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در مدیریت پایدار  سرمایۀ اجتماعیپایش اجتماعی؛ تحلیل شبکه و 

استان  -بخش کُجور  -: روستای کُدیرتحقیقمنطقۀ منابع جنگلی )

 مازندران(
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  هچکید

عنووان یکوی از   گری منابع جنگلی به تصدیدر و حیاتی است.  الزمبسیار  ،بع مهم تولیدامنیکی از عنوان به هامدیریت جنگل
ی ها از ضوروریات مدیریت مشارکتی جنگل برایبرداران محلی از این منبع،  بهره کردندخیل  ،یعی جهانارزشمندترین منبع طب

بنابراین تحقیق حاضر با هدف دستیابی به یک . باید به آن توجه شودهای طبیعی عمل مدیریت این عرصه ۀبرنام است که در
بورای رسویدن    .صورت گرفت های مدیریتیبرنامهمردمی در  های مشارکت ارزیابی پایۀها برصحیح مدیریتی در جنگلبرنامۀ 

اجتماعی شبکۀ و در نهایت از روش تحلیل  انجام پذیرفت محلی نفعان ی  ذروابط بین پایش اجتماعی در قالب  ،به این منظور
 شوبکۀ شوارکت در  مپیوندهای اعتمواد و   براساس. در این تحقیق استبرای ارزیابی این روابط کارامد که ابزاری  استفاده شد

کجوور   ۀمنطقان سامان عرفی کالک در بردار بهره ۀکلیای در بین ی و ریاضی تحلیل شبکههای کمّبرداران محلی، شاخصبهره
ایون   در محلوی  نفعان ی  ذ شبکۀدر  سرمایۀ اجتماعیدهد که میزان انسجام و است. نتایج نشان می شدهاستان مازندران بررسی 

 ۀدهنود نشوان اجتماعی در حد قوی برآورد شده است. عالوه بر این نتایج  شبکۀپایداری ا زیاد بوده و تحد متوسط  سامان در
ایون   براسواس . اسوت  تحقیوق  ۀمنطقبرداران در بهرهمتوسط بین پیوندهای اعتماد و مشارکت در بین در حد همبستگی  وجود
ی هوا  و عورف  ها ی هدف و پایبندی به سنتها اعی در گروهکنترل اجتم ،اعتماد تقویتحفظ و با که  کردتوان اظهار نتایج می
 یابد.  میان افزایش بردار بهرهی از منابع جنگلی در بین بردار بهرهمحلی در 

محلوی،   بورداران بهوره  شوبکۀ ،   روسوتای کدودیر،   اجتمواعی،  شبکۀتحلیل  سرمایۀ اجتماعی، ،پایش اجتماعی کلیدی: گانواژ
 .مدیریت مشارکتی

                                                           
 0263223044، تلفن: مسئول ۀنویسند Email: mehghorbani@ut.ac.ir 
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 مقدمه
توسوعۀ  ترین منابع و زیربنای ای هر کشور از مهمهجنگل

تورین  پایدار کوه در کلوی  توسعۀ [. 1]ست پایدار کشورها

های آینوده  نسل حاضر و نسل هاینیاز ۀکنند تأمینمفهوم، 

همووواره موضووو  ، «فووردا را در امووروز دیوودن اسووت»یووا 

هوا  آن مدیریت صحیح جنگول  در پیحفاظت از زمین و 

[. حفوظ ایون منوابع ارزشومند     2] دهود را مدنظر قرار می

 اسوت و اصوولی   ی صوحیح مدیریت روشمستلزم انتخاب 

در روابووط متقابوول تمووام اجووزای موجووود  کووه در آن بووه

 [.1] توجه شود ها جنگل

هور کشوور    تجدید شوندۀاز منابع طبیعی مهم  جنگل

نوابودی آن   و استاجتماعی -اقتصادیتوسعۀ و زیربنای 

خوواک و  و آبماننوود  هووای حیوواتیفنووای سووایر سیسووتم

هموراه خواهود داشوت.     بوه را  آنهوا موجودات وابسته بوه  

، امروزه با توجه به اهمیت فراوان این اکوسیستم بواارزش 

حفاظت از آن و مدیریت اصولی و صحیح آن بیش از  بر

 ناپوذیر دلیل اهمیوت انکار  بهد. در نتیجه شومی تأکیدپیش 

بورای  و کواربردی  راهکواری مناسوب   معرفوی  ها، جنگل

ایون   ۀحفوظ و توسوع   با هودف ها، مدیریت موفق جنگل

 [.  3]دارد منابع مشترک بسیار اهمیت 

امروزه موضوو  حفاظوت جنگول تنهوا بوه حفاظوت       

فیزیکووی آن و موودیریت بخووش گیوواهی ایوون اکوسیسووتم 

 ای جموعوه م ،شود، بلکوه اکوسیسوتم جنگول   نمیمحدود 

اط ارتبو  بