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چکيده
حال  عین  در  و  حساس ترین  از  یكي  آب،  منابع  مدیریت 
طرفي  از  و  است  تولید  و  منابع  مدیریت  اشكال  پیچیده ترین 
طبیعي  منبع  ارزشمندترین  عنوان  به  آب   منابع  تصدي گري 
حوزه هاي آبخیز با  دخیل نمودن  بهره برداران  محلي منابع آب، 
برنامه  ضروریات  از  یكي  آب  منابع  مشاركتي  مدیریت  جهت 
امنیت آب محسوب مي شود. روش تحلیل شبكه اجتماعي داراي 
منابع  مشاركتي   مدیریت  ساماندهي  جهت  زیادي  قابلیت هاي 
آب در حوزه هاي آبخیز دارد. لذا در این تحقیق  از این روش 
براي سنجش معیارها و شاخص هاي كمي و ریاضي در ارتباط با 
تصدي گري آب رودخانه جاجرود در محدوده جغرافیایي روستاي 
تحقیق  این  در  است.  شده  استفاده  لتیان  آبخیز  حوزه  دربندسر، 
كلیه بهره برداران محلي منابع آب روستاي دربندسر مورد بررسي 
قرار گرفته اند.  نتایج این تحقیق نشان مي دهد كه میزان انسجام 
اجتماعي بر اساس پیوندهاي اعتماد و مشاركت بین بهره برداران 
و  مي باشد  ضعیف  تا  ضعیف  خیلي  حد  در  دربندسر  روستاي 
در  محلي  ذینفعان  بین  اجتماعي  شبكه  پایداري  میزان  همچنین 
مدیریت منابع آب در حد ضعیف تا متوسط محاسبه شده است.  
عالوه بر این نتایج نشان دهنده وجود همبستگي باال بین پیوندهاي 
اعتماد و مشاركت در بین ذینفعان محلي منابع آب در منطقه مورد 
مطالعه است. بر اساس این نتایج مي توان اظهار نمود كه تقویت 
انسجام اجتماعي و سرمایه اجتماعي در  بین ذینفعان محلي یكي 
برنامه عمل مدیریت مشاركتي منابع آب در راستاي  الزامات  از 
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دستیابي به امنیت آب و توسعه پایدار است.  

واژه های کليدي: تحلیل شبكه اجتماعي، تصدي گري منابع 
شبكه  اجتماعي،  انسجام  آب،  منابع  مشاركتي  مدیریت  آب، 

بهره بردارن محلي، روستاي دربندسر 

مقدمه
منابع و سرمایه هاي مختلفي اعم از سرمایه هاي طبیعي همانند آب و 
سرمایه ي انساني در حوزه آبخیز وجود دارد که ضرورت آبخیزداري 
به معناي مدیریت یکپارچه منابع با هدف پایداري منابع طبیعي به 
خصوص منابع آب داخل حوزه آبخیز را ایجاب مي نماید. منابع آب 
هر کشور از مهم ترین منابع و زیربناي توسعه پایدار کشورها مي باشد 
]11[. موفقیت در حفظ این منابع ارزشمند مستلزم انتخاب رویکردي 
جامع و سیستمي در مدیریت واحدهاي عکس العمل هیدرولوژي و 
در نظر داشتن روابط متقابل اجزاي مختلف سیستم آبخیز مي باشد 
]29[. حوزه ي آبخیز، واحد منطقي براي آمایش و مدیریت هماهنگ 
به  پایدار منابع طبیعي همانند منابع آب  سرزمین و مدیریت م ؤثر و 
حساب مي آید ]34[، یکي از شریان هاي اصلي داخل حوزه هاي آبخیز 
که آب این موهبت الهي را از باالدست حوزه آبخیز به پایین دست 
هدایت مي نماید رودخانه است، که این شریان اصلي از باال دست 
حوزه ي آبخیز هر آن چه در مسیر خود به سمت پایین دست مي باشد 
را با خود حمل مي کند، از این رو تمام تغییرات طبیعي و انساني بر 
این شریان اصلي تاثیر مي گذارد و کمیت و کیفیت آب را به عنوان 
موهبت الهي که الزمه ي حیات هر منطقه است تحت اثر قرار مي دهد، 
بر این اساس تغییر در کیفیت و کمیت آب رودخانه یکي از مباحثي 
و  کمیاب  منبع  این  اهمیت  به   توجه  با  امروز  جهان  در  که  است 
ارزشمند بسیار حائز اهمیت مي باشد ]42[. مدیریت و سیاست گذاري 
رودخانه ها به عنوان شریان هاي اصلي منابع آب در حوزه هاي آبخیز 
یکي از الزاماتي است که در جهان رو به گرمایش مطرح است و از 
طرفي الزم به ذکر است که بیشترین عامل اثر گذار بر تغییرات منابع 
آبي رودخانه ها در حوزه آبخیز تحت اثر دخالت هاي انساني است، لذا 
در سیاست گذاري پایدار رودخانه ها توجه به ابعاد انساني از اهمیت 
ویژه اي برخودار است ]23، 35[. در واقع در مدیریت منابع آب از 
که هر یک  دخیلند  محیطي  و  انساني  دو سیستم  جمله رودخانه ها 
داراي پیچیدگي هاي اساسي هستند. تنوع در نهاده ها و ورودي هاي 
سیستم از بخش غیر زنده تا زنده، تنوع در محیط سیستم از طبیعي 
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پیچیدگي  این  از  جنبه هایي  عرصه،  گستردگي  و  ساخت  انسان  تا 
مي شود  محسوب  آن  اصلي  عامل  انسان  که  مي نماید،  مشخص  را 
]3[. بر این اساس از چندین دهه گذشته، ابعاد انساني در مدیریت 
منابع آب مورد تاکید قرار گرفته است، به طوري که امروزه رویکرد 
تصدي گري و به دنبال آن مدیریت مشارکتي منابع آب مطرح گردیده 

