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A decline in watersheds or their uneven distribution can affect social relationships among the residents 
in watershed areas and lead to their conflicts. Due to a lack of water in Doroudzan watershed as a crisis, 
it seems that social relationships and communication patterns among the residents will be adversely af-
fected. The aim of this research is to manage conflicts over the water resources in Doroudzan watershed 
with a focus on social relations and to determine the strengths and weaknesses of the social relation net-
works. In this regard, 260 local stakeholders of the water resources in the irrigated villages in Doroudzan 
dam downstream were selected as the statistical population using Morgan table. The required data were 
collected through questionnaires, and the cooperation networks among the people were investigated in 
order to solve the problem of water shortage. Based on the results of this research, trust and coopera-
tion ties were the key factors identified. They are known as social power, key factors in decision making 
and better performance of co-management, and a resolution to water conflicts. Also, according to the 
results of Kruskal Wallis statistical test, there is a significant difference between the social status of the 
people and the approaches adopted in conflict management of the water resources in the studied area. 
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Extended Abstract

1. Introduction

ater is a vital resource that matters not 
only to life but also to human relation-
ships. However, there is an unequal ac-
cess to water by societies and groups. 
This has led to a lot of severe conse-

quences. One of these consequences is the increase in 

water conflicts, sometimes even with violence. Therefore, 
management and development of water resources are es-
sential for sustainable agriculture in areas facing water 
scarcity. Nowadays, one of the most effective approaches 
to resource management, including water resources, is 
the participatory management approach. The approach is 
based on adaptation, which emphasizes solving conflicts 
related to common resources using sociological theo-
ries, including social capital. One of the most important 
sociological factors affecting the resolution of disputes 
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and conflicts among exploiters is the emergence of pow-
er. Social powers are local leaders that cannot easily be 
identified in the network, but the social network analy-
sis method helps us identify these people and use their 
power to implement the participatory approach of water 
resources management. Due to the conflicts and disagree-
ments over the use of water resources in the Doroudzan 
dam watershed, the present study seeks to detect the lo-
cal stakeholders, identify the key stakeholders and social 
powers, and examine their relationship with the formation 
of cooperative behavior in the conflicts management of 
water resources at the downstream of the Doroudzan dam 
watershed.

2. Methodology

In this study, using the USINET6.507 software, net-
work indicators were calculated. One way to measure 
a social network indicator is to consider the number of 
relationships that an actor has set up to collaborate with 
other people on the network. This kind of communication 
is called ‘the entrance grade’. Another method that can 
be used to analyze network penetration is to measure the 
capacity of an actor to play an intermediate role in the net-
work. The power of each actor in the network is measur-
able individually and at the micro level of the network. By 
occupying central positions in a network, actors become 
able to influence other people in the network. Also, to 
determine the conflict management strategies for the use 
of water resources by the local stakeholders in the study 
area, the self-assessment test was conducted. It consisted 
of 28 items on how to deal with situations of conflict. The 
response to each item was designed on the 5-option Likert 
scale. A rating key was used to determine how each stake-
holder was placed in three possible strategies for conflicts 
over water resources. Kruskal Wallis statistical test was 
used to examine the relationship between social powers 
and the type of cooperative behavior. The study area was 
Doroudzan dam watershed located in Fars province.

3. Results

In connection with the partnership link among the wa-
ter users of Fath-Abad village, the actor Mr-Za proved 
to have the highest output degree of 63.04% in the lo-
cal stakeholder network. Next to him, the actors Sa-Ke 
and Mn-Ro had the highest degree of output centrality of 
60.87. In connection with the partnership link among the 
water users of Kuh-sabz village, the activists As-Ka and 
Fa-Ka had the highest level of output centrality of 93.33% 
in the local stakeholder network. In connection with the 
linkage among the water users of Koshkak village, the 
actors Ah-Za and Jaf-Za had the highest degree of out-

put centrality of 78.57% in the local stakeholder network. 
Non-parametric Kruskal-Wallis test and the SPSS soft-
ware were used to analyze the relationship between the 
actors’ social position and their confrontational situation 
in the water resources field. Based on the results, it can be 
said that the social status of each actor is of influence on 
his behavior in coping with conflicts in the field of water 
resources.

4. Discussion

Because social powers are the local leaders who are of-
ten hidden in the network and cannot be easily identified, 
the social network analysis method helps identify these 
people and use their power to solve conflicts among op-
erators and develop trust in the network as the most im-
portant management tool. All this occurs according to the 
pattern of participation relationships. Based on the results 
of Kruskal Wallis statistical test, there was a significant 
relationship between the social status of individuals and 
the approaches adopted for management of conflicts 
over water resources in the study area. On this basis, so-
cial powers can be said to play a key role to create and 
strengthen cooperative behavior in conflict situations and 
disputes over water resources.

5. Conclusion

This research aimed at the management of conflicts 
over water resources in Doroudzan watershed with a fo-
cus on social relations and the strengths and weaknesses 
of those relations in the network. The required data were 
collected through questionnaires, and the cooperation 
network among people was investigated in order to solve 
the problem of water shortage based on results of this re-
search. Also, trust and cooperation ties were studied, and 
the key actors were identified. They are known as social 
powers and key actors in decision making, whose better 
performance and co-management would resolve water 
conflicts. Based on the results of Kruskal Wallis statistical 
test, there was a significant difference between the social 
status of the people and the approaches adopted in conflict 
management in the water resources in the studied area. 
On this basis, social powers play a key role in creating and 
strengthening cooperative behavior in conflict situations 
and disputes over water resources.
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بروز نقصان و کاهش در منابع طبیعی موجود در حوزه های آبخیز و توزیع غیریکنواخت آن ها می تواند بر روابط اجتماعی میان ساکنان 
حوزه های آبخیز تأثیرگذار بوده و منجر به بروز تعارضات در بین افراد گردد. با توجه به کمبود آب در حوزه آبخیز سد درودزن، مطالعه 
حاضر با هدف مدیریت تعارضات منابع آب در حوزه آبخیز سد درودزن با محوریت روابط اجتماعی انجام شده و به تعیین نقاط قوت موجود 
در شبکه روابط اجتماعی پرداخته است. در این راستا ذینفعان محلی منابع آب در روستاهای تحت شبکه آبیاری در پایین دست سد 
درودزن به عنوان جامعه آماری انتخاب و با استفاده از جدول مورگان 260 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. بر این اساس، داده های 
موردنیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار Ucinet بررسی شد. بر اساس نتایج حاصله کنشگران دارای 
باالترین میزان مرکزیت درجه خروجی، بتا و بینابینی مشخص شدند. این افراد در رویارویی با موقعیت های تعارض از رویکرد راه حل گرایی 
و مصالحه و همکاری بهره می برند. بنابراین در هماهنگ ساختن افراد و سرعت تبادل منابع و اجرای هرچه بهتر مدیریت مشارکتی و حل 
تعارضات در زمینه منابع آب نقش اساسی ایفا می کنند. بر اساس نتایج آزمون کروسکال والیس بین موقعیت اجتماعی افراد و رویکردهای 

اتخاذی در مدیریت تعارضات در زمینه منابع آب در منطقه مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. 

کلیدواژه ها: 
قدرت اجتماعی، تعارضات 

منابع آب، حوزه سد 
درودزن، تحلیل شبکه 

اجتماعی، مرکزیت
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مقدمه
آب منبعی حیاتی است که نه تنها برای زندگی، بلکه در روابط 
انسان ها با هم اهمیت دارد. اما دسترسی به آب به صورتی نابرابر 
 (Gehrig & Rogers, .بین جوامع و گروه های مختلف وجود دارد
و  زیاد  پیامدهای  موضوع  این  .(Kennedy et al., 2010؛ 2009 

افزایش  از این پیامدها  شدیدی را به دنبال داشته است. یکی 
تعارضات آب حتی گاهی توأم با خشونت است. تعارض نوعی 
عدم توافق بین افراد یا گروه هایی است که از نظر دیدگاه، باورها، 
 (Filatova et al, ارزش ها، اهداف یا نیازها دارای اختالف هستند
(2013. نکته اصلی در تحلیل موقعیت های تعارض، تعیین طرفین 

واقع  در   .(Schreinemachers & Berger, 2011) است  تعارض 
تضادهای مرتبط با آب، تعارضاتی است که میان دو یا چند ناحیه 
یا گروه رخ می دهد که برای دسترسی به منبع آب و تخصیص و 
استفاده از آن رقابت دارند (Kock, 2008). آمارها نشان مي دهد که 

باالترین میزان مصرف آب در تمامي کشورها در بخش کشاورزي 
بخش  در  آب  مصرف  مي رود  انتظار  افزایش جمعیت  با  است. 
کشاورزي نیز افزایش یابد که این امر باعث ایجاد رقابت و تضاد 
 .(Bijani & Hayati, 2011) براي دستیابي به منابع آب خواهد شد
واضح است که محیط پیرامون انسان از چنین تضادهایی که منجر 
به تغییرات اجتماعی و بوم شناختی عدیده ای می گردد بی نصیب 
نخواهد ماند (Bijani & Hayati, 2015). از این رو، مدیریت و توسعه 
منابع آب، براي دستیابي به کشاورزي پایدار در مناطق مواجه 
از کارآمدترین  امروزه یکی  امري ضروري است.  با کمبود آب، 
رویکردها در مدیریت منابع مشترک از جمله منابع آب ، رویکرد 
مدیریت مشارکتی مبتنی بر سازگاری است که در این رویکرد بر 
حل تعارضات مرتبط با منابع مشترک با استفاده از تئوری های 
جامعه شناختی از جمله سرمایه اجتماعی تأکید شده است. در 
این رویکرد تأکید بر شناسایی دقیق دست اندرکاران مرتبط با 

شناخت قدرت های اجتماعی و ارتباط آن با شکل گیری رفتار همکارانه در مدیریت تعارضات منابع آب در حوزه 
آبخیز سد درودزن، استان فارس
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مدیریت پایدار منابع مشترک و تحلیل روابط فی مابین آن ها شده 
به  ناگزیر  بنابراین   (Bodin & Prell, 2011 ؛ Ostrom, 2005) است
شناسایی و تحلیل پیچیدگی های نظام های اجتماعی خواهیم 
بود(Ghorbani & Jafarian, 2016) . نگارویا و شفران1 )2016( به 
مطالعه ذینفعان و شبکه اجتماعی در حل تعارضات منابع آب در 
کشور کنیا پرداختند. در این تحقیق به نیاز به مشارکت به عنوان 
پیش شرط ضروری حل پایدار تعارض و همچنین به نقش ذینفعان 
کلیدی در کاهش تعارضات از طریق به کارگیری روش های سنتی 
حل تعارض تأکید شده است. از این رو با توجه به وجود تعارضات 
و اختالفات بر سر بهره برداری از منابع آب در حوزه آبخیز سد 
درودزن، در تحقیق حاضر به آنالیز ذینفعان محلی و شناسایی 
ذینفعان کلیدی و قدرت های اجتماعی و بررسی ارتباط آن با 
شکل گیری رفتار همکارانه در راستای مدیریت تعارضات منابع 
آب در پایین دست حوزه آبخیز سد درودزن پرداخته شده است.

مروری بر ادبیات موضوع
در رابطه با راهبردهای رویارویی با تعارض، نظرات مختلفی 
وجود دارد. در این رابطه، پوتنام و ویلسون )1982( شیوه هایی را 
در حل تضاد مورد شناسایی قرار داده اند. این راهبردها عبارت اند 
از: عدم مقابله )شامل شیوه های اجتناب و سازش(، راه حل گرایی 
)شامل شیوه های همکاری و مصالحه( و کنترل )این راهبرد با 

.(Putnam & Wilson, 1982) )شیوه رقابتی یکسان است

در این رابطه، ترغیب و تشویق ذینفعان و دست اندرکاران به 
فعالیت های مشارکتی می تواند کلید حل مناقشات آبی در هر 
ذینفعان  و  کنشگران   .(Verburg et al., 2013) باشد  منطقه ای 
مختلف در این فرایند با یکدیگر در ارتباط بوده و تشکیل شبکه ای 
از روابط را می دهند که به عنوان شبکه اجتماعی شناخته می شود 
 (Bodin & Prell, 2011؛ Bodin & Crona, 2009؛ Prell et al., 2009؛
در  مهمی  نقش  اجتماعی  شبکه های  اصوالً   .(Ghorbani, 2012

نهادهای مدیریتی جهت تسهیل تعامل متقابل در حکمرانی منابع 
آب دارند.

از جمله تئوری های مهم اجتماعی در ارتباط با مدیریت منابع 
آب، می توان به سرمایه اجتماعی اشاره نمود. از ابعاد مهم و اساسی 
در مقوله سرمایه اجتماعی می توان مشارکت اجتماعی را نام برد 
که می تواند به عنوان یک واحد تسهیل کننده در حل اختالفات 
در بین بهره برداران در فرآیند حکمرانی منابع آب مخصوصاً در 
جاهایی که مالکیت مشاعی در بین بهره برداران وجود دارد به کار 

.(Bodin & Prell, 2011؛ Bodin et al., 2006 ؛ Scholz, 2011 ) رود

اثرگذار در حل  معیارهاي جامعه شناختی  از مهم ترین  یکي 
اختالفات و درگیری ها در بین بهره برداران، پدیده قدرت است 
(Ghorbani & Jafarian, 2016 ؛ Burt, 2005). تشخیص کنشگران 

1. Ngaruiya and Scheffran

کلیدي از جهت این که کدام کنشگر بر فرآیند مدیریت تعارضات 
با   .(Bodin & Crona, 2009) است  اهمیت  حائز  است،  اثرگذارتر 
شناخت و به کارگیري این افراد مي توان تا حد زیادي زمان اجرا 
و هزینه هاي اجرایي نمودن پروژه هاي توسعه محلی را کاهش 
داد. عموماً، قدرت هاي اجتماعي ابزار هایي کلیدي براي توسعه 
 (Ghorbani اعتماد و مشارکت در بین بهره برداران محلي می باشند
(Jafarian, 2016; Ghorbani et al., 2013 &. از آنجا که قدرت های 

اجتماعی رهبران محلی می باشند و به راحتی نمی توان آن ها را در 
شبکه تشخیص داد، لذا روش تحلیل شبکه اجتماعی به ما کمک 
می کند تا بر اساس ساختار الگوی روابط در پیوندهای مختلف، 
ساماندهی  در  قدرت ها  این  از  و  نموده  شناسایی  را  افراد  این 

مدیریت مشارکتی منابع آب استفاده نماییم.

بهره برداری  سر  بر  اختالفات  و  تعارضات  وجود  به  توجه  با 
از منابع آب در حوزه آبخیز سد درودزن، در تحقیق حاضر به 
آنالیز ذینفعان محلی و شناسایی ذینفعان کلیدی و قدرت های 
اجتماعی و بررسی نقش آن در شکل گیری رفتار همکارانه در 
راستای مدیریت تعارضات منابع آب در پایین دست حوزه آبخیز 

سد درودزن پرداخته شده است.

روش شناسی تحقیق
منطقه مورد مطالعه در این پژوهش، حوزه آبخیز سد درودزن 
سدهای  بزرگ ترین  از  یکی  که  است  فارس  استان  در  واقع 
خاکی مخزنی در استان فارس است و آب موردنیاز برای 4200 
شرب  آب  و  پایین دست  کشاورزی  زمین های  از  کیلومترمربع 
 (Azizi Khalkhili شهرستان های شیراز و مرودشت را فراهم می آورد
(Zamani, 2009 &. حوزه پایاب سد درودزن شامل دو بخش اصلی 

باالدست و پایین دست است که مرز بین دو قسمت را پل خان 
تشکیل می دهد. موقعیت منطقه مورد مطالعه در این پژوهش در 

تصویر شماره 1 ارائه شده است.

در این تحقیق، روستاهای پایین دست حوزه آبخیز سد درودزن 
که از شبکه آبیاری جهت امور کشاورزی استفاده می کنند به عنوان 
محدوده مورد مطالعه انتخاب گردید. در جدول شماره 1، تعداد 
بهره برداران به تفکیک وسعت زمین تحت کشت آبی در هر روستا 

مشخص شده است.

از طریق نمونه گیری تصادفی و با استفاده از جدول مورگان 
تکمیل  جهت  مطالعه  مورد  منطقه  در  بهره بردار   260 تعداد 

پرسشنامه تحلیل شبکه انتخاب گردید.
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. منطقه مورد مطالعه در این پژوهش. مأخذ: مؤلفان، 1396

روش کار

شاخص های سطح خرد شبکه بهره برداران حوزه آبخیز 
سد درودزن

پژوهشگران شبکه اجتماعی، مرکزیت را به روش های مختلف 
مرکزیت  پایه   مفهوم   .(Borgatti et al, 1998) نموده اند  تعریف 
شبکه اجتماعی، مرکزیت درجه است که به پیوندهای مستقیمی 
 .(Freeman, 1979) برمی گردد که یک کنشگر برقرار نموده است
بنابراین، مرکزیت درجه با توجه به "حجم" یا تعداد پیوندهای 
مستقیمی که هر کنشگر برقرار نموده است، نشان می دهد وی تا 
چه اندازه در شبکه مهم یا حائز اهمیت است. با توجه به این معیار، 
 (Freeman, 1979 کنشگران مهم، پیوندهای مستقیم زیادی دارند

(Ghorbani & Jafarian, 2016؛. 

یک روش اندازه گیری ساده سنجش و محاسبه نفوذ در شبکه 
اجتماعی، در نظر گرفتن تعداد روابطی است که یک کنشگر 
برای همکاری با افراد دیگر در شبکه دریافت کرده است. این نوع 
 (Freeman, 1979 ;Diani, نامیده اند ارتباطات را درجه ورودی  از 
(2003. در روش های اصالح شده محاسبه نفوذ در شبکه اجتماعی، 

عالوه بر پیوندهای مستقیم یک کنشگر با سایر افراد، پیوندهای 
غیرمستقیم نیز در نظر گرفته شده است. در واقع می توان برای 

تحلیل نفوذ، سطح روابط در مقیاس های محلی، منطقه ای و حتی 
جهانی را مدنظر قرارداد. بدین منظور می توان از عواملی نظیر 
 (Degenne & Forse, تحلیل شهرت در تحلیل شبکه بهره گرفت

(Wasserman & Faust, 1994 ؛ 1999.

در فرایند مدیریت مشارکتی مبتنی بر سازگاری برای اعمال 
یادگیری اجتماعی و گسترش آن بین سطوح مختلف اجتماعی از 
اندازه گیری مرکزیت بینابینی برای کشف وجود کنشگران واسطه 
که سطوح مختلف را به هم مرتبط می سازند استفاده می شود 

.(Ernston & Scrlin, 2009 ؛ Ernston et al, 2010)

بوناچیچ معتقد است مرکزیت هر فرد، هم تابع اتصاالت وی 
با دیگران و هم اتصاالت کسانی است که وی با آن ها در ارتباط 
است. وی پارامتر β را پیشنهاد می کند. این پارامتر می سنجد 
مرکزیت یک فرد تا چه حد به مرکزیت افرادی بستگی دارد که 

.(Bonacich, 1987) وی با آن ها در ارتباط است

راهبردهای مقابله با تعارض در زمینه استفاده از منابع 
آب

استفاده  زمینه  تعارض در  با  مقابله  راهبردهای  تعیین  برای 
از منابع آب در بین ذینفعان محلی در منطقه مورد مطالعه از 

جدول 1. تعداد خانوار دارای زمین آبی در هر روستا در منطقه مورد مطالعه.

بیش از 10 هکتاربین دو تا 10 هکتارکمتر از دو هکتارتعداد بهره بردارنام روستا

177868110بیدگل

4295128791فتح آباد

123328011کوه سبز

14142954کوشکک

870211543116مجموع
فصلنامه پژوهش های روستایی                                                                                                             Marvdasht Agricultural Jihad, 2017 :مأخذ
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آزمون خودارزیابی برای مدیریت تعارض مشتمل بر 28 گویه در 
 (Rahim & زمینه نحوه رویارویی با موقعیت های اختالف و تعارض
(Magner, 1995 استفاده گردید و در زمینه مدیریت تعارضات در 

زمینه منابع آب اصالح گردید. پاسخ هر یک از گویه ها به صورت 
طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی گردید. از کلید امتیازدهی برای 
تعیین نحوه قرار گرفتن هر یک از ذینفعان در پنج راهبرد ممکن 

استفاده گردید. پنج سبک مدیریت تعارض عبارت اند از:

1- انطباق2: در این سبک درجه باالی همکاری وجود دارد و 
حتی ممکن است با صرف هزینه شخصی باشد.

به  رسیدن  در  دیگران  به  فرد  سبک،  این  در  اجتناب3:   -2
اهدافشان کمک نمی کند و قاطعانه به دنبال اهداف خود نیست.

3-همکاری: در این سبک از مدیریت تعارض هر دو طرف به 
دنبال الگوی برد-برد هستند. 

4- رقابت: این سبک از مدیریت تعارض، رویکرد برد-باخت 
است. 

5- مصالحه4: این سبک از مدیریت تعارض مناسب مواقعی 
است که فرد نیاز به راه حل موقتی دارد یا زمانی که طرفین دارای 

اهداف با درجه اهمیت یکسان هستند. 

2. Accommodating
3. Avoiding
4. Compromising

بررسی  برای  والیس  کروسکال  آماری  آزمون  از  همچنین 
معناداری رابطه بین قدرت های اجتماعی و نوع رفتار همکارانه در 

زمینه بهره برداری از منابع آب استفاده گردید.

یافته ها

شاخص مرکزیت در پیوندهای مشارکت شبکه بهره برداران 
محلی حوزه سد درودزن

آب  منابع  بهره برداران  بین  در  مشارکت  پیوند  با  ارتباط  در 
دارای   Mr-Za کنشگر   )2 شماره  )جدول  فتح آباد  روستای 
در  درصد   63/04 میزان  به  خروجی  درجه  مرکزیت  باالترین 
شبکه ذینفعان محلی آب است. این کنشگران در پخش و انتشار 

مشارکت در بین بهره برداران بسیار مؤثر می باشند. 

 ،Ki-Zo همچنین میزان مرکزیت درجه ورودی برای کنشگر
از  درصد   89/13 با   Mh-Ke وی  از  پس  است.  درصد   91/3
مرکزیت درجه باالیی برخوردار است. بنابراین، این کنشگران به 
عنوان کنشگران کلیدی و قدرت های اجتماعی نقش مهمی در 

مدیریت مشارکتی خواهند داشت. 

درصد  و 2/21  میزان 2/24  با   Ki-Zo و   Mh-Ke کنشگران 
باالترین مرکزیت بینابینی را در میان دیگر کنشگران داشته و 
بیشترین نقش کنترلی و واسطه گری را در شبکه بر عهده دارند. 

جدول 2. میزان مرکزیت بر اساس پیوند مشارکت شبکه بهره برداران روستای فتح آباد.

نام اختصاری بهره برداران مرکزیت بینابینیمرکزیت بتامرکزیت درجه ورودیمرکزیت درجه خروجی

83/4717/5296/004/1Mo-Fa

30/4148/4383/002/1Na-Ke

35/5483/4713/125/1Go-Za

17/5230/9104/121/2Ki-Zo

87/6044/3026/196/0Am-Ra

00/5000/5001/119/1Ab-Za

52/5648/4314/117/1Ad-Za

65/4500/5093/002/1Ag-Za

00/5048/4302/109/1Br-Za

00/5061/3204/167/0He-Ze

48/4330/4193/092/0As-Em

17/5200/5006/122/1Da-Gh

65/4513/3994/081/0Va-Ke

65/4513/8991/024/2Mh-Ke

65/4513/3996/090/0Mo-Za
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ادامه جدول 2. میزان مرکزیت بر اساس پیوند مشارکت شبکه بهره برداران روستای فتح آباد.

نام اختصاری بهره برداران مرکزیت بینابینیمرکزیت بتامرکزیت درجه ورودیمرکزیت درجه خروجی

30/4117/5284/017/1Go-Ro

83/4783/4797/002/1Ho-Fa

30/4148/4385/074/0Ja-Za

17/5252/5606/134/1Nm-Ke

17/5270/5803/160/1So-Zn

65/4500/5094/011/1Kh-Za

65/4552/5693/012/1So-Za

17/5235/5406/142/1Az-Ar

48/4348/4388/083/0Az-Al

48/4383/4789/090/0Mg-Za

04/6326/2827/189/0Mr-Za

50/0078/3407/186/0Zr-Za

52/5600/5014/143/1He-Za

96/3648/4376/075/0Ba-Ke

52/5687/6016/185/1Re-Ke

13/3978/3479/051/0EI-Za

87/6044/3023/189/0Sa-Ke

65/4583/4794/027/1Mo-Zn

48/4391/2388/045/0Am-Ke

48/4365/4591/091/0Ne-Ze

52/5678/3414/195/0Jo-Za

17/5213/3909/191/0Ha-Es

48/4348/4388/091/0Am-Em

96/3630/4175/081/0Ba-Fa

83/4783/4798/003/1Va-Fa

83/4783/4799/016/1Gh-Ze

87/6048/4328/159/1Mn-Ro

30/4152/5683/013/1Sa-Ke

70/5857/6919/176/1Pa-Fa

00/5022/6599/079/1Ka-Fa

48/4391/7389/071/1Kk-Za

30/4122/6586/022/1Sh-Za
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آب  منابع  بهره برداران  بین  در  مشارکت  پیوند  با  ارتباط  در 
 Fa-Ka و As-Ka روستای کوه سبز )جدول شماره 3( کنشگران
دارای باالترین مرکزیت درجه خروجی به میزان 93/33 درصد در 
شبکه ذینفعان محلی آب می باشند. این کنشگران دارای باالترین 
نفوذ اجتماعی می باشند. همچنین میزان مرکزیت درجه ورودی 
برای کنشگران He-Mo و Kh-Ka به میزان 73/33 درصد است 
از شبکه  را  مشارکت  از  بیشتری  پیوندهای  این کنشگران  که 
دریافت می کند و کنشگران بیشتری با این افراد در ارتباط هستند.

کنشگران He-Mo، Nad-Ba و Fa-Ka با میزان 8/12، 4/67 و 
4/65 درصد باالترین مرکزیت بینابینی را در میان دیگر کنشگران 
داشته و نقش مهمی در اتصال شبکه داشته و به دلیل نقش 
واسطه گری در برقراری ارتباط بین سایرین و نیز دستیابی به 
منابع و اطالعات عامل مؤثری در اجرای مدیریت مشارکتی منابع 

آب و مدیریت و کاهش تعارضات خواهند بود.

آب  منابع  بهره برداران  بین  در  مشارکت  پیوند  با  ارتباط  در 
 Jaf-Za و Ah-Za روستای کوشکک )جدول شماره 4( کنشگران
دارای باالترین مرکزیت درجه خروجی به میزان 78/57 درصد در 
شبکه ذینفعان محلی آب می باشند. این کنشگران منابع بیشتری 

به شبکه وارد می کنند.

 Jaf-Za  همچنین میزان مرکزیت درجه ورودی برای کنشگر

به میزان 85/71 درصد است که این کنشگر پیوندهای بیشتری 
 Jaf-Za، Ah-Za از مشارکت را از شبکه دریافت می کند. کنشگران
Ma-Za و با میزان 9/67، 6/05 و 5/66 درصد باالترین مرکزیت 
نقش  بیشترین  و  داشته  کنشگران  دیگر  میان  در  را  بینابینی 
کنترلی را در شبکه بر عهده دارند. این افراد نقش مهمی در اتصال 
شبکه داشته و به دلیل نقش واسطه گری در برقراری ارتباط بین 
سایرین و نیز دستیابی به منابع و اطالعات عامل مؤثری در اجرای 

مدیریت مشارکتی خواهد بود. 

آب  منابع  بهره برداران  بین  در  مشارکت  پیوند  با  ارتباط  در 
دارای   Mo-Ra کنشگر   )5 شماره  )جدول  بیدگل  روستای 
باالترین مرکزیت درجه خروجی و بتا به ترتیب به میزان 81/25 و 
1/31 درصد در شبکه ذینفعان محلی آب است. این کنشگران در 
پخش و انتشار مشارکت در بین بهره برداران بسیار مؤثر می باشند. 

همچنین میزان مرکزیت درجه ورودی برای کنشگران Lo-Iz و 
Al-Yo به میزان 93/75 درصد است که این کنشگران پیوندهای 
کنشگران  و  می کند  دریافت  از شبکه  را  مشارکت  از  بیشتری 
بیشتری با این افراد در ارتباط هستند. بنابراین، این کنشگران 
دارای باالترین اقتدار، شهرت و منزلت اجتماعی در شبکه بوده و 
به عنوان کنشگران کلیدی و قدرت های اجتماعی نقش مهمی در 

مدیریت مشارکتی اکوسیستم های آبی خواهند داشت. 

جدول 3. میزان مرکزیت بر اساس پیوند مشارکت شبکه بهره برداران روستای کوهسبز.

نام اختصاری بهره برداران مرکزیت بینابینیمرکزیت بتامرکزیت درجه ورودیمرکزیت درجه خروجی

00/8033/7321/112/8He-Mo

00/2000/6026/045/0Sa-Mo

00/4000/6059/022/2Ho-Kh

67/4667/6665/059/3No-Al

67/6600/6006/144/2Ne-Sa

67/6600/6010/111/2Az-Sal

00/6073/3384/093/2Kh-Ka

33/5300/6094/072/1Ge-Al

33/5300/6079/055/1Ah-Ka

67/8667/6636/167/4Nad-Ba

33/9367/6642/165/4Fa-Ka

33/5300/6090/084/1Al-Sa

67/6633/5397/081/1Ha-Ka

00/6033/5396/039/1Be-Ka

67/4633/5380/083/0Kh-Ba

33/9300/6042/150/3As-Ka
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جدول 4. میزان مرکزیت بر اساس پیوند مشارکت شبکه بهره برداران روستای کوشکک.

نام اختصاری بهره برداران مرکزیت بینابینیمرکزیت بتامرکزیت درجه ورودیمرکزیت درجه خروجی

00/5086/4294/051/2Sa-Ap

57/2843/7150/053/2Pa-Kh

43/7157/7824/166/5Ma-Za

14/5786/4203/114/2Mo-Na

14/5700/5093/066/2Ch-Ap

86/4286/4277/077/1Ho-Ja

57/7857/7833/105/6Ah-Za

14/5729/6498/090/2Ho-Za

43/7114/5713/159/4Za-Za

86/4200/5084/044/1Fr-Za

14/5714/5704/154/2Ge-Za

14/5786/4299/000/2Sam-Sa

86/4286/4267/060/1Al-Ma

14/5786/4295/096/1Kk-Ni

57/7871/8532/167/9Jaf-Za
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جدول 5. میزان مرکزیت بر اساس پیوند مشارکت شبکه بهره برداران روستای بیدگل.

نام اختصاری بهره برداران مرکزیت بینابینیمرکزیت بتامرکزیت درجه ورودیمرکزیت درجه خروجی

00/5000/5005/129/6So-Iz

50/3775/4374/053/2Bo-Ra

00/5075/1801/171/0Ha-Sh

50/6225/311/3131/2Ma-Ka

50/3775/4367/01/41Ha-Yo

25/3100/2572/063/0Na-Ah

25/5675/9313/147/11Lo-Iz

75/4300/5087/008/4Es-Ja

25/5600/5010/115/4Ma-Ja

25/8125/311/6037/5Mo-Ra

00/5025/5609/176/6Ab-Si

25/5600/2508/163/2Se-Az

00/5075/4309/144/2Ha-Gi

25/5675/4310/115/4So-Mo

00/2525/5653/026/1Ba-Ma

75/4375/9386/034/6Al-Yo

50/1275/4329/040/0Re-Ja
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جدول 6. افراد با بیشترین میزان مرکزیت بر اساس پیوند مشارکت در شبکه بهره برداران منطقه مورد مطالعه.

پیوند مشارکت

مرکزیت بینابینیمرکزیت بتامرکزیت درجه ورودیمرکزیت درجه خروجیروستا

بیدگل
Mo-Ra

Ma-Ka
Lo-Iz Al-Yo

Mo-Ra

So-Iz

 Lo-Iz

So-Iz

فتح آباد

Mr-Za

Sa-Ke

Am-Ra Mn-Ro 

Ki-Zo

Mh-Ke

Am-Ra

Mn-Ro

 Mh-Ke

Ki-Zo 

کوه سبز

 As-Ka

Nad-Ba

Fa-Ka 

He-Mo   Kh-Ka

Nad-Ba  Fa-Ka

 Fa-Ka

As-Ka 

He-Mo

Nad-Ba Fa-Ka 

کوشکک
Ah-Za Jaf-Za

Ma-Za Za-Za

Jaf-Za

Ma-Za Ah-Za

Ah-Za

Jaf-Za Ma-Za 

 Jaf-Za Ah-Za

Ma-Za 
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کنشگران Lo-Iz ، So-Iz با میزان 11/47 و 6/29 درصد باالترین 
مرکزیت بینابینی را در میان دیگر کنشگران داشته و بیشترین 
نقش کنترلی و واسطه گری را در شبکه بر عهده دارند. این افراد 
نقش مهمی در اتصال شبکه داشته و به دلیل نقش واسطه گری 
در برقراری ارتباط بین سایرین و نیز دستیابی به منابع و اطالعات 
عامل مؤثری در اجرای مدیریت مشارکتی خواهد بود. کنشگران 
Mo-Ra و Ma-Ka دارای بیشترین مرکزیت بتا به میزان 1/6 و 

1/31 درصد می باشند. 

در جدول شماره 6، افراد با بیشترین میزان مرکزیت درجه 
ورودی و خروجی، بتا و بینابینی در پیوند مشارکت در روستاهای 

مورد بررسی مشخص گردیده اند. 

شیوه های اتخاذ شده در زمینه مدیریت تعارضات در شبکه 
بهره برداران منطقه مورد مطالعه

نتایج حاصل از بررسی راهبردهای اتخاذ شده توسط ذینفعان 
محلی در زمینه مدیریت تعارضات آب در منطقه مورد مطالعه 
در جدول شماره 7 نشان داده شده است. در روستای بیدگل 
کنشگران Lo-Iz، So-Iz، Al-Yo، Es-Ja و Ab-Si در موقعیت های 
تعارض و اختالف در زمینه مدیریت آب، رویکرد مصالحه را در 
پیش گرفته اند. کنشگران So-Iz، Mo-Ra، Ma-Ka و Ma-Ja، در 
رویارویی با موقعیت های مناقشه و تعارض از شیوه همکاری جهت 
مدیریت و حل تعارض استفاده می کنند. در روستای فتح آباد در 
 Mr-Za، Ki-Zo، موقعیت های اختالف بر سر منابع آب، کنشگران
Mh-Ke، Sa-Ke، Mn-Ro از رویکردهای راه حل گرایی برای حل 

اختالف و درگیری بر سر استفاده از منابع آب بهره می برند. در 
روستای کوه سبز اکثر کنشگران در شرایط اختالف و تعارض 
به دنبال رویکردهای همکاری و مصالحه جهت مدیریت و حل 
برخی  کوشکک،  روستای  در  هستند.  درگیری ها  و  اختالفات 
کنشگران از جمله Ah-Za، Jaf-Za، Ma-Za به دنبال رفع اختالف 
و درگیری و پیشنهاد راه حل در جهت حل تعارضات در زمینه 

استفاده از منابع آب می باشند.

برای بررسی وجود تفاوت معنادار در وضعیت جایگاه اجتماعی 
کنشگران با شیوه اتخاذی در رویارویی با موقعیت های تعارض در 
زمینه منابع آب، از آزمون ناپارامتری کروسکال والیس با استفاده 
از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج در جدول شماره 8 نشان 
داده شده است. در روستاهای بیدگل و کوه سبز، بین مرکزیت 
درجه ورودی و همچنین مرکزیت بینابینی با نوع رفتار اتخاذ 
شده در موقعیت های تعارض، در سطح 5 درصد تفاوت معناداری 
وجود دارد. همچنین در این روستاها بین مرکزیت بتا و مرکزیت 
درجه خروجی با نوع رفتار در موقعیت های تعارض در سطح 0/1 
تفاوت معنادار وجود دارد. در روستای فتح آباد نتایج نشان می دهد 
رویکردهای راه حل گرایی، همکاری و مصالحه در سطح 0/05 
و  دارد  بینابینی  و  با مرکزیت درجه ورودی  ارتباط مستقیمی 
می توان نتیجه گرفت جایگاه اجتماعی هر یک از کنشگران در نوع 
رفتار آن ها در مقابله با تعارض در زمینه منابع آب تأثیرگذار است.
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جدول 7. راهبردهای اتخاذ شده توسط ذینفعان محلی در زمینه مدیریت تعارضات آب در منطقه مورد مطالعه.

همکاریسازشرقابتاجتنابمصالحهروستا

بیدگل

Al-Yo

 Lo-Iz

So-Iz

Es-Ja

Ab-Si

Na-Ah

Ha-Sh

Se-Az

So-Mo

 Re-Ja

Ha-Gi

Ba-Ma

Bo-Ra

Ha-Yo

So-Iz

Mo-Ra

Ma-Ka

Ma-Ja

فتح آباد

Mr-Za

Ki-Zo

Mh-Ke

Ab-Za

Ad-Za

Go-Ro

EI-Za

Ag-Za

Br-Za

As-Em

Va-Ke

Jo-Za

 Ba-Ke

Am-Ke Ba-Fa 

He-Ze

Mo-Fa

Go-Za

 Mo-Za

Mg-Za

Zr-Za Sa-Ke

Am-Ra 

Mn-Ro

Ho-Fa

Nm-Ke

So-Zn

Az-Ar

Az-Al

Sh-Za

کوه سبز

 As-Ka

Nad-Ba

Kh-Ka 

Be-Ka 

Fa-Ka

Sa-Mo

Ho-Kh

Ge-Al

Ah-Ka

Kh-Ba

Nad-Ba

He-Mo

Fa-Ka

Ne-Sa

Az-Sal

کوشکک

Ah-Za

Jaf-Za

Pa-Kh

Al-Ma

Kk-Ni
Al-Ma

Fr-Za

Ge-Za

Sam-Sa

 

Jaf-Za

Ma-Za

Sa-Ap

Ch-Ap

Mo-Na

Za-Za
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جدول 8. آزمون کروسکال والیس در بررسی تفاوت نوع جایگاه قدرت های اجتماعی در اتخاذ رویکرد همکارانه.

Sig.آمارهنام روستا

بیدگل

0/028مرکزیت درجه ورودی

0/044مرکزیت بینابینی

0/068مرکزیت درجه خروجی

0/083مرکزیت بتا

فتح آباد

0/025مرکزیت درجه ورودی

0/039مرکزیت بینابینی

0/25مرکزیت درجه خروجی

0/21مرکزیت بتا

کوه سبز

0/05مرکزیت درجه ورودی

0/04مرکزیت بینابینی

0/07مرکزیت درجه خروجی

0/029مرکزیت بتا

کوشکک

0/14مرکزیت درجه ورودی

0/17مرکزیت بینابینی

0/73مرکزیت درجه خروجی

0/74مرکزیت بتا
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بحث و نتیجه گیری
اثرگذار در حل  معیارهاي جامعه شناختي  از مهم ترین  یکي 
اختالفات و درگیری ها در بین بهره برداران، پدیده قدرت است. 
جوامع پیچیده با اجتماع نسبتاً همپوش داراي یک مکان شناسی 
نظیر  مزیت هایي  از  قدرت،  یا  و  افراد  نفوذ  طریق  از  شبکه ای 
مشاغل  به  پشتیباني، دسترسي  منابع،  اجتماعي،  حمایت هاي 
بهتر، اطالعات مناسب و به روز سود می برند. تشخیص کنشگران 
کلیدي از جهت این که کدام کنشگر بر فرآیند مدیریت تعارضات 
  (Bodin etal, 2006 و اختالفات اثرگذارتر است، حائز اهمیت است
ابزار هایي  اجتماعي  (:Bodin & Crona, 2009. عموماً، قدرت هاي 

کلیدي براي توسعه اعتماد در بین بهره برداران محلي می باشند 
از  کلیدی  کنشگران  تشخیص  برای   .(Ghorbani et al., 2013)

تحلیل شبکه اجتماعی و شاخص مرکزیت استفاده گردید. در 
شبکه های ارتباطی، مرکزیت بینابینی پتانسیلی را که یک کنشگر 
برای کنترل جریان اطالعات دارد اندازه گیری می کند. اگر یک 
کنشگر بین تعداد بسیاری از کنشگران در شبکه قرارگرفته باشد، 
فردی است که راه های ارتباطی کنشگران دیگر از او می گذرد 
و کسی است که می تواند اطالعات رسیده را کنترل، حفظ و 
است.  تأثیرگذار  شبکه  کل  در  بدین  وسیله  و  کند  تحریف  یا 
اندازه گیری های مبتنی بر مرکزیت بینابینی در مقایسه با مرکزیت 
توانایی بیشتری در آشکارسازی کامل تفاوت ها و تنوع  درجه، 

.(Ghorbani, 2012) مرکزیت بین کنشگران شبکه ارائه می دهند

بر اساس نتایج حاصله از این تحقیق، در بررسی پیوندهای 
 Am-Ra، Mn-Ro مشارکت در روستای فتح آباد کنشگرانی چون
و Mr-Za درمجموع دارای باالترین میزان مرکزیت درجه خروجی، 
بتا و بینابینی می باشند. همچنین این کنشگران در رویارویی با 
موقعیت های تعارض، رویکرد راه حل گرایی و همکاری و مصالحه را 
در پیش گرفته اند. بنابراین به عنوان قدرت های اجتماعی و بازوی 
تصمیم گیری شناخته شده و در هماهنگ ساختن افراد و سرعت 
تبادل منابع و در نتیجه در اجرای هرچه بهتر مدیریت مشارکتی 
و حل تعارضات در زمینه منابع آب نقش اساسی ایفا می کنند. 
در روستای کوه سبز کنشگران Nad-Ba و  As-Kaدارای درجات 
باالی مرکزیت خروجی و بینابینی در پیوند مشارکت می باشند. 
در روستای کوشکک کنشگران Ma-Za، Ah-Za و Jaf-Za دارای 
باالترین میزان مرکزیت درجه ورودی و خروجی، مرکزیت بتا و 
مرکزیت بینابینی در پیوند مشارکت در بین بهره برداران محلی 
آب می باشند. این کنشگران از رویکرد همکاری و راه حل گرایی در 
موقعیت های اختالف بر سر منابع آب استفاده می نمایند. بنابراین 
این افراد به دلیل قدرت واسطه گری و نفوذ خود، نقش کلیدی 
در حل تعارضات منابع آب را دارند. در بررسی پیوند مشارکت در 
روستای بیدگل کنشگر Mo-Ra، باالترین میزان مرکزیت درجه 
خروجی و مرکزیت بتا را در بین ذینفعان محلی روستا دارد و 
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توانسته است اعتماد بیشتری را به خود جلب نماید و در مدیریت 
و رفع تعارضات موفقیت بیشتری خواهد داشت. در این روستا 
کنشگران Al-Yo و Lo-Iz نیز دارای باالترین میزان مرکزیت درجه 
ورودی و بینابینی می باشند و به علت نقش واسطه گری و قدرت 
خود، کنشگر کلیدی در مدیریت تعارضات و اختالفات محلی 

شناخته  می شوند.

از آنجا که قدرت هاي اجتماعي، رهبران محلي هستند که در 
خیلي از مواقع در شبکه پنهان اند و به راحتي نمی توان آن ها را 
تشخیص داد، بنابراین روش تحلیل شبکه اجتماعی به ما کمک 
می کند تا بر اساس ساختار الگوی روابط در پیوندهای مشارکت، 
این افراد را شناسایی کنیم و از این قدرت ها در حل اختالفات و 
درگیری ها در بین بهره برداران و توسعه اعتماد در شبکه به عنوان 
کلیدی ترین ابزار مدیریتی بهره مند گردیم. بر اساس نتایج آزمون 
آماری کروسکال والیس بین موقعیت اجتماعی افراد و رویکردهای 
اتخاذی در مدیریت تعارضات در زمینه منابع آب در منطقه مورد 
مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد و بر این اساس می توان عنوان 
کرد قدرت های اجتماعی در ایجاد و تقویت رفتار همکارانه در 
موقعیت های تعارض و اختالف بر سر منابع آب نقش کلیدی را 

بر عهده دارند.

تشکر و قدردانی

این مقاله هیچ گونه حامی مالی نداشته است.
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