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تحلیل شبکه تلفیقی نهاد – بهرهبردار در برنامه عمل مدیریت مشارکتی مرتع
(منطقه مورد مطالعه :روستای قصر یعقوب  -خرم بید  -استان فارس)
 ساره راسخی ؛ دانشجوی دکترای مرتعداری ،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
*

 علی اکبر مهرابی؛ استاد ،گروه آبخیزداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران.
 سید اکبر جوادی؛ استادیار گروه مرتع داری ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایران.
 مهدی قربانی؛ استادیار ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،ایران.

چکیده
منابع طبیعی تجدید شونده از سرمایههای ملی و با ارزش هر کشور محسوب شده و حفظ و توسعه آن عالوه بر نهاا هاای ذی ربا از
وظایف عموم مر م و به ویژه بهره بر اران این منابع است .ر این زمینه راهکارهای متنوعی برای استفا ه بهینه و حفاظت پایدار منابع
طبیعی ،بال اخص مراتع مطرح شده که ر میان آنها مدیریت مشارکتی مور تاکید قرار گرفته است .ر این مطالعه با هدف شاناخت
چالشها و موانع پیشروی مدیریت مشارکتی ،به تحلیل شبکه تلفیقی نها  -بهره بر اران مرتع (نها های مرتب با مدیریت مرتع و بهره
بر اران مرتع) بر اساس رویکر تحلیل شبکه اجتماعی ر روستای قصر یعقوب شهرستان صفاشهر پر اخته شده است .نتاای حاصاله
حاکی از آن ست که میزان انسجام میان بهره بر اران مراتع و نها های مرتب با شبکه نها ی مرتع و همچنین پایاداری شابکه ماور
بررسی ر منطقه مور مطالعه ر حد متوس است و و نها شورای اسالمی روستا و ا اره جها کشاورزی ارای اقتدار باالتری نسبت
به سایرین و به عبارتی کنشگران کلیدی ر میان نها های مور بررسی هستند .لذا بر اساس نتای حاصاله مای تاوان بیاان نماو کاه
تقویت انسجام ر بین کنشگران مور مطالعه و همچنین شناخت کنشگران کلیدی ر سطوح مختلف از مهمترین راهکارها ر راستای
تحقق برنامه عمل مدیریت مشارکتی است و مدیران منابع طبیعی را ر جهت ساماندهی و مدیریت پایدار مراتع یاری مینماید.

واژگان کلیدی:

انسجام نها ی ،تحلیل شبکه اجتماعی،روستای قصر یعقوب ،کنشگران کلیدی ،مدیریت مشارکتی مرتع.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+898111111719 :

Email: sarer2351@gmail.com
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 .1مقدمه
تاریخ مدیریت منابع طبیعی از گذشته تااکنون نشاان
می هد که مدیریت منابع طبیعای  11میلیاون هکتااری
جنگل و  98میلیون هکتاری مراتع کشور ،با بیش از یا
میلیون خانوار بهرهبر ار و قریب  109میلیون واحد امای
نیازمند علوفه ،کاری نیست که به تنهاایی از عهاده نااام
ا اری و جنگلبانان و قرقبانانی محدو برآیاد .مر مای کاه
همواره از امکانات گستر ه منابع طبیعی ،بخصوص مراتاع
ارتزاق کر هاند ،کسانی نیستند که نسابت باه ایان مناابع
چندان بی توجه باشند؛ اما سوال اصلی این است که چارا
روز بااه روز عرصااه منااابع طبیعاای محاادو تر و گسااتره
بیابان ها وسیعتر می شوند؟ چرا این همه مراقبات و قات
نارهااای کارشناساای ر کاااهش روال تخریااب نقااش
محسوسی ندار  .این نکات نه ر کشور ما بلکاه ر یگار
کشورهای جهان نیز کم و بیش مطارح اسات ولای علات
اصلی این مسئله را نباید تنها ر رفتار اجتمااعی و شایوه
زندگی مر م بهرهبار ار کاه بایاد ر یادگاههاای فنای و
طرحهاای کارشناسای جساتجو نماو  .عادم مشاارکت و
نا یده گرفتن مر م بهرهبر ار ر اجرایی نمو ن طرحهاای
منابع طبیعی ر هههای اخیر نیاز حکایات از ایان مهام
ار  .ر این ارتباط برخی از محققین بار ایان باورناد کاه
یکی از الیل اصلی شکست پروژههای منابع طبیعی و باه
نوعی تخریب مراتع ر ایران ریشه ر نا یده گرفتن انسان
بهرهبر ار و حقوق عرفی او ر بهرهبار اری از مرتاع اسات
که به طور تاریخی شروع آن را تصویب قانون ملای شادن
جنگلها و مراتع کشور ( )1781و حاکمیت یادگاه فنای
ر مدیریت مراتع می انند [19و .]11
تعامل و رفتار اجتماعی مر م بهرهبر ار با یکادیگر ر
قالب مشارکت بخوبی خو را نشان می هد و قاا ر اسات
نقش حیاتی ر احیای منابع طبیعی ایفا نماید .همچناین
ر تحقیقات بسیار زیا ی ر ایران تاکید بر مشارکت فعال
بهااره باار اران ر فرآینااد ماادیریت مرتااع شااده اساات و
مشارکت را اساسا امری اجتماعی می انناد کاه ریشاه ر

تاریخ سرزمین ایران ار و بدین ترتیب رویکر مادیریت
مشارکتی به عنوان رویکار ی نسابتا جدیاد ر مادیریت
مطرح میگر  .این رویکر با به رسمیت شناختن اهمیت
نیروی انسانی ،تالش می کند راهکارهاایی باارای حااوور
فعاالناه کلیاه افرا و بهرهبر اران ر مسیر نیل به اهاداف
مشترک بهرهبر اران و سازمانها بیابد .ر شایوه مادیریت
مشاااارکتی ،نااااام پیشااانها ها یکااای از مفیااادترین
راهکارهائیساات کااه ر آن کلیااه ذینفعااان ایاان امکااان را
می یابند تا با ارائه نارات و پیاشنها های خاو  ،گاامی ر
جهات ارتقااء عملکار سازمان و نها مارتب باا خاویش
بر ارند [.]71،71،19
با به کارگیری رویکر تصدیگری منابع طبیعای و باا
بهرهگیری از مدیریت مشارکتی مرتع ،به جای نگاه از بااال
به پایین و یدگاه صرفا فنای ر فرآیناد تصامیمگیاری و
سیاستگاذاری مرتاع کاه ر پای عادم توفیاق برخای از
طرحهای مطرح شده ر عرصه مناابع طبیعای و یاا عادم
رضایت برخی از بهرهبر اران این عرصه از نحوه اجارا و یاا
پیا هسازی طرح هاا شاکل گرفات ،شاناخت چاالشهاا و
فرصااتهااا ر سیاسااتگااذاری و برنامااهریاازی ماادیریت
مشارکتی قبل از انجام هر گونه پروژه مشارکتی مرتع و به
طور کلی تمامی عرصههای منابع طبیعی امری ضاروری و
اجتنابناپذیر است .مطابق اصول ر مادیریت مشاارکتی،
بهرهبر اران مرتع ر ی سو و ر ساوی یگار نهاا هاای
ولتی و سازمان هاای مار م نهاا مارتب باا مرتاع قارار
میگیرند .ر این راستا ر تحقیقی که ر منطقه زاگارس
صورت گرفات ،بیاان شاده اسات بارای سیاساتگاذاری،
برنامهریزی و اجرای مدیریت مشاارکتی مناابع طبیعای و
هرگونااه ماادیریتی ر عرصااههااای طبیعاای کااه ر آن
کنشگران متنوع ر سطوح مختلف خالت ارند ضارورت
ار ابتدا شبکههاای مختلاف اجتمااعی و الگاوی روابا
اخل و بین سطوح مطالعاتی و اجرایی مطالعه شده و بعد
از کشف چالشها و مشکالت استراتژیها و سیاساتهاای
الزم تدوین گر [ .]19از این رو اماروزه برقاراری روابا
تعاملی ،ایجا و تقویت انساجام اجتمااعی و نهاا ی باین
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کلیه کنشگران برای مدیریت پایدار مرتع ضروری اسات و
به مناور ستیابی به این مهم تئوری شبکههای اجتماعی
به عنوان ی روش ،محققان و برناماهریازان را ر اعماال
ی مدیریت موفق یااری مایرسااند .یکای از مهامتارین
فعالیت ها ر زمینه مدیریت مشارکتی ،اعتما ساازی باین
بهرهبر اران منابع طبیعی با ساتگاههاای ولتای مارتب
است .این اعتما ساازی مای تواناد زمیناه سااز مشاارکت
بیشتر باشد .همچنین باا اساتفا ه از ایان روش محققاان
قا ر خواهند بو با ی رویکر رابطهای ،پاایش و ارزیاابی
اجتماعی و سیاستی پروژههای منابع طبیعای را ر قبال،
بعد و ر طی اجرا انجام هند و استراتژیهای مناساب را
ر جهت شناخت و برطرف نمو ن مشکالت و چالشهاای
فرآیند مدیریت مشارکتی منابع طبیعای تادوین و عملای
نمایند .رویکر شبکههای اجتمااعی هام باه عناوان یا
رویکر علمی و هم به عنوان ی ابزار کاربر ی ،مدیران و
برنامهریزان را ر سیاستگذاری و برنامهریزی و همچناین
اجرای مدیریت مشاارکتی مناابع طبیعای یااری رساانده
است ،بطوریکاه تجربیاات زیاا ی ر نیاا نشاان هناده
کاربر ی نماو ن تحلیال شابکه اجتمااعی ر سااماندهی
مدیریت مشارکتی اکوسیستمهای طبیعای اسات .تحلیال
شبکه اجتماعی با ر سترس قرار ا ن برخای شااخص-
های مرتب با تصدیگری منابع طبیعی قا ر است مدیران
و برنامهریزان را ر نیل به مدیریت موفاق مناابع طبیعای
یاری نماید [.]77 ،19،11،19،18،11 ،1 ،9
باار اساااس تئااوری شاابکه اجتماااعی و مطااابق اساانا
موجو ر سیستم پایش و ارزیاابی اجتمااعی -سیاساتی،
پروژههای مناابع طبیعای یکای از مهام تارین معیارهاای
جامعهشناختی ر موفقیت مادیریت مشاارکتی محساوب
میشو  .انسجام اجتماعی یکی از مهمتارین مفهاومهاا ر
جامعه شناسی است و مربوط به روابطی است که مر م ر
ی گروه یا جامعه را با یکدیگر نگه مای ار و اجتمااع را
از گسیختگی بااز مای ار  .ر مادیریت مشاارکتی مناابع
طبیعی سنجش انسجام بار اسااس شااخصهاای تحلیال
شبکه ی ضرورت اسات و باا تقویات انساجام مایتاوان

هماهنگی را ر بین کنشگران شابکه افازایش ا کاه ر
نهایت پایداری عرصههای طبیعی را بد نبال خواهد اشت
[19و.]19
ر همین راساتا یکای از مهامتارین معیارهاای ماور
بررسی ر پایش و ارزیاابی اجتمااعی ،پاروژههاای مناابع
طبیعی و ستیابی به مدیریت مشارکتی مناابع طبیعای و
شناخت قدرتهاای اجتمااعی و نهاا ی اسات .شناساایی
کنشگران و نها های باا قادرت اجتمااعی نهاا ی بااال ر
شبکه بهرهبر اران و شبکه نها ی مرتب با بهرهبار اران از
الزامات برنامه عمل مدیریت مشارکتی محسوب مای شاو
[17و .]19طبیعتأ شناخت و بکارگیری این افرا و بهاره-
گیری از نها هاای ماذکور ،زماان و هزیناههاای اجرایای
نمو ن پروژههای منابع طبیعی را تا حدو زیا ی کااهش
می هد .عموماٌ قدرتهاای اجتمااعی و نهاا ی ،ابزارهاای
کلیدی جهت توسعه اعتما ر میان بهرهبر اران محلای و
نها های مرتب محسوب میشوند [.]10،11،18،8
بر این اساس ،مقاله حاضر باا بررسای شابکه تلفیقای
بهرهبر اران و نها های مرتب با آنها ر صد اسات تاا باا
استفا ه از روش یا مدل تحلیل شایای کاه باه بررسای و
تحلیل رواب میان بهرهبر اران مراتع و نها های مرتب باا
آن ها بپر از  .ضمن اینکه تعیین انسجام موجو ر شبکه
و تعیین و تحلیل کنشگران و نها های ارای قدرت بااالی
اجتماعی و نها ی بخش یگری از ایان تحلیال محساوب
میشو  .بدین ترتیب با استفا ه از روش تحلیل شبکههای
اجتماعی به بررسی مولفههایی که زمینهساز ا اره هر چاه
بهتر عرصه منابع طبیعی و ستیابی به مدیریت مشارکتی
و پایدار منابع طبیعی است ،پر اخته خواهد شد.

 .2روششناسی تحقیق
 .1.2معرفی منطقه مورد مطالعه
جهت انجام این تحقیق ،روستای قصر یعقوب از تواباع
بخش مرکزی شهرستان صفاشهر واقاع ر شامال اساتان
فارس با مختصات جغرافیایی  57رجه و  9قیقاه طاول
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سار اسات .منطقاه مااور بررسای حادو  1015هکتااار
مساحت ار و جمعیت روستا بر اساس سرشاماری ساال
 1795ر حدو  800نفر است و امپروری و کشاورزی از
مشاغل اصلی مر م روستا است.

