي اعتماد
و مشبباركت در امور كشبباورزي متوهببط اهببت كر بيانگر
هببرعت متوهببط گردش اعتماد ،اتحاد ،يگانگي و همچنين
مشببباركت افراد در امور مختلف كشببباورزي ميباشبببد .در
روهتاي رباط هرپوش ميانگين فاصل ژئودزيک و كوتاهترين
فاصببب لر بين يک ج فت كنشبببگر در پيوندهاي اعت ماد و
مشبباركت در امور مختلف كشبباورزي نشبباندهندۀ هببرعت
بسببيار پايين گردش اعتماد و مشبباركت و ميزان يگانگي و
اتحاد در بين كشاورزان اهت .بنابراين هماهنگي و دهترهي
افراد بر يۀديگر با صببرف زمان زيادي همراه خواهد بود .در
واقع با توجر بر اهميت زمان و هببرعت هماهن هبباختن
كشباورزان در مديريت مشباركتي ،تقويت پيوند اعتماد و بر

صبببرف هزين كمتري همراه خواهد بود .با توجر بر نتايج
بردهبببتآمده ميتوان بيان نمود در راهبببتاي مديريت
مشببباركتي مناطق خشبببک در منطق موردمطالعر و حل
مناق شات احتمالي در آينده بر هر م سئل زمين برعنوان
محور اصلي توهع اجتماعي و اقتصادي ،الزم اهت فرآيند
توانمندهازي جوامع محلي در چارچوب هازمان اجتماعي،
مهارت و هبببرماي مالي اجرايي گردد ،زيرا تحقق مديريت
مشبباركتي مناطق خشببک نيازمند فرآيند توانمندهببازي
جوامع اين مناطق اهببت و از هببوي ديگر ضببرورت دارد
انسبببجام هبببازماني و توانمندي در بين دهبببتاندركاران
هازماني جهت مديريت مشاركتي در حل مسائل نامعلوم و
پيچ يده م نابع طکيعي ارت قاء يا بد ] . [20شبببک ۀر هاي
اجتماعي برعنوان ابزاري در اختيار جوامع جهت پاهببخي
مناهببب و هببازگار با تغييرات محيطي و همچنين ابزاري
جهت شبببروع و تداوم مديريت مشببباركتي موفق منابع
طکيعي اهت ].[5
بدين منظور راهۀارهاي افزايش هبببرماي اجتماعي در
جهت توانمندهبببازي جوامع محلي و مديريت مشببباركتي
پايدار ،در اين منطقر ارائر ميگردد؛
 تقو يت تشببب ۀل ها و كانون هاي محلي و همچنين
هبببازمانهاي مديريت هبببرماي اجتماعي يا بر نوعي
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تقويت پيوندهاي اعتماد و م شاركت در بين ذينفعان
محلي يۀي از مهمترين اقدامات اولير در توانمندهازي
جوامع محلي اهت.
 اجراي پروژه توانمندهبببازي جوامع محلي و مديريت
ان سجام هازماني در بين م سئوالن مختلف در د هتور
كار قرار گيرد.
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مالي ،همۀاري و مشاركت و در نتيجر افزايش هرماي
اجتماعي در منطقر شود.
با كمياب شببدن منابع آبي و تشببديد مناقشببات آبي،
هاختارهاي اجتماعي در هي ستمهاي توليدي بخش
ك شاورزي و منابع طکيعي دچار نوعي تغيير هاختار-
عملۀرد خواهند شبببد .از اينرو وجود قابليت افراد در

با شببناهببايي قدرتهاي اجتماعي در جوامع محلي و
مشببباركت آنان بر عنوان افراد كل يدي و اهبببتفاده از
نظرات و پيشببنهادهاي آنها بر عنوان فرد تـثيرگذار و

كنترل منابع در قالب رفتار شکۀراي بدون وجود يک
نظارت عمومي عمالً شبببۀسبببت خواهد خورد .لذا در
طراح ي مديريت مشاركتي منابع آبي نظارت بر شکۀر

آ گاه بر شبببرايط و ظرف يت هاي منط ق موردنظر در
تصبببميمگيري ها و برنامرريزي ها ميتوان بر موفقيت
طر هاي مديريت مشاركتي منابع طکيعي دهت يافت.
 شناخت و ريشريابي ضعفهاي جامعر و افراد وابستر