است ]2، 9، 24،31[. 
آب  منابع  موفق  تصدي گري  استراتژي هاي  و  مکانیسم ها  در 
دولت  که  دارند  دخالت  مختلفي  مجموعه هاي  محلي،  سطح  در 
)نهاد هاي دولتي مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب( و اجتماع محلي 
)بهره برداران محلي منابع آب( را در بر مي گیرد ]12[.  بنابراین یکي از 
اجزاء اساسي در تصدي گري منابع آب در سطح محلي،  بهره برداران 
مدیریت  مکانیسم  شکل گیري  براي  که  هستند  آب  منابع  از  محلي 
مشارکتي منابع آب، رابطه دوسویه و تعاملي بین نهادهاي دولتي و 

 بهره برداران محلي امري ضروري است. 
اجتماعي  جنبه هاي  تحلیل  در  اجتماعي  شبکه   رویکرد  نقش 
توجه  مورد  خاص  طور  به  اخیر  سال هاي  در  آب،  منابع  مدیریت 
قرار گرفته است ]32،6[. ساختار شبکه اجتماعي از اعضاي شبکه و 
مجموعه اي از پیوندها که افراد، کنشگران یا گره ها را به هم وصل 
مي کند، تشکیل شده است. آن چه در شبکه اجتماعي براي مدیریت 
منابع آب در حوزه هاي آبخیز حائز اهمیت است، تحلیل ساختاري 
اعضاي  عنوان  به  کنشگران  این   .]24[ است  کنشگران  میان  روابط 
غیر دولتي،  و  دولتي  نهاد هاي  محلي،  بهره برداران  مي توانند  شبکه 

سازمان ها و ... باشند ]36[. 
موفق  مدیریت  در  موفق  رویکرد  شده،  بیان  مطالب  به  توجه  با 
منابع آب، مدیریت مشارکتي این منابع آب از جمله رودخانه است، 
در واقع رویکرد مدیریت مشارکتي در منابع آب براي تقسیم قدرت 
و دخالت دادن تمامی کنشگران در تصدي گري منابع آب مورد تاکید 
قرار گرفته است ]3، 6، 14، 15[. یک عامل کلیدي و اساسي براي 
فرآیند  در  کنشگران درگیر  بین همه   در  مدیریت مشارکتي  شروع 
مدیریت مشارکتي منابع آب، توسعه اعتماد و روابط متقابل بین آنها 
است ]7[. اعتماد در طول زمان توسعه یافته و اغلب از طریق کمیت 
نهاد ها و سازمان ها تسهیل  افراد،  بین  و کیفیت روابط اجتماعي در 
مي گردد ]39[. اعتماد یکي از مولفه هاي مهم و اساسي در شبکه هاي 
اجتماعي است که نقطه آغازین مشارکت، همکاري و بستر تمامي 
اجتماعي  انسجام  و  مشارکت  اعتماد،  است.  کنشگران  بین  روابط 
انسجام  مي شوند.  محسوب  اجتماعي  سرمایه  مهم  جنبه هاي  از 
اجتماعي که یکي از مهمترین مفهوم ها در جامعه شناسي است که در 
پایان قرن نوزدهم توسط امیل دورکهیم1 ابداع شد.،  عبارت است از  
یک ویژگي گروهی که در آن نیروهاي اعمال شده بر اعضاء براي  
ماندن در گروه، بیش از کل نیروهایي است که مي کوشد آنها را به 
ترک گروه وادارد ]8[.  به عبارت دیگر، گروه هایي که در آنها اعضا 
یکدیگر را دوست دارند و مي خواهند در حضور یکدیگر باقي بمانند 

1- Emile Dvrkhym

به یکدیگر جذب  آنها  اعضاي  گروه هاي منسجم اند. گروه هایي که 
سطح  در  انسجام  نظر  از  اند  پاشیده  هم  از  که  گروه هایي  و  نشده 
پاییني هستند. انسجام اجتماعي به عنوان مولفه ي اثرگذار بر مدیریت 
عرصه هاي  پایداري  در  را  اثرگذاري  و  تعیین کننده  نقش  مشارکتي 
طبیعي)حوزه هاي آبخیز( ایفا مي کند ]5، 17، 20، 21، 22، 26، 40، 42[. 
بر این اساس مي توان بیان نمود رابطه ي مستقیمي بین سه مولفه ي 
اعتماد، مشارکت و انسجام اجتماعي وجود دارد، به گونه اي که هر 
چه میزان اعتماد در شبکه افزایش یابد، مشارکت و انسجام افزایش 
پژوهشگران   .]20[ بود  خواهد  موفق تر  مشارکتي  مدیریت  و  یافته 
از اعتماد به عنوان یکي از اساسي ترین مولفه ها در ایجاد مدیریت 
موفق حوزه هاي آبخیز و منابع آب در تحقیقات خود اشاره نموده اند 
منابع  مشارکتي  مدیریت  با   ارتباط  در  پژوهشي  در   .]40  ،19  ،17[
آب، عدم وجود مولفه ي اعتماد را سبب عدم شکل گیري مشارکت 
حوزه آبخیز  در  آب  منابع  مشارکتي  مدیریت  شکست  نتیجه  در  و 
معرفي نموده است ]19[.  نتایج پژوهشي دیگر که  به بررسي روابط 
سطح  در  سوئیس  آب  منابع  کیفیت  کاهش  با  ارتباط  در  ذینفعان 
محلي، استاني و ملي با به کارگیري روش تحلیل شبکه هاي اجتماعي 
پرداخته شده است، نشان مي دهد عامل اصلي در کاهش کیفیت منابع 
آب، خرد شدن اراضي به دنبال فرسایش روابط اعتماد بین ذینفعان 
منطقه  منابع آب  از  بي رویه  و  نادرست  استفاده  و  منابع آب  محلي 
مي باشد ]24[. همچنین مطالعه دیگري نیز بر لزوم روابط اجتماعي 
و تقویت سرمایه اجتماعي در بین ذینفعان درگیر در مدیریت منابع 
عنوان  به  را  موثر  اجتماعي  اعتماد  فقدان  و  است  نموده  تاکید  آب 
چالش مهم در مدیریت حوزه آبخیز  مطرح مي نماید ]28[. پژوهشي 
سوئیس  در  رودخانه اي  در  مشترک  آب  منابع  مدیریت  ارتباط  در 
نقش مکمل علوم اجتماعي و مهندسي منابع آب را عامل مثمر ثمر 
نقش  دیگر  طرف  از  مي کند،  بیان  اشتراکي  آب  منابع  مدیریت  در 
ذینفعان در مدیریت منابع آب مشترک را با استفاده از روش تحلیل 
شبکه در نظر گرفته است و تنها راه حل رفع مشکل کمبود منابع آب 
منطقه ي مورد مطالعه را سیاست گذاري بر پایه ي مدیریت مشارکتي 
ذینفعان در منابع آب مشترک بیان مي نماید ]24[. به طور کلي تحلیل 
شبکه اجتماعي با در دسترس قرار دادن برخي شاخص هاي مرتبط 
در  را  برنامه ریزان  و  مدیران  است  قادر  آب  منابع  تصدي گري  با 
جهت دستیابي به مدیریت موفق منابع آب یاري نماید ]44[. در این 
تحقیق، هدف تحلیل ساختاري روابط اجتماعي با تاکید بر اعتماد و 
مشارکت در بین ذینفعان محلي رودخانه جاجرود در محدوده مرز 
اکولوژیکي روستاي دربندسر بوده که بر شاخص هاي کمي و ریاضي 
سطح کالن شبکه اجتماعي تاکید شده است. با استفاده از سنجش 
گروه هاي  بین  در  اجتماعي  انسجام  میزان  مي توان  شاخص ها،  این 
در  اجتماعي  شبکه  پایداري  همچنین  و  ذینفع  اجتماعي  مختلف 
بین بهره برداران روستاي دربندسر را در راستاي مدیریت مشارکتي 

رودخانه جاجرود مورد بررسي قرار داد.   
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 روش پژوهش
 منطقه مورد مطالعه

از روستاي هاي شهـر شمشک - دربندسـر  پژوهش یکي  این  در 
است.  شده  انتخاب  دربندسر  بنام  شمیرانات،  شهرستان  در  واقع 
جرافیایي  طول  با  هکتار   3293 مسـاحـت  با  دربندسـر  روستـاي 
  3َ  16 عـرض جغـرافیایـي"  با  و   12°   5َ  51  " الي   36°  31َ  51"
°36  الي " 00َ 0  °36 در شمالي ترین قسمت حوزه آبخیز لتیان قرار 
دارد، که 7/10 کیلومتر از رودخانه جاجرود از سرشاخه تا خروجي 
روستاي دربندسر در این روستا قرار دارد. شغل اصلي مردم روستاي 
دربندسر، دامداري و بهره  برداري از منابع آب رودخانه براي گلکاري 
و باغداري است که گروه هاي اجتماعي ذینفع در بهره برداري از منابع 
دیرباز  از  و  مي شوند  محسوب  باالدست  در  جاجرود  رودخانه  آب 
براي  از آب رودخانه ي جاجرود  لتیان  باالدست سد  در حوزه آبخیز 
مصارف خود در فعالیت هاي دامداري، باغداري و گلکاري بهره مند 
هستند. چارچوب مطالعاتي در تحلیل شبکه اجتماعي در مدیریت منابع 
طبیعي سیستم هاي اجتماعي- اکولوژیک مي باشند که مرز اکولوژیک 
آن  اجتماعي  مرز  و  دربندسر  روستاي  تحقیق  این  در  مطالعه  مورد 
بهره برداران محلي از منابع آب )جدول 1(، در این محدوده مي باشند. 
بر اساس روش مطالعه پیمایشي و از طریق مشاهده مستقیم، مصاحبه 
در  جاجرود  رودخانه  آب  منابع  از  بهره برداران  هدف،  گروه هاي  با 
دربندسر،  روستاي  اکولوژیکي  مرز  محدوده  در  لتیان  آبخیز  حوزه 
در  اشتراکي  آب  منابع  از  بهره بردار  نفر  تعداد  26  شناسایي شدند. 
روستاي دربندسر شامل تعداد  10 نفر گلکار، 10 نفر باغدار و 6 نفر 
دامدار وجود دارند.  نقشه موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه و 
موقعیت مکاني بهره برداران محلي در اطراف رودخانه جاجرود در 

)شکل1( نشان داده شده است.

روش کار
شاخص هاي شبكه اجتماعي مورد بررسي 

همانطور که در باال اشاره شد، در این مطالعه مرز سیستم اجتماعي 
آب  منابع  با  مرتبط  محلي  بهره برداران  مطالعه،  مورد  شبکه هاي 
رودخانه ي جاجرود در حوزه آبخیز لتیان، واقع در روستاي دربندسر 
دربندسر  روستاي  عرفي  سامان  شبکه،  اکولوژیکي  سیستم  مرز  و 
مي باشد. به طور کلي در این پژوهش  دو پیوند اعتماد بین شخصي 
و مشارکت در شبکه بهره برداران محلي در سه گروه باغدار، دامدار و 
گلکار مورد بررسي قرار گرفته است )جدول 1(. در تحلیل ساختاري 
روابط در این تحقیق شاخص هاي سطح کالن شبکه از جمله تراکم 
تمرکز  اندازه شبکه،  زیرگروه ها(،   بین  در  )در سطح کل و  شبکه1 
شبکه، میزان دوسویگي پیوندها و میزان انتقال پذیري پیوندها مورد 
پرسش نامه  طریق  از  داده ها  جمع آوري  است.  گرفته  قرار  سنجش 
تحلیل شبکه اي بوده در این پرسش نامه داده هاي اعتماد و مشارکت 
بر اساس طیف لیکرت )صفر، خیلي کم، کم، متوسط، زیاد و خیلي 
مورد  شاخص هاي  بهتر  درک  جهت  است.  شده  جمع آوري  زیاد( 
بررسي به صورت مختصر توضیحي در ارتباط با هر شاخص در زیر 
ارایه شده است. تراکم: تعداد پیوند در شبکه نسبت به کل پیوند هاي 
ممکن در شبکه مورد نظر. به طور کلي افزایش تراکم شبکه سبب 
افزایش انسجام اجتماعي و تقویت پیوند ها در شبکه شده و همچنین 
امکان کنترل اجتماعي را افزایش مي دهد ]12، 30[. چنان چه شبکه اي 
این شبکه  به آن شبکه منسجم اطالق مي گردد که   باشد  متراکم تر 
بیشتري است  اهمیت  آبخیز حائز  در مدیریت مشارکتي حوزه هاي 

 .]39[

1- Density 

شكل1- موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه و نقشه بندي مكاني ذینفعان محلي در روستاي دربندسر
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اندازه شبکه1: تعداد کل پیوندهایي که در شبکه مورد نظر وجود 
دارد. این شاخص بیان کننده این است، که از تعداد پیوندهایي که با 
توجه به تعداد کنشگرها احتمال دارد تشکیل شود چه تعداد تشکیل 
شده است، هر چه اندازه شبکه باالتر باشد تراکم بیشتر شبکه را بیان 
مي کند. هم سو با آن رابطه ي مستقیمي با مشارکت دارد، این شاخص 

در سطح کل شبکه اندازه گیري شده است.
در سطح شبکه  مهم  از شاخص هاي  یکي  تمرکز  تمرکز شبکه2: 
براي قضاوت کردن در ارتباط با میزان تمرکز و یا تراکم بر اساس 
پیوندهاي یک کنشگر مي باشد، به عبارتي درصدي از شبکه که تحت 
کنترل تعدادي افراد محدود با موقعیت مرکزي در شبکه مي باشد. این 

شاخص در سطح کل شبکه اندازه گیري شده است ]10[. 
مهم  از شاخص هاي  یکي  دوسویگي  میزان  پیوندها:  دوسویگي3 
در تعیین میزان پایداري شبکه مورد نظر مي باشد و جهت مشخص 
شاخص  این  از  مي توان  متقابل  مشارکت  و  متقابل  اعتماد  نمودن 
فرصت  یافتگي  انتقال  پیوندها:  پذیري4  انتقال   .]12[ نمود  استفاده 
به  دیگر،  کنشگر  با  کنشگر  یک  پیوند  ایجاد  براي  است  شانسي  و 
با  پیوند  با کنشگر B  و یک  پیوند  گونه اي که اگر کنشگر A یک 
 A کنشگر  که  است  شانسي  یافتگي  انتقال  باشد،  Cداشته  کنشگر  
براي پیوند با C دارد، این شاخص جهت تحلیل میزان پایداري شبکه 
به کار برده مي شود ]12[. در روش تحلیل شبکه اجتماعي از تئوري 
جبر ماتریس جهت تحلیل روابط اجتماعي و محاسبه شاخص هاي 
ریاضي و کمي استفاده مي شود. جهت انجام محاسبات از نرم افزار 
میزان  بررسي  نهایت جهت  در  است.  شده  استفاده   UCINET6,0

1- Size 
2- Centralizaion
3- Reciprocity
4- Transitivity

رابطه  برآورد  همچنین  و  مشارکت  و  اعتماد  رابطه  بین  همبستگي 
رگرسیوني بین این دو پیوند در بین بهره برداران محلي از شاخص 

QAP استفاده شده است. 
نتایج

مورد  منطقه  در  آب  منابع  محلي  ذینفعان  شبكه  شاخص هاي 
مطالعه 

- تراكم و اندازه شبكه 
نشان  شبکه  کل  در سطح  تراکم  تحلیل شاخص  و  تجزیه  نتایج 
پیوندهاي  این شاخص در سطح کل  اندازه  که  مي دهد )جدول2(، 
نشان  این  مي باشد.  درصد  و21   34 ترتیب  به  مشارکت  و  اعتماد 
دهنده ي میزان تراکم کم در پیوندهاي اعتماد و مشارکت در شبکه 
ذینفعان محلي منابع آب در منطقه مورد مطالعه است.  بر این اساس 
با توجه به رابطه ي مستقیم انسجام اجتماعي با میزان تراکم، مي توان 
نتیجه گرفت که میزان انسجام اجتماعي بر اساس دو ماتریس  اعتماد 
و مشارکت ضعیف مي باشد. همین طور بر اساس رابطه ي مستقیم 
انسجام اجتماعي با سرمایه اجتماعي، مي توان سرمایه اجتماعي را در 

شبکه مورد نظر در حد ضعیف ارزیابي نمود. 
شاخص اندازه شبکه نیز در سطح کل نشان مي دهد، تقریبا یک 
سوم از پیوندهاي مورد انتظار در شبکه بهره برداران محلي بر اساس 
پیوند اعتماد و کم تر از آن در  پیوند مشارکت  وجود دارد که درصد 
کم تا خیلي کم را به خود اختصاص داده است. میزان شاخص تراکم 
و اندازه در سطح کل پیوندهاي اعتماد و مشارکت درجدول2، نشان 
داده شده است. با توجه به وجود سه گروه بهره بردار از منابع آب 
در روستاي مورد مطالعه، تراکم در بین گروه هاي مختلف اجتماعي 
بهره بردار از منابع آب نیز اندازه گیري شده است. نتایج این شاخص، 
گروه ها  درون  در  اعتماد  پیوندهاي  تراکم  مي دهد،  نشان  جدول3، 
که  مي باشد،   0/36  ،0/52  ،0/38 ترتیب  به  دامدار،  باغدار،  گلکار، 

جدول1- اسامي اختصاري نام بهره برداران منابع آبي رودخانه جاجرود در محدوده روستاي دربندسر
گروه اجتماعي دامداران گروه اجتماعي  باغداران گروه اجتماعي گلکاران

Ne-Ra Al-Sa Na-Ki

Re-La Yu-Sa Al-Ki

Mo-Ms Ah-Ra Sa-Ki

Me-Ki Ha-Ra Yu-Ki

Me-Ki2 Ham-Ra Na-Ki

Ah-Ki Ra-Ra Mo-Ki

Ah-Ms Re-Ki

Ma-Sa Nas-Ki

Re-Sa Hal-Ki

Mo-Mo Fa-Ra
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این نتایج نشان مي دهد که گروه باغداران بیشترین تراکم را در بین 
خودشان نسبت به سایر گروه ها دارند و لذا  تراکم درون گروهي  بر 
اساس پیوندهاي اعتماد درحد متوسط رو به باال مي باشد و در نتیجه 
انسجام درون گروهي باالیي در بین باغداران نسبت به سایر گروه 
ها وجود دارد. اما  در دو گروه دیگر تراکم درون گروهي پیوندهاي 
اعتماد در حد ضعیفي بوده است. در ارتباط با پیوندهاي مشارکت در 
شبکه نتایج در جدول3، نشان مي دهد، تراکم درون گروهي در دو 
گروه باغدار و دامدار بیشتر است ولي در گروه گلکاران تراکم درون 

گروهي بر اساس پیوندهاي  مشارکت و همکاري کمتر است.  
بر اساس این نتایج مي توان اظهار نمود که انسجام درون گروهي 
منطقه  در  باغداران  بین  در  مشارکت  و  اعتماد  پیوند هاي  اساس  بر 
لذا سرمایه اجتماعي  از دو گروه دیگر است و  بیشتر  مورد مطالعه 
بیشتر و در مدیریت مشارکتي منابع آب موفق ترند.  نیز  این گروه 
بر عکس گروه گلکاران به عنوان یک ذینفع محلي و مصرف کننده 
اساس  بر  پاییني  گروهي  درون  انسجام  داراي  منطقه  در  آب  منابع 
پیوند هاي اعتماد و مشارکت هستند و این گروه برنامه هاي مدیریت 
البته  نماید.  مي  مواجه  چالش جدي  با  را  منطقه  در  آب  مشارکتي 
باید تاکید نمود میزان انسجام اجتماعي در دو زیر گروه باغداران و 
دامداران نیز باید در برنامه عمل مدیریت مشارکتي آب درمنطقه نیز 

تقویت گردد.
- شاخص تمركز در شبكه ذینفعان محلي  منابع آب روستاي 

دربندسر
نتایج این بررسی در )جدول4(، نشان مي دهد که تمرکز شبکه بر 
اساس پیوند هاي دروني نسبت به پیوندهاي بیروني اعتماد افزایش 
یافته است. این بدان معنا است که بر اساس پیوند هاي دروني و به 
عبارتي دیگر بر اساس دریافت اعتماد،  شبکه  تقریبا داراي ساختار 
ستاره اي شکل است و وابسته به کنشگران محدود مرکزي در شبکه 
مي باشد. در مورد پیوند هاي بیروني بر عکس آن صادق است، پراکنش 

اعتماد مي تواند توسط افرادي بیشتري در شبکه انجام پذیرد. 
همین طور نتایج  تمرکز در پیوندهاي مشارکت در کل شبکه نشان 
پیوندهاي  به  نسبت  دروني  پیوند هاي  اساس  بر  تمرکز  که  مي دهد 
یافته است. به طوري که میزان تمرکز بر  افزایش  بیروني مشارکت 
از یک ساختار  نیز  و مشارکت  پیوندهاي همکاري  دریافت  اساس 
تقریبا ستاره اي پیروي مي نماید ولي در پراکنش پیوندهاي مشارکت 
کلي  طور  به  که  مي باشد  مالحظه  قابل  شبکه  در  پراکنده  ساختار 
دریافت  اعتماد و مشارکت در اختیار کنشگران مرکزي بوده ولي در 
پراکنش اعتماد و مشارکت تقریبا کنشگران بیشتري نقش دارند. البته 
بر اساس نتایج تمرکز براساس درجه خروجي در پیوندهاي اعتماد 
متراکم تر از پیوندهاي خروجي بر اساس مشارکت خواهد بود این 
ذینفعان  شبکه  در  همکاري  و  مشارکت  پراکنش  که  معناست  بدان 
بیشتري در شبکه صورت مي گیرد و  افراد  منابع آب توسط  محلي 
ساختار پراکنده اي بر شبکه حکم فرماست در مورد پراکنش اعتماد 

این ساختار متراکم تر است.   
- شاخص دو سویگي 

بودن  متقابل  کننده  بیان  این که شاخص دو سویگي  به  توجه  با 
روابط در شبکه ي مورد نظر است، مي توان بیان نمود پایداري شبکه 
اساس  این  بر  دارد.  مستقیمي  رابطه ي  دوسویگي  میزان شاخص  با 
مشارکت  و  متقابل  اعتماد  میزان  که  مي دهد  نشان  جدول5،  نتایج 
متقابل بر اساس میزان دوسویگي پیوندها در بین بهره برداران منابع 
آب رودخانه جاجرود در روستاي دربندسر به ترتیب 55 و 48 درصد 
است که در حد متوسط تا زیاد است.  بر اساس رابطه ي شاخص 
دوسویگي با پایداري شبکه مي توان پایداري شبکه بهره برداران منابع 

آب روستاي دربندسر را در حد متوسط بیان نمود. 
- تحلیل رابطه ي بین دو پیوند اعتماد و مشاركت در شبكه بر 

QAP اساس شاخص
 براي بررسي همبستگي بین پیوندهاي اعتماد و مشارکتي که در 

جدول2- میزان شاخص تراكم و اندازه بر اساس پیوند اعتماد و مشاركت در شبكه ذینفعان  منابع آب روستاي دربندسر
اندازه شبکهتراکم )%(کل پیوندهاي مورد انتظارتعداد افرادنوع پیوندمرز اکولوژیک

2665034226اعتمادروستاي دربند سر

2665021140مشارکت

جدول3- میزان شاخص تراكم  درون  گروهي بر اساس پیوندهاي  اعتماد و مشاركت در  شبكه دینفعان محلي منابع آب در روستاي 
روستاي دربندسر

دامدار باغدار گلکار  نوع پیوند مرز اکولوژیک

تراکم)%( تعداد افراد تراکم)%( تعداد افراد تراکم)%( تعداد افراد

25 6 38 10 24 10 مشارکت روستاي دربند سر

30 6 56 10 38 10 اعتماد
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منابع آب روستاي دربندسر وجود دارد، در  بین  بهره برداران  شبکه 
محیط نرم افزارUCINET6,0 از شاخص QAP استفاده شده است. 
همبستگي  میزان  که   نمود  بیان  مي توان   QAP شاخص  اساس  بر 
ژاکارد1 بین دو پیوند اعتماد و مشارکت تقریبا 58 درصد است که 
نشان دهنده ي همبستگي باالي دو پیوند مي باشد، میزان معني دار بودن 
اعتماد و مشارکت صفر مي باشد.  پیوند  بین دو  رابطه ي همبستگي 
این مقدار بیان کننده ي معني دار بودن رابطه ي همبستگي بین دو پیوند 
اعتماد و مشارکت در سطح معني دار 1 درصد یعني با اطمینان99 
درصد مي باشد. بنابراین اگر بین کنشگران پیوند اعتماد وجود داشته 
نیز  پیوند مشارکت  بین آن دو کنشگر   به احتمال 58 درصد  باشد 
وجود خواهد داشت. هم چنین مي توان معادله خط رگرسیوني بین 
پیوندهاي اعتماد و مشارکت را در شبکه مورد نظر برآورد نمود. بر 
اساس نتایج بدست آمده در جدول 6 و معني بودن رابطه رگرسیوني 
از  درصد   59 میزان  که  نمود  بیان  مي توان  مشارکت  و  اعتماد  بین 
مستقل  متغیر  تغییرات  به  وابسته  وابسته(  )متغیر  مشارکت  تغییرات 
مشارکت  آغازین  نقطه ي  اعتماد  لذا  بود.  خواهد  شبکه  در  اعتماد 
افزایش  سبب  کنشگران  میان  اعتماد  افزایش  که  گونه اي  به  است، 
مشارکت و همکاري بین افراد مي شود. نتایج همبستگي بین دو پیوند 
اعتماد و مشارکت در بین بهره برداران منابع آب روستاي دربندسر 
داده  قرار  تایید  مورد  نیز  را  این موضوع   QAP اساس شاخص  بر 

1-  Correlation jacquard

است.

 بحث و نتيجه گيري
 منابع طبیعي تجدید شونده از سرمایه هاي ملي و با ارزش کشور 
ها محسوب شده و حفظ و توسعه این منابع ارزشمند طبیعي مانند 
این  از  بهره برداران   به خصوص  مردم  از وظایف عموم  منابع آب 
راهکارها  مهم ترین  از  یکي  منظور  این  به  مي باشد.  ارزش  با  منابع 
مشارکت  پایه  بر  مدیریتي  ارزشمند،  طبیعي  منابع  این  حفظ  براي 
بهره برداران و ذینفعان محلي مي باشد ]16[. مدیریت موفق منابع آب 
انسان به عنوان  نیازمند برنامه ریزي است که در آن نقش  اشتراکي، 
گرفته شود  نظر  در  پررنگ  منابع آب،  بر  تاثیر گذار  عامل  مهمترین 
و نظرات ذینفعان در عرصه هاي طبیعي در تصمیمات مدیریتي در 
نظر گرفته شود ]1[. در جایي که منابع آب توسط گروهي از افراد 
بهره برداري مي شود، حفاظت و دستیابي به پایداري همان منبع طبیعي 
مطرح  مشارکتي  رویکردهاي  از  استفاده  با  محلي،  جامعه  طریق  از 
مشارکتي  موفق  مدیریت  ساماندهي  براي  جهت  این  از  مي باشند. 
ضرورت دارد از رویکردهاي علمي و کاربردي استفاده نمود. امروزه 
رویکرد شبکه هاي اجتماعي هم به عنوان یک رویکرد علمي و هم به 
عنوان یک ابزار کاربردي، مدیران و برنامه ریزان را در سیاست گذاري 
طبیعي  منابع  مشارکتي  مدیریت  اجراي  همچنین  و  برنامه ریزي  و 
تجربیات  که  اي  گونه  به  رسانده  یاري  آبخیز،  حوزه هاي  جمله  از 

جدول 5- میزان شاخص دوسویگي بر اساس پیوندهاي اعتماد 
و مشاركت در شبكه دینغعان منابع آب روستاي دربندسر

دو سویگي پیوند)%(نوع پیوندمرز اکولوژیک

55اعتمادروستاي دربند سر

48مشارکت

جدول6-معادله رگرسیون خطي بین دو پیوند اعتماد و  
مشاركت بین ذینفعان محلي منابع آب روستاي دربندسر

ضرایبمیزان ضرایبمعادله رگرسیون

+0/007 0x/59=Y

عرض از مبدا0/007

ضریب رگرسیون متغیر 0/59
مستقل

جدول 4- میزان شاخص تمركز شبكه بر اساس پیوند هاي دروني و بیروني در پیوند اعتماد و مشاركت
مرکزیت شبکه کل بر اساس پیوند هاي بیروني)%( مرکزیت شبکه کل بر اساس پیوند هاي روني)%( نوع پیوند مرز اکولوژیک

47 67 اعتماد روستاي دربند سر

35 60 مشارکت
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اجتماعي  شبکه  تحلیل  نمودن  کاربردي  نشان دهنده  دنیا  در  زیادي 
 ،4[ است  طبیعي  اکوسیستم هاي  مشارکتي  مدیریت  ساماندهي  در 
پژوهش   این  در  اساس  این  بر   .]43  ،38  ،32  ،27  ،15  ،13  ،12  ،5
برنامه  تدوین  پیش روي  چالش هاي  بررسي  شبکه  تحلیل  روش  از 
عمل  مدیریت مشارکتي منابع آب موجود در رودخانه ي جاجرود در 

محدوده روستاي دربندسر در حوزه آبخیز لتیان استفاده شده است. 
یکي از مسائل حائز اهمیت در مدیریت مشارکتي منابع آب، ایجاد 
امر  این  الزمه ي  که  است،  مشارکتي  مدیریت  براي  مناسب  فضاي 
بین بهره برداران منابع آب است، همان طور که  اعتماد  ایجاد فضاي 
قبال بیان شد مولفه ي اعتماد نقطه ي آغازین مشارکت است، در این 
تحقیق همبستگي باالي میان اعتماد و مشارکت و همچنین وابستگي 
منابع  بین  بهره برداران  اعتماد  پیوندهاي  به  پیوند مشارکت  تغییرات 
آب، نشان دهنده ي ارتباط نزدیک بین دو پیوند اعتماد و مشارکت 
در تدوین برنامه عمل مدیریت مشارکتي منابع آب در منطقه مورد 
مطالعه است.  که سایر محققان این مطلب را در تحقیقات خود مورد 
تایید قرار داده اند ]13، 28، 36، 38[. لذا وجود اعتماد مولفه ي اصلي 
تمام روابط اجتماعي و مولفه کلیدي در شروع فعالیت هاي مشارکتي 
است و در تصدي گري منابع آب مورد تاکید قرار مي گیرد ]18، 25، 

.]36 ،33 ،27
در  محلي  ذینفعان  بین  در  اجتماعي  انسجام  میزان  کلي  طور  به 
روستاي دربندسر در حد ضعیفي است و این مورد چالش پیش روي 
مدیریت مشارکتي منابع آب در منطقه مورد مطالعه محسوب مي شود 
ذینفعان  کلیه  بین  در  مشارکت  و  اعتماد  تقویت  طریق  از  باید  و 
محلي انسجام را افزایش و سپس سرمایه اجتماعي را تقویت نمود 
تا مدیریت مشارکتي موفق منابع آب در منطقه محقق گردد، در غیر 
این صورت منابع آبي در منطقه با بحران هاي جدي از لحاظ کیفیت 
بر اهمیت  نتایج سایر تحقیقات  به رو خواهد شد که  و کمیت رو 
تاکید  مشارکتي  مدیریت  برنامه هاي  در  اجتماعي  انسجام و سرمایه 

مي نماید ]12، 13، 30، 33 ، 37، 39[.
پیوندهاي  اساس  بر  گروهي  درون  انسجام  پژوهش   این  در   
اعتماد و مشارکت در شبکه بهره برداران محلي در سه گروه باغدار، 
دامدار، گلکار  بر اساس شاخص تراکم درون گروهي مورد سنجش 
قرار گرفت و نتایج نشان مي دهد که در بین باغداران انسجام درون 
گروهي باالتري نسبت به دو گروه دیگر وجود دارد و لذا سرمایه 
مدیریت  عمل  برنامه  در  و  بود  خواهد  باالتر  گروه  این  اجتماعي 
عکس  بر  و  باشد  می  موفق تر  باغداران  گروه  آب  منابع  مشارکتي 
در اجراي برنامه عمل مدیریت منابع آب گروه گلکاران از انسجام 
کمتري برخودارند و لذا یکي از اقدامات اساسي در اجراي مدیریت 
مشارکتي منابع آب در این منطقه تقویت پیوندهاي اعتماد و همکاري 
بیشتر بین گلکاران در منطقه مي باشد که یکي از مهم ترین چالش ها 
در مدیریت منابع آب از نگاه سیاست گذاري محسوب مي شود. لذا 
با تقویت سرمایه اجتماعي و اجراي مدیریت مشارکتي موفق منابع آب، 
مي توان هزینه ها و زمان اجراي پروژه هاي مدیریت منابع آب را نیز تا حد 

زیادي کاهش داد که نتایج تحقیقات سایر محققان این مطلب را تایید 
مي کند ]11، 37[.

شاخص دیگري که در این پژوهش  مورد تجزیه و تحلیل قرار 
و  اعتماد  پیوند   دو  اساس  بر  شبکه  تمرکز  شاخص  است،  گرفته 
مشارکت مي باشد. به طور کلي نتایج نشان دهنده وجود یک ساختار 
شبکه  ساختار  در  مشارکت  و  اعتماد  دریافت  در  ستاره اي  تقریبا 
ذینفعان محلي منابع آب در منطقه مورد مطالعه است یعني دریافت 
اعتماد و مشارکت از سوي کنشگران مرکزي صورت مي گیرد و در 
مشارکت  و  اعتماد  پراکنش  در  ولي  است  گرفته  قرار  آنها  انحصار 
یعني  مي نماید  میل  پراکنده  ساختار  سمت  به  شبکه  ساختار  تقریبا 
کنشگران بیشتري در شبکه در پراکنش اعتماد و مشارکت مي توانند 
آب  منابع  مدیریت  عمل  برنامه  در  باید  بنابراین  باشند،  دخیل 
به  و  قرار گرفته  مورد شناسایي  دقیق  به صورت  کنشگران مرکزي 
عنوان بازوي اصلي مدیریت مشارکتي منابع آب بکار گرفته شوند. 
بدون حضور این افراد عمال برنامه مدیریت مشارکتي با چالش رو 
به رو خواهد شد زیرا تمرکز پیوندهاي زیادي در اختیار این افراد 
در شبکه مي باشد و نتایج سایر تحقیقات نیز موید این مطلب است 
]12، 13، 43[. همچنین نتایج شاخص دوسویگي پیوندها در شبکه 
نشان دهنده وجود اعتماد و مشارکت متقابل در حد متوسط در شبکه 
مي باشد. لذا پایداري شبکه بر این اساس در حد متوسط مي باشد. 
در برنامه مدیریت مشارکتي منابع آب ضرورت دارد پیوندهاي دو 
طرفه اعتماد و مشارکت نیز در بین ذینفعان محلي تقویت گردد تا 
سرمایه اجتماعي در شبکه افزایش و برنامه مشارکتي موفق را بتوان 
اعمال نمود. بدون توجه به پایداري شبکه ذینفعان محلي نمي توان 
انتظار داشت برنامه عمل مدیریت مشارکتي منابع آب در این منطقه 
با شکست مواجه خواهد گردید،  برنامه عمل  باشد. چه بسا  موفق 
نتایج تحقیقات مختلفي نیز این ادعا را مورد تایید قرار داده اند ]5، 

.]15 ،13 ،12 ،7
ساماندهي   بمنظور  نمود  بیان  توان  مي  نهایت  در  کلي  طور  به 
برنامه عمل مدیریت مشارکتي منابع آب در رودخانه جاجرود نیاز 
است تا کلیه ذینفعان محلي در قالب  سامان هاي عرفي روستایي به 
این پژوهش  بگیرند. در  قرار  بررسي و تحلیل  صورت مجزا مورد 
روابط اعتماد و مشارکت در شبکه ذینفعان محلي روستاي دربندسر 
برنامه  نیاز است در  نتایج  این  بر اساس  قرار گرفت.  بررسي  مورد 
سرمایه  و  اجتماعي  انسجام  تقویت  به  مشارکتي  مدیریت  عمل 
شده  توجه  دربندسر  روستاي  در  محلي  ذینفعان  بین  در  اجتماعي 
انتظار  با تقویت اعتماد  و پایداري شبکه ذینفعان نیز تقویت گردد. 
منطقه  در  آب  بین  بهره برداران  در  همکاري  و  مشارکت  مي رود 
افزایش یابد. از طرفي فرسایش اعتماد در دراز مدت سبب تخریب 
منابع  از  بهره برداري  در  رقابت  و  شد  خواهد  منطقه  در  آب  منابع 
مي توان  راستا  این  در  مي نماید.  تشدید  بین  بهره برداران  در  را  آب 
به جرات ادعا نمود روش تحلیل شبکه اجتماعي رویکردي مناسب 
در ساماندهي یک برنامه عمل موفق مدیریت مشارکتي منابع آب در 
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کشور محسوب مي شود و قادر است مدیران و برنامه ریزان را در 
طراحي الگوي تصدي گري مشارکتي منابع آب در راستاي امنیت آب 

و توسعه پایدار یاري نماید. 
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Abstract

Social Network Analysis of Local Stakeholders in Action Plan for Water Resources Co-
Management (Case Study: Jajrood River in Latian Watershed, Darbandsar Village)
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Water   issue is one of the most critical and challenging, meanwhile the most complicated forms of 
resource and production management.  However, water resources governance as the most valuable natural 
resource along with local user’s engagement for water resource co-management, is considered one of the 
necessities of water security program. Network analysis has a lot of capabilities to organize water co-
management of watersheds.  So,  this  method  has  been  used  to  measure  criteria  and  quantitative  
and mathematical indicators associated with Jajrood river in Darbandsar  village in  Latian watershed. 
All  Local  users  of  water  resources  in  Darbandsar  village  have  been deliberated in the research. 
The results revealed that degree of social cohesion based on trust and collaboration among Darbandsar 
residents, is very poor to poor. Also social network stability is reported as poor to average.  In addition, the 
results indicate a high correlation of trust and collaboration among local stakeholders of water resources in 
this study.  Based on these results it can be stated improving social cohesion and social fund among local 
stakeholders is considered one of the requirements of water resource co-management program in order to 
achieve water security and sustainable development.      

Keywords: Social network analysis, water resources governance, water resources co-management, 
social cohesion, local stakeholders’ network, Darbandsar village
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