شرقی و  70رجه و  71قیقه عرض شامال واقاع ر 10
کیلومتری ایان شهرساتان انتخااب شاد (شاکل  .)1ایان
روستا از سطح ریای آزا  1110متر ارتفااع ار و آب و
هوای آن ر بهار و تابستان معتدل و ر پااییز و زمساتان

قصر یعقوب

صفا شهر

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

 .2.2روش تحقیق
ر ایاان روسااتا باار اساااس مطالعااات میاادانی و روش
پیمایشاای و از طریااق مشاااهده مسااتقیم ،مصاااحبه بااا
گروههای هادف و مشااهده مشاارکتی ،ابتادا اماداران و

بهرهبر اران از مرتع و سپس نها های مرتب باا مرتاع ر
مقیاس منطقهای که ر روساتای ماذکور ر زمیناه ا اره
مرتع به نوعی با امداران مرتب بو ه و بهارهبار اران نیاز
متقابال با این نها ها مرتب هستند ،شناساایی شادند .بار

این اساس تعدا  88نفر امادار از مراتاع روساتای قصار
یعقوب به صورت مشارکتی بهرهبار اری ماینمایناد .ایان
افرا امهای خو را ر قالب  9گله و برای مدت  8مااه از
سال به مراتع مذکور وار مینمایند .بهرهبر اران همچنین
با یکدیگر ارای پیوندهای اجتماعی بو ه به عبارتی شبکه
اجتماعی تشکیل ا هاند که پایداری این شبکهها ر باین
آنها نقشای اساسای ر بهارهبار اری از مرتاع و تااماین
نیازهای اقتصا ی خانوارهای روستایی ر این منطقه ار .
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ر این بررسای همچناین  17نهاا ولتای و غیار ولتای
مرتب با مرتع شناسایی گر یدناد و ر نهایات و شابکه
اعتما و مشارکت بین و گروه یعنی بهرهبر اران اصلی از
مرتع ( 88نفر) و نها های مرتب ( 17نها ) با اساتفا ه از
روش تحلیل شبکه مور بررسی قرار گرفتند.
اسامی نها ها به همراه نام اختصاری آنها ر جدول 1
و اسامی اختصاری بهرهبار اران ر جادول  1آور ه شاده

است .بهرهبار اران از مرتاع ر قالاب یا

گرفته شدهاند .الزم به ذکار اسات کاه ر ایان مطالعاه از
سرشماری استفا ه شده و کل بهره بر اران عرصه مراتع و
کلیه نها های مرتب با مرتع مور بررسای قارار گرفتناد.
نقشه موقعیت جغرافیایی روستای مور مطالعاه ر شاکل
 1نشان ا ه شده است.

جدول  .1اسامی نهادهای مرتبط با مرتع در روستای قصر یعقوب
اسامی نها های مرتب با مرتع ر روستای قصر یعقوب

نام اختصاری نها ها

ا اره منابع طبیعی شهرستان صفا شهر

Na.Re-co

ا اره جها کشاورزی شهرستان صفا شهر

Ji.Ag-co

ا اره امپزشکی شهرستان صفا شهر

V.O-co

شورای اسالمی روستای قصر یعقوب

I.C.Gh- co

هیاری روستا قصر یعقوب

D.Gh-co

ا اره محی زیست شهرستان صفا شهر

E.O-co

شرکت تعاونی امداران شهرستان صفا شهر

R. C- co

فرمانداری شهرستان صفا شهر

Go- co

بخشداری شهرستان صفا شهر

Sher.co

شرکت تعاونی روستایی شهرستان صفا شهر

V.C.Co

انجمن صنفی مرتع اران شهرستان صفاشهر

Ra.As-co

سازمان آب منطقه ای شهرستان صفا شهر

Ab.Fa- co

ا گستری شهرستان صفاشهر

Ju.O- co

جدول  .2اسامی اختصاری بهره برداران مراتع در روستای قصر یعقوب
نام اختصاری کنشگران
Sa-Az
Na-Ma
Fal-Ma
Ab-Ma
As-Ma
Fat- Az
Om-Af
Algh-Ab
A-Ma
Re-Ma
Ah-Az
Hey-Ak
Ho-Gh
Ez-Az

گاروه ر ناار

Saf-Ak
Has-Ma
Bah-Ma
Al-Gh
Am-Gh
Has-Gh
Ab-Gh
Esk-Af
Es-Ma
Moh-Ma
Hoj-Ma
Maj-Ma
El-Ra
Ald-Af

Mah-Za
Roh-Ma
Ak-Ma
Abd-Ma
Mey-Gh
Vah-Gh
HO-Ap
Az-Az
Mos-Ma
Kho-Ma
Mh-Ma
Alre-Af
Meh-Gh
Ha-Ma
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 .3.2شاخصهای شبکه اجتماعی
ر این مطالعه مرز اجتماعی شبکههاای ماور مطالعاه،
بهرهبر اران و نها هاای مارتب باا مرتاع ،مارز اکولاوژیکی
شبکه سامان عرفی روستای قصر یعقوب است .همانطورکاه
پیش از این اشاره شد ،سطوح مطالعاتی نیز ر شابکههاای
اجتماعی اهمیت ویژهای ارند .به طور کلی ر این بررسای
انسجام ر و پیوند اعتماا و مشاارکت ر شابکه تلفیقای
بهرهبر اران و نها ها ،ر مقیاس محلی و منطقهای از طریق
اندازهگیری شاخصهای تراکم ،تمرکز ،وسویگی ر ساطح
کل شبکه ،شاخص مرکز  -پیرامون ر سطح میانی شبکه و
شاخص قدرت بر مبنای مرکزیت رجاه ورو ی و خروجای
ر سطح خر شبکه مور بررسی قرار گرفته اسات .ر زیار
تعریف کلی هر ی از شاخصها ارایه شده است.
تراکم :1این شاخص باه صاورت نسابت تعادا پیوناد
موجو بر تعدا پیوند ممکن ر شبکه تعریاف مای شاو .
میزان این شاخص بین صفر تا ی متغیر اسات ،اگار چاه
می توان این شاخص را بر اساس رصاد نیاز بیاان نماو .
چنانچه ی شبکه تاراکم بااالیی اشاته باشاد ،نشاان از
انسجام باالی شبکه ار و لذا معرف میزان همبستگی یاا
انسجام ر شبکه است [.]18 ،10 ،19 ،1 ،1
تمرکز (مرکزیت کل شبکه) :1این شاخص رصادی از
شبکه است کاه ر سات گاروه محادو ی از کنشاگران
مرکزی محصور شده است .ر حالات کلای ایان شااخص
تحت عنوان « رجه تمرکز» شناخته می شو ولی می توان
این شاخص را بار اسااس پیونادهای ورو ی و پیونادهای
خروجی محاسبه نمو  .هر چه میازان مرکزیات رجاه ر
ی کنشگر بیشتر باشد ،سترسای آن باه مناابع بیشاتر
بو ه و مرکزیتر محسوب میشو  .میزان رجاه خروجای
نشاندهنده نفوذ اجتمااعی کنشاگر اسات و میازان بااالی
رجه ورو ی نشان هنده شهرت یا اقتدار کنشاگر اسات.
ر این بررسی این شاخص ر سطح کال شابکه تلفیقای
بهرهبر اران و نها ها اندازهگیری شده و این شاخص مالک
تعیین قادرت اجتمااعی بار اسااس پیونادهای اعتماا و

11

مشارکت بو ه است [.]18 ،17 ،18 ،19
وسویگی :7یکی از شاخصهای مهم ر تعیین میازان
پایداری شبکه است .از سوی یگار نیاز مایتاوان از ایان
شاخص به جهت تعیین میزان اعتما متقابال و مشاارکت
متقابل استفا ه نمو [19و.]10
مرکز – پیرامون :8این شاخص نشان می هد که کادام
گره ها (کنشگران) ر مرکاز و کادام گارههاا ر پیراماون
شبکه واقع شدهاند .توس این شاخص همه اعوااء باه و
سته مرکز و پیرامون تقسیم میشوند .ساته مرکازی باا
هم ارتباط زیا ی ارند و ر نتیجه تراکم شبکه آنها کام
است .کنشگران مرکزی بیشتر میتوانند کانشهایشاان را
هماهنگ کنند ولی کنشگران پیرامونی کمتر فرصات ایان
کار را ارند [.]18 ،10،9
قدرت :5باه طاور کلای قادرت ،کنتارل و مهاار ماو ر
یگران محسوب میشو ؛ اما ابزار مو ر ایان مهاار ممکان
است متعد و متنوع باشد .قادرت یکای از اجازای اصالی
سااختارهای اجتماااعی نیااز اسات کااه تااا یر آن ر همااه
سطوح جامعه مشهو است [ .]15قدرت یکی از مهم ترین
معیارهای جامعاهشاناختی ا ارگاذار ر اجارای مادیریت
مشارکتی منابع طبیعی است [ .]11به عباارتی شناساایی
کنشااگران کلیاادی بااا قاادرت اجتماااعی باااال ر شاابکه
بهرهبار اران محلای زمیناه ساهولت ر اجارای مادیریت
مشارکتی را فراهم می آور  .ر تئاوری شابکه ،قادرت باا
رجه بیان میشو و با مفهوم شاخص مرکزیت ر ساطح
خر و بر اساس الگوهای ساختاری رواب آن هاا باا ساایر
کنشگران قابل اندازهگیری است .ر شبکههاای اجتمااعی
برخی از مولفاههاا از جملاه نفاوذ اجتمااعی یاا سیاسای،
شهرت و اقتدار مطرح هساتند کاه مایتوانناد بار اسااس
شاخصهای مختلف مرکزیت اندازهگیری شوند و بر اساس
آن قاادرت هاار کنشااگر ر شاابکه مااور نااار باار اساااس
پیوندهای مختلف (اعتما و مشاارکت و غیاره) مشاخص
گر [19و  .]11با توجه به سطحی که این مطالعه ر آن
1 Density
2 Network Centralization
3 Reciprocity
4 Core/Periphery
5 power
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صورت میگیر و با استفا ه از این شاخص بهرهبار اران و
نهااا هااایی کااه ارای بیشااترین و کمتاارین میاازان نفااوذ
اجتماعی ،اقتدار و شهرت هستند ،مشخص و مور ارزیابی
قرار گرفتند.

ا ه شده است .بر این اساس میزان تراکم ر ساطح کال
پیوندهای اعتما و مشارکت باه ترتیاب  55و  58رصاد
است که به طور کلی نشان هنده تاراکم متوسا ر هار
و شبکه اعتما و مشارکت است و لذا تشکیل متراکم نیز
ر حد متوس قابل انتاار است .از سوی یگر انسجام نیز
ر این سطح بر اساس تاراکم کال شابکه ر پیونادهاای
اعتما و مشارکت از میزان متوسطی برخاور ار اسات کاه
خو نشان از مدیریت مشارکتی متوس ر منطقاه ماور
بررسی است.

 .3نتایج
 .1.3اندازه شاخصهای اعتماد و مشارکت نهادی
در سطح کالن شبکه
اندازه شاخصها ر سطح کل شبکه ر جدول  7نشان

جدول  .3اندازه شاخصها در شبکه تلفیقی بهره برداران و نهادها در منطقه قصر یعقوب
مرز اکولوژی
سامان عرفی روستای
قصر یعقوب

نوع پیوند

تراکم
()%

تمرکز شبکه
بر اساس پیوندهای رونی ()%

تمرکز شبکه
بر اساس پیوندهای بیرونی ()%

وسویگی پیوند
()%

اعتما نها ی

55

71

18

88

مشارکت نها ی

58

81

11

88

شاخص یگری که ر این مطالعاه ر روساتای قصار
یعقوب مور بررسی قرار گرفت ،شاخص تمرکز شابکه بار
اساس پیوندهای بیرونی و رونی بو  .شااخص پیونادهای
رونی و بیرونی ر ماتریس اعتما نها ی ر منطقه مور
بررسی به ترتیب  71و  18رصد برآور گر ید که نشاان
از متوس بو ن رجه تمرکز ر شبکه اعتماا نهاا ی بار
اساس ریافت اعتما و ضاعیف باو ن تمرکاز بار اسااس
پخش اعتماا ر شابکه اسات .ایان بادان معناسات کاه
کنشگران بیشتری ر پخش اعتما نقاش ارناد و تقریباا
شبکه با ساختار پراکنده از لحاظ پیوندهای خروجی وجو
ار  .شاخص یگر مور سنجش ،شاخص تمرکز شبکه بر
اساس پیوندهای رونای و بیرونای ر مااتریس مشاارکت
نها ی است که مطابق بررسیها به ترتیاب برابار باا  81و
 11رصد شادهاناد .بار اسااس نتاای تمرکاز بار اسااس
پیوندهای رونی و بیرونی ،مایتاوان اساتدالل نماو کاه
تمرکز بر اساس پیوندهای رونی ر حد متوسا اسات و
باه ایان ترتیااب ریافات پیوناادهای مشاارکت بیشااتر ر

انحصار کنشگران مرکزی شبکه است و با توجه باه اینکاه
تمرکز بر اساس پیوندهای بیرونی ضعیف است ،مای تاوان
عنااوان نمااو کااه ر شاابکه مشااارکت ،پخااش و توسااعه
پیوندهای مشارکت ر میان کلیه کنشگران به طور نسبی
تقسیم گر یده است.
وسویگی پیوندها شاخص یگری که ر شبکه اعتما
و مشارکت نها ی ماور آزماون قارار گرفات و مشاخص
گر ید تقریبا میزان اعتما و مشارکت نهاا ی متقابال ر
منطقه مور مطالعه برابر با  88رصاد و ر حاد متوسا
قرار ار ؛ که بر این اساس میتوان ریافت که ر ارتبااط
با و پیوند اعتما نها ی و مشارکت نها ی سامان عرفای
مور مطالعه ارای پایداری متوس است .لذا قبل از انجام
پروژههای منابع طبیعی ،تقویت اعتما و مشارکت نهاا ی
ر منطقه ضروری است .تقویت اعتما و مشارکت نهاا ی
سبب تقویت انسجام ر شبکه تلفیقی میشو و مایتاوان
برنامه عمل مدیریت مشارکتی منابع طبیعی را با موفقیت
بیشتری اجرایی نمو .
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 .2.3تحلیل شاخص مرکز  -پیرامزون پیونزدهای
اعتماد و مشارکت نهادی در سطح میانی شبکه تلفیقی
بهره برداران و نهادهای مرتبط
یکی از شااخصهاای مهام ر ساطح میاانی شابکه و
مشخص نمو ن زیر گاروه هاا شااخص مرکاز – پیراماون
است .ر این قسمت کنشگران مطابق جدول  8بر اسااس
پیوندهای اعتما نها ی و مشاارکت نهاا ی بارای شابکه
بین بهرهبر اران و نها های مرتب باا مرتاع بلاوکبنادی
شدهاند .به این ترتیب برخی از کنشگران ر مرکز و برخی
یگر ر پیراماون قارار مایگیرناد .زیار گاروه کنشاگران
مرکزی اصوال ارای رواب بیشتر و تراکم پیوندی بااالتری
نسبت به زیر گروه کنشگران پیرامونی هستند .بار اسااس
نتای این جدول میتوان بیان نمو کاه ر منطقاه ماور
مطالعه تقریبا اکثر بهرهبار اران و نها هاا ر شابکه ارای
جایگاه مرکزی هستند .از میاان کنشاگران پیراماونی نیاز
اکثریت مربوط به نها های منطقه اسات کاه از آن جملاه
میتوان به نها هایی چون ا اره محی زیسات شهرساتان