ضروري ميبا شد .از اينرو در طر مو ضوع مديريت
بايسببت بر مسببئل مناقشببات آبي توجر گردد .در اين
زمي نر الزم اهببببت بر تحوالت فرهنگي در زمي نر
مديريت آب تاكيد گردد .موضوع مديريت آب پيش از

نظير ك شاورزان و ارتکاط مداوم نهادها و هازمانهاي
م سئول با جوامع محلي و برگزاري جل سات م شورتي
با آنها بر و هيلر ت سهيلگران اجتماعي نيز مي تواند
يۀي از راهۀارهاي مديريت مشاركتي موفق باشد.
 افزايش روابط اجتماعي در جهت افزايش مشببباركت
بين كشببباورزان با اجراي طر هاي ملي و محلي كر
ضرورت گروهبندي و فعاليتهاي گروهي در آن آشۀار
اهبببت .اجراي فعاليت هاي مشببباركتي بر صبببورت
گروه هاي متمركز اطراف ن هاد هاي محلي و افزايش
اعتماد بين ك شاورزان ميتواند شرايط را تغيير داده و
باعث افزايش پيوندهاي اجتماعي در اين شکۀر شود.
 توانم ندهبببازي محلي و تالش در ج هت گسبببترش
يۀسان منابع در اختيار ذينفعان و جلوگيري از بلوكر
شببدن اطالعات و هبباير منابع دراختيار برخي گروهها
ا هت .بر اين ا هاس شکۀرهاي اجتماعي بيشاز پيش
بر جوامع كمک ميكنند كر پاهبببخي هبببازگار بر
تغييرات زي ست محيطي دا شتر و مديريت م شاركتي
موفق منابع طکيعي را آغاز نموده و حفظ نمايند .
 ايجاد بازارهاي محلي از مح صوالت توليدي و صنايع
دهتي و همچنين افزايش صنعت گردشگري متناهب
با پتانسببيل منطقر ،ميتواند موجب افزايش هببرماي

اينۀر يک نظام حل مسببالر باشببد ،نظامي پيشببگيرانر
اهبت كر آيندۀ كاربري آب را در جوامع محلي تکيين
ميكند .از اينرو فرهن مصببرف قکل از اينۀر بر حد
بحران وارد شبببود ،بايسبببتي در ن ظام اجت ماعي–
اكولوژيک مورد نظر ا صال گردد تا كنترل ك شاورزان
محدود بر منابع آب را بردا شتر و كنترل در قالب يک
ن ظام جمعي اع مال گردد .اين فراي ند موجب افزايش
هرماي اجتماعي جوامع خواهد گرديد.
بر طور كلي شبببکۀر هاي اجتماعي از طريق م طالعات
هي ستمهاي اجتماعي -اكولوژيک قادر خواهند بود مديران
و برنامرريزان امر تو هعر را كمک نموده تا چالشهاي پيش
روي فرآي ند هاي مشبببباركتي در م نابع طکيعي (م ناطق
خشببک) را شببناهببايي و روابط اجتماعي را در بين جوامع
محلي كر جزء اهببباهبببي از يک فرآي ند مشببباركتي در
برنامرريزي مناطق خشک هستند ،را مورد تحليل و بررهي
قرار دهند .جهت برنامرريزي ،هياهتگذاري و تصديگري
موفق منابع طکيعي الزم اهت روابط اجتماعي جوامع هاكن
در منطقر مورد تحليل و بررهبببي دقيق قرار گيرد .بنابراين
ضروري اهت قکل از هرگونر اقدام براي هاماندهي مديريت
موفق م شاركتي منابع طکيعي در را هتاي حفاظت ،احياء و
مديريت پايدار در مناطق خشببک بر بررهببي شببکۀرهاي
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همت توهع پايدار و تـثير مثکت آن بر روند مديريت منابع
طکيعي اجتماع محور كر در صببورت تقويت اين هببرماير و
 داراي تـثير همرجانکراي بر توهببع جوامع،بهينرهببازي آن
.محلي و بهکود معيشت آنها خواهد بود

...ارزيابي هاختاري روابط و تحليل شکۀ اجتماعي جوامع

اجتماعي و چالشهاي آن پرداختر و در نهايت براي برطرف
نمودن اين چالشها برنامرريزي و هبببياهبببتگذاري انجام
 شناخت و اهتفادۀ آگاهانر از هرماي اجتماعي فرصتي.شود
اهببت براي ايجاد ظرفيت در جهت مشبباركت و حركت بر
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