صفا شهر ،انجمن صنفی مرتاع اران ،ا اره آب منطقاهای،
تعاونی روستایی شهرستان اشاره نمو کاه هام ر پیوناد
اعتما و هم ر پیوند مشاارکت ر پیراماون شابکه قارار
گرفتند .ر پیوند مشارکت ،تعدا کنشگران از اعتما هام
بیشتر شد و میتوان نام نها های اساسی چون فرماناداری
شهرستان و تعاونی امداران را نیز ر میان آنهاا مشااهده
نمو  .همچنین بهرهبر ارانی کاه ر پیراماون شابکه قارار
گرفتهاند ر و پیوند اعتما و مشارکت تقریبا یکای باو ه
است .به طور مثاال  Az-Azبهارهبار اری کاه ر هار و
پیوند ر پیرامون است ،تنها امادار روساتا اسات کاه ر
خو روستا سکونت ندار و یاا  Mah-Zaکاه بااز هام ر
پیونااد ر پیرامااون اساات ،تنهااا زن حاضاار ر جمعیاات
امداران روستا است که خو مسئولیت ا اره خانوا ه را بر
عهده ار ولی به علت غیر بومی بو ن ،با وجاو ساکونت
حادو  70ساال ر روسااتا ،هناوز باه طااور کامال مااور
پذیرش اهالی قرار نگرفته است.

جدول  .4زیر گروهها و کنشگران مرکزی و پیرامونی بر اساس پیوندهای اعتماد نهادی و مشارکت نهادی در شبکه بهره برداران روستای قصر یعقوب
اعتما نها ی
کنشگران مرکزی
Sa-Az
Na-Ma
Fal-Ma
Ab-Ma
As-Ma
Fat- Az
Om-Af
Algh-Ab
A-Ma
Re-Ma
Ah-Az
Hey-Ak
Ho-Gh
Ez-Az
Kho-Ma
Mh-Ma
Alre-Af
Ha-Ma
Saf-Ak
Saf-Ak
Bah-Ma
Al-Gh
Am-Gh
Has-Gh

Esk-Af
Es-Ma
Moh-Ma
Hoj-Ma
Ald-Af
Mey-Gh
Vah-Gh
HO-Ap
Mos-Ma
Roh-Ma
Ak-Ma
Abd-Ma
Maj-Ma
El-Ra
Na.Re-co
Ji.Ag-co
V.O-co
I.C.Gh- co
D.Gh-co
R. C- co
Go- co
Sher.co
Ju.O- co
Ab-Gh

مشارکت نها ی
کنشگران پیرامونی
Meh-Gh
Az-Az
Mah-Za
E.O-co
V.C.Co
Ra.As-co
Ab.Fa- co

کنشگران مرکزی
Sa-Az
Na-Ma
Fal-Ma
Ab-Ma
As-Ma
Fat- Az
Om-Af
Algh-Ab
A-Ma
Re-Ma
Ah-Az
Hey-Ak
Ho-Gh
Ez-Az
Kho-Ma
Mh-Ma
Alre-Af
Ha-Ma
Meh-Gh
Maj-Ma
El-Ra
Na.Re-co
Ji.Ag-co
V.O-co

Saf-Ak
Has-Ma
Bah-Ma
Al-Gh
Am-Gh
Has-Gh
Ab-Gh
Esk-Af
Es-Ma
Moh-Ma
Hoj-Ma
Ald-Af
Mey-Gh
Vah-Gh
HO-Ap
Mos-Ma
Roh-Ma
Ak-Ma
Abd-Ma
I.C.Gh- co
D.Gh-co
Sher.co
Ju.O- co

کنشگران پیرامونی
Az-Az
Mah-Za
E.O-co
R. C- co
Go- co
V.C.Co
Ra.As-co
Ab.Fa- co
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میزان تراکم بین کنشگران مرکزی مطابق جدول  5بر
اساس پیوندهای اعتما نها ی برابر باا  91رصاد و باین
کنشگران پیرامونی  19رصد اسات .همچناین ر شابکه
مشارکت نها ی میزان تراکم باین کنشاگران مرکازی 97
رصد و بین کنشگران پیرامونی  70رصاد اسات .بادین
ترتیب میتوان بیاان نماو کاه ر هار و شابکه اعتماا
نهااا ی و مشااارکت نهااا ی تااراکم زیاار گااروه کنشااگران
مرکزی میزان زیا است و ر نتیجه می توان انتاار اشت
زیر گروه کنشگران مرکازی از انساجام بااالیی برخاوار ار
باشند .عکس این قوایه ر ماور انساجام ر زیار گاروه
کنشگران پیرامونی است ،انسجام ر این زیر گاروه خیلای
کاام ر پیوناادهای اعتمااا نهااا ی و کاام ر پیوناادهای
مشارکت نها ی است و شبکه کنشگران پیراماونی از هام

گسیخته است .با افزایش تعدا کنشگران با رجه مرکزی
بو ن باال ،میازان انساجام افازایش و مادیریت مشاارکتی
موفااقتاار خواهااد بااو  .رواب ا میااان کنشااگران مرکاازی
بیشترین نقش را ر مدیریت مشارکتی مرتع اشته و این
کنشگران به عنوان عناصر کلیدی مادیریت مشاارکتی باه
حساب میآیند .باید توجه نمو کاه ایان شااخص باه ماا
کم میکند که کنشگران پیراماونی را تشاخیص ا ه و
ر جهت تقویت این افرا نیز گاامهاای ماو ری بر اشاته
شو و چنانچه یکی از کنشاگران از شابکه حاذف گار
انسجام پایین آمده و مدیریت مشارکتی با چاالش مواجاه
میگر  .اگر بهرهبر اری از فرایناد گروهای خاارر گار
روحیه فر گرایی ر آن تقویت شده و سبب تخریب مرتع
ر منطقه خواهد شد.

جدول  .5میزان تراکم میان کنشگران مرکزی و پیرامونی بر اساس اعتماد نهادی و مشارکت نهادی در سطح تلفیق نهاد و بهره بردار
نوع پیوند

میزان تراکم بین کنشگران مرکزی (()%

میزان تراکم بین کنشگران پیرامونی ()%

اعتما نها ی

91

19

مشارکت نها ی

97

70

 .3.3کنشگران کلیدی (قدرت) در شبکه تلفیقی
نهادها و بهرهبرداران مرتع
ر تحلیل شبکه اجتماعی یکی از موار ی که میتواناد
به محققان ر شناسایی و تشاخیص کنشاگران کلیادی و
مو ر ر فعالیتهای جمعی بر اساس پیونادهاای مختلاف
کم نماید ،ترکیب و تلفیق و پیوناد ر یا شابکه باا
کنشگران یکسان (شبکههای ت وجهای) اسات .ر ایان
بخش و پیوناد اعتماا و مشاارکت نهاا ی را ر شابکه
تلفیقی بهرهبر اران و نها ها ترکیاب شاده تاا کنشاگرانی
(بهرهبر اران و نها های مرتب با مرتع) کاه ارای میازان
باالی اعتما نها ی و همچنین میازان بااالی مشاارکت و
همکاری ر شبکه هستند ،شناساایی گر ناد؛ باه عباارت
یگر کنشگران کلیدی کنشگرانی هساتند کاه ر هار و
پیوند موجو بتوانند جایگاه مناسبی را ر شبکه باه خاو

اختصاص هند.
ر این مطالعه از و شاخص مهم ریاضی تحلیل شبکه
اجتماعی یعنی مرکزیت رجه ورو ی (از لحااظ اعتماا و
مشارکت) و مرکزیت رجه خروجی اساتفا ه شاده اسات
که این و شاخص باه ترتیاب نشاان هناده «اقتادار» و
«نفوذ اجتماعی» ی کنشگر نسابت باه ساایر کنشاگران
است .از آن جا که ر این جا شناسایی کنشگران با میازان
ریافتی پیوند اعتما و مشاارکت اهمیات ارناد ،ایان و
شاخص مایتوانناد پاساخگوی مناسابی بارای شناساایی
کنشگران کلیدی ر بین بهره بر اران و نها هاای مارتب
با مرتع ر منطقه مور مطالعه باشند.
ر شااکل  1ماادل شاابکه ترکیباای از پیونااد اعتمااا و
مشااارکت بااین بهااره اران و نهااا هااای ماارتب بااا مراتااع
روستای قصر یعقوب بار اسااس مرکزیات رجاه ورو ی و
اناادازه هاار گااره مشااخص کننااده میاازان مرکزیاات رجااه
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پیوندهای ورو ی هر کنشگر است .ر بین نها هاا ،شاورای
اسالمی روستا ر مرکز شبکه واقع شده است و بزرگتارین
اندازه گره را ارا است .ایان بادان معناسات کاه ایان نهاا
باالترین قدرت نها ی را با توجه به پیونادهاای ریاافتی از
گلااه اران و سااایر نها هااا را اشااته و کنشااگر کلیاادی ر
مدیریت مشارکتی مرتع است .ر رجه وم قدرت نهاا ی،
نها هایی چون جها کشاورزی و هیاری قرار ارناد .ساایر
نها های ارای رجه اعتما و مشارکت کمتار ر پیراماون
شبکه واقع شدهاند .از میاان اماداران روساتا نیاز کنشاگر
 Ak-Ma ،Al-Ghو  Sa-Azر مرکزیت بیشاتری نسابت
به سایر امداران واقع شدهاند و اینها از کنشگران کلیادی و
مو ر و قدرتهای محلی ر ساماندهی مادیریت مراتاع باه
حساب میآیند .هر چه کنشگر به مرکاز شابکه نز یا تار
باشد به معنای اقتدار بیشاتر آن ر فعالیاتهاای جمعای و
مدیریت مشارکتی خواهد بو .
ر شااکل  7ماادل شاابکه ترکیباای از پیونااد اعتمااا و
مشارکت بین بهره اران و نها های مرتب با مراتع روساتای
قصر یعقوب بر اساس مرکزیت رجاه خروجای نشاان ا ه
شده است .همانطورکه اشاره شد انادازه هار گاره مشاخص

کننده میزان مرکزیت رجه پیوندهای خروجی هر کنشاگر
است و کنشگران مرکزی باالترین نفوذ اجتمااعی ر شابکه
ترکیب را ارا هستند .بر اساس ایان شااخص نیاز شاورای
اسالمی روستا بااالترین نفاوذ اجتمااعی را ر میاان ساایر
نها ها ارا است .نز یکی و یاگرام ترسایم شاده نشاان از
آن ار که کنشگرانی که ارای اقتادار بااالتری ر شابکه
هستند نفوذ اجتماعی باالتری نیز ر سطح شبکه ارند .باه
طااور کلاای کنشااگران مرکاازی پیوناادهای زیااا اعتمااا و
مشااارکت را از سااوی سااایر کنشااگران ر شاابکه ریافاات
می نمایند و میزان پیوندهای ریافتی ر مااتریس ترکیبای
اعتما و مشارکت نشان هنده قدرت نفوذ ی کنشاگر ر
مقایسه با سایر کنشاگران ر شابکه اسات .اقتادار و نفاوذ
بیشااتر کنشااگر موقعیاات مرکاازی او را ر هسااته شاابکه
تومین مینماید .ضاعیفتارین کنشاگر بار اسااس هار و
گراف ر این شبکه انجمن صنفی مرتع اران اسات کاه ر
پیرامون شبکه واقع شده است و کنشاگر منازوی 1از میاان
نها های حاضر ر شبکه محسوب میگر  ،همچناین ا اره
منابع طبیعی نیز به طور تقریبی ر پیرامون شبکه ترکیبای
قرار گرفته است.

شکل  .2مدل شبکه ترکیبی پیوند اعتماد و مشارکت بهره برداران با نهادهای مرتبط با مراتع روستای قصر یعقوب؛ اندازه گرهها بر اساس مرکزیت درجه

ورودی آنها در شبکه نشان داده شده است .شکل دایره نشان دهنده بهره برداران و شکل مربع نهادهای مرتبط با منابع طبیعی را نشان میدهد.

1

1 - Isolated
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شکل  .3مدل شبکه ترکیبی پیوند اعتماد و مشارکت بهره برداران با نهادهای مرتبط با مراتع روستای قصر یعقوب؛
اندازه گرهها بر اساس مرکزیت درجه خروجی آنها در شبکه نشان داده شده است.

شکل دایره نشان دهنده بهره برداران و شکل مربع نهادهای مرتبط با منابع طبیعی را نشان میدهد.

 .4بحث و نتیجهگیری
بااه طااور کلاای ر ماادیریت پایاادار و مشااارکتی
اکوسیستم ،توجه به سه مقولاه اساسای مناابع اجتمااعی،
فرهنگی و طبیعی ضروری است و چه بسا مباحث انساانی
جایگاااه ویااژهای را ر چگااونگی ماادیریت پایاادار ر یا
اکوسیستم میگیر ( .)11ر این مقاله تاکیادی بار نگااه
تصاادیگااری ر ماادیریت منااابع طبیعاای و ساااختار
تصدیگری منابع طبیعی باا فرآیناد مادیریت مشاارکتی
مرتع اشته است [ .]18،19،11زمانی که ر تصدیگاری
منابع طبیعی ،کنشگران با رواب مختلف حوور ارند ،ذاتا
پیچیدگی ر مؤلفههای طبیعی و اجتماعی شکل میگیر
که آنها را تحت عنوان سیستمهای اجتمااعی– اکولوژیا
معرفی نمو ه اند [7و .]19ر این تحقیاق تاکیاد بار یا
رویکر رابطهای و کاربر ی نمو ن تحلیل شبکه اجتماعی
ر سیاستگذاری و برنامهریزی مدیریت مشاارکتی مرتاع

اساات .ر ماادیریت مشااارکتی مرتااع ر سااطوح مختلااف
سیاستی ،کنشگران یا ذینفعان مختلفی حوور ارناد کاه
این کنشگران از طریق رواب پیوندهایی به یکدیگر مرتب
هسااتند و ر مجمااوع تشااکیل ی ا شاابکه اجتماااعی را
مای هنااد [ .]8 ،10،70،11از ایاان رو باارای اعمااال یا
مدیریت مشارکتی موفق مطالعه و تحلیل ساختاری الگوی
رواب بین کنشگران ر سطوح مختلف الزامی است.
هدف اصلی این بررسی کاربر ی نمو ن تحلیل شابکه
اجتماعی ر بررسی چالشها و فرصتها بو ه که از طریق
آن میتوان برنامهریزی مدیریت مشارکتی مرتاع را عملای
نماو  .ر ایان باین تاکیااد بار و قطاب اصالی ماادیریت
مشارکتی مرتع یعنی بهرهبر اران مراتع و نها های ولتای
مرتب با مراتع شده است که ر قالب شبکه تلفیقی بهره-
بر اران مرتع و نها های مرتب ر روستای قصار یعقاوب
مور بررسی قرار گرفتناد .اماروزه بادون مشاارکت فعاال
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بهرهبر اران ستیابی باه حفاظات ،احیاا و توساعه مراتاع
میسر نیست و برای توسعه آن و ایجا فوای مشارکت ر
بین بهره بر اران مرتع نیاز باه سااز و کارهاای اساسای از
جمله اعتما ساازی ر فواای تعاامالت میاان کنشاگران
امری ضروری است .اعتما به عنوان نقطه آغاز مشارکت و
تسااهیل کننااده فرآیناادهااای مشااارکتی ر بااین کلیااه
کنشگران مرتب با منابع طبیعی است که محققین قا رند
با کااربر ی نماو ن روش تحلیال شابکههاای اجتمااعی
چالشهای مرتب با پیوند اعتما و مشارکت و چگونگی و
میزان ارتباط این و پیوند مهم ر فرآینادهای مشاارکتی
را شناسایی نمو ه و جهت بر طرف نمو ن این چاالشهاا
برنامهریزی و سیاساتگاذاری الزم را مباذول نمایناد [5
و .]1از جمله تحقیقاتی که پایش از ایان ر ارتبااط و ر
راستای تحقیق فعلی ،با عنوان کاربر شبکههای اجتماعی
ر ماادیریت و ساااز و کارهااای بهاارهباار اری از مرتااع ر
منطقه طالقان استان البرز است .ر ایان تحقیاق ،تحلیال
شبکه اجتماعی به عنوان ی ابزار ،چالشهای پایش روی
فرآیند مدیریت مشارکتی منابع طبیعی را مشاخص کار ه
و باار مطالعااه شاابکه ذینفعااان محلاای ،شاابکه تلفیقاای
نها  -بهره بر ار و شبکه نها ی مادیریت مرتاع ر ساطح
منطقهای (طالقان) تاکید ار  ،.از مهم تارین چاالشهاای
پیش روی مدیریت مشارکتی مراتع ،فقدان انسجام نها ی
ر رواب برون سازمانی مارتب باا مرتاع ،فقادان میازان
انسجام اجتماعی ر بین بهارهبار اران مرتاع ر روساتای
یزان ،فقدان میزان اعتما و مشارکت نها ی مناسب ر
شبکه تلفیقی نها  -بهرهبر ار اعالم شده است .وجو افرا
با اقتدار اجتماعی باال با عنوان کنشگران کلیدی ،میتواناد
فرآیند مدیریت مشارکتی را تا حد زیاا ی تساهیل نمایاد
[ .]19ر ایااان راساااتا ر بررسااای یگاااری ر زمیناااه
سیاستگذاری و برنامهریازی مادیریت مشاارکتی عناوان
می شو که و معیاار اعتماا نهاا ی و مشاارکت نهاا ی
اهمیت زیا ی ر برنامه مدیریت مشارکتی ارند و یکی از
چالشهای مهم فقدان اعتما مناسب بهرهبر اران به ا اره
منابع طبیعی و آبخیاز اری طالقاان اسات کاه ر شابکه

مدیریت مشارکتی یکی از مهمتارین چاالشهاا محساوب
میگر [.]11
ر این مقاله نیاز باه بررسای خصوصایات سااختاری
شبکه اجتماعی و مولفه انسجام ر ساطح کال شابکه باه
اندازهگیری شاخصهایی چون تراکم ،مرکزیت کل شابکه
و میزان وسویگی پر اخته شده است .با اساتفا ه از ایان
شاخصها پیوندهای اعتما و مشارکت مور تحلیال قارار
گرفتند .این شاخصها ر بسیاری از مطالعاات مارتب باا
مدیریت منابع طبیعی مور تاییاد محققاین قارار گرفتاه
است [ .]9 ،11،18نتای حاصله از بررسی حاضر نشاان از
آن ار که تاراکم و شابکه اعتماا نهاا ی و مشاارکت
نهااا ی ر حااد متوسا قاارار اشااته اساات و تمرکااز ر
پیوندهای اعتماا ر شابکه ر حاد ضاعیف و ر شابکه
مشارکت ر حد متوس است که این نشان از پراکنادگی
پیوند اعتما ر سطح شبکه ار .
ر ا امه بررسیها از شاخص مرکز – پیرامون به جهت
تعیین کنشگران مرکزی با تعامالت باال با سایر کنشاگران
و کنشگران پیرامونی با تعامالت اندک ر شبکه بهره بر ه
شد و نتای حکایت از آن اشت که با توجه به تراکم بااال
و ر حااد زیااا کنشااگران مرکاازی حاضاار ر شاابکه کااه
اکثریت کنشگران را شامل میشدند ،میتوان عنوان نماو
که انسجام اعتما و مشارکت نها ی ر شبکه تلفیق بهاره
بر اران و نها های مرتب ر سطح باال قارار ار  ،باا ایان
وجو ر پیراماون قارار گارفتن نها هاایی چاون انجمان
صنفی مرتعداران و تعاونی روستایی شهرستان که مطاابق
شاارح خاادمات ارائااه شااده بایااد ر ارتباااط مسااتقیم بااا
کنشگران و باه ویاژه بهاره بار اران مراتاع باشاند ،قابال
اغماض و توجیاه نباو ه و خلال بزرگای ر امار مادیریت
مشارکتی ر منطقه مور مطالعه اسات .نتاای باه سات
آمده از بررسیهای صورت گرفته ر ساطح خار تحقیاق
حاضر و ر بررسی اقتادار اجتمااعی و تعیاین کنشاگران
کلیدی حاضر ر شبکه همچنین حااکی از ایان باو کاه
شورای اسالمی روستا به عنوان مرکزیترین کنشگر ارای
باالترین میزان اقتدار و نفوذ اجتماعی ر منطقاه اسات و
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نها هااایی چااون سااازمان جهااا کشاااورزی شهرسااتان و
هیاری روستا ر جایگاههای بعدی قدرت اجتمااعی قارار
میگیرند .ساایر نها هاا اماا ر شابکه از اقتادار کمتاری
برخور ار بو ند .بدین ترتیب میتوان عنوان نماو کاه ر
انجام مدیریت مشارکتی ر منطقه ،شورای اسالمی روستا
و سازمان جها کشاورزی شهرستان از مهمترین نها هاای
تا یرگذار بو ه و مجریان باید به مناور موفقیات هار چاه
بیشااتر ماادیریت مشااارکتی از اقتاادار و جایگاااه نها هااای
مااذکور بهااره ببرنااد .همچنااین قاارار گارفتن ا اره منااابع
طبیعی شهرستان که متولی امور مراتاع ر منطقاه ماور
مطالعه است ر حواشی گرافهاای ترسایم شاده از عادم
موفقیت و ناکارآمد بو ن ایان ارگاان ر مادیریت اصاولی
مراتع ار  .از میان نها ها هماان طاور کاه پایش از ایان
اشاره شد انجمن صنفی مرتاع اران شهرساتان کمتارین
مرکزیت قدرت و نفوذ را به خاو اختصااص ا کاه ایان
خو چالشی پیش روی مدیریت مشارکتی منطقه اسات و
نشان از اعتما و مشارکت ضعیف سایر کنشاگران نسابت
بااه ایاان نهااا اساات .لااذا ضاارورت ار ر راسااتای
اعتما سازی و مشارکت فعال این نها نیز برناماهریازی و
سیاسااتگااذاری الزم بااه جهاات سااتیابی بااه ماادیریت
مشارکتی موفق مبذول گر  .ر بررسی مشاابهی کاه ر
قالب طرحی ملی ر استان کهگیلویاه و باویر احماد و ر
چهار سامان عرفی آب نهر گرگو ،سه تنگان ،گرگو آقایی و
گرگو  1صورت گرفت و شاخصهاای مشاابهی نیاز ماور
تحلیل قرار گرفت ،نتای باه سات آماا ه از ایان منااطق
نشان از آن اشت که میزان تاراکم شابکه ر پیونادهای
اعتما نها ی ر مناطق فوقالذکر به ترتیب برابار باا ،71
 77 ،71،71رصد و تراکم ر شبکه مشارکت نهاا ی باه
ترتیب  18 ،71 ،71و  71رصد است که میازان انساجام
کمتری را نسبت به منطقه مور بررسی ر تحقیق حاضار
گواه است .ر ا امه محقق همچنین با بررسای کنشاگران
کلیدی ر هر چهاار ساامان عرفای شهرساتان بویراحماد
عنوان میکند که به طور کلی و نها ا اره منابع طبیعای
و ا اره جها کشاورزی شهرساتان ارای بااالترین اقتادار
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نها ی ر منطقه هستند و ر واقع این و نها کلیادهای
موفقیت اجرای مادیریت مشاارکتی ر منطقاه محساوب
می گر ند ،وی همچنین تقویت اعتما و مشارکت نهاا ی
را به جهت تقویت فعالیتهای جمعی ر پروژههای مناابع
طبیعی را ضروری می اناد [ .]19،19،19بار ایان اسااس
باید توجاه اشات بادون شاناخت کنشاگران کلیادی ر
مدیریت مشارکتی مرتع و هار گوناه فعالیات ر راساتای
حفاظت ،احیا و توسعه مراتع فق هزینه و زمان بیشاتری
صرف شده و بدون مشارکت فعال کنشگران کلیدی پروژه
با شکست مواجه میگر  .ر تایید نتای حاصله میتاوان
به بررسی یگری نیز که ر همین زمیناه ر مراتاع لازور
صورت گرفت محقق اشاره به ایان مهام ار کاه اماروزه
تحلیل عملکر های مشارکتی بهره بر اران منابع طبیعی و
به نبال آن اهمیات پیونادهای اجتمااعی باین ذینفعاان
نقش بسیار مهمی را ر برناماهریازی بارای پیاا هساازی
ماادیریت مشااارکتی منااابع طبیع ای ایفااا مااینمایااد و بااا
شناسایی و تحلیل شاخصهای تأ یرگذار شبکه اجتمااعی
و مطالعه قیقتر رواب میان افرا می توان کنشگران مهم
و بااا اقتاادار را ر میاان ذینفعااان تشااخیص ا ه و نقااش
ا رگذار آنان بر تصمیمات مدیریت زیسات محیطای را باه
خوبی تبیین نمو [ .]15همچنین ر بررسی یگری کاه
ر زمینه برناماه عمال مادیریت مشاارکتی مناابع آب ر
حوزه آبخیز لتیان-روستای ر بند سر انجام شاد ،محقاق
عنوان میکند که جامع نگری ر مدیریت آب ،باه معناای
توجااه بااه مسااائل اقتصااا ی ،زیساات محیطاای ،فناای و
اجتماااعی ،ر عااین تواامین پایااداری منااابع آب باارای
نسلهای آتی است و رویکر تحلیل شبکههاای اجتمااعی
ماایتوانااد ماادیران و برنامااه ری ازان منااابع طبیع ای را ر
شناخت قدرتهای اجتماعی جهات سااماندهی و اجارای
برنامههای مدیریت پایادار مناابع آب و امنیات آب یااری
نماید [ .]17لذا مهیا ساختن زمینههاای اعتماا ساازی و
مشارکت بهره بار اران از طریاق اعماال واقعای مادیریت
مشارکتی ضروری است .که همان طور پیش از این اشااره
شد این مهم باا تغییار رویکار و نگااه صارفا ولتای باه
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مدیریت منابع طبیعی و تغییر آن به رویکر مشاارکتی ر
مدیریت عرصههای طبیعی من جمله مراتع میسر گر یده
و ر نتیجه آن تصدیگری منابع طبیعی با موفقیت بیشتر
همراه بو ه و مشارکت فعال بهره بر اران منابع طبیعای و
ستگاههای مختلف اجرایی را به نبال خواهد اشت.
ر نهایت می توان بیان نمو که روش تحلیال شابکه
اجتماعی قا ر است مدیران و برنامهریزان امر توسعه را باا
شناسایی مشاکالت و چاالشهاای پایش روی آن هاا ،ر
ستیابی به مدیریت مشارکتی موفق یاری رساند .بادیهی
است که بررسی شبکههاای اجتمااعی باین بهارهبار اران
مرتع و نها های مرتب با مرتع ر شهرساتان صافا شاهر
پیش از هر اقدامی ر جهت مدیریت مشارکتی و به جهت
برنامهریزی و سیاستگذاری صاحیح و ر راساتای حفاظ
تداوم مراتع منطقه مور مطالعه به عنوان میرا ی با ارزش

و الهاای و البتااه منبااع معیشاات ساااکنین ضااروری و الزم
است ،چرا که بدون سنجش و پایش اجتمااعی ر قبال از
اجرای هر پروژه مناابع طبیعای نمایتاوان سیاساتهاای
کلیدی را ر راستای مدیریت پایدار مرتع عملیااتی نماو .
نتیجه کلی این تحقیق نشان می هاد کاه تحلیال روابا
بااین بهااره باار اران مرتااع و نها هااای ولتاای ماایتااوان
چالشهای پیش روی اجرای مدیریت مشارکتی مرتاع ر
منطقه صفا شهر را مشخص نماید و بعد از رفع چالشهای
موجو مای تاوان زمیناه اعتماا ساازی و مشاارکت باین
بهرهبر اران و نها های ولتای را فاراهم نماو  .همچناین
باید توجه نمو که تقویات انساجام ر شابکههاای ماور
بررسی ی ضرورت و بکارگیری کنشگران کلیدی نیاز ر
اجرای مدیریت مشارکتی ی الزام محسوب میگر .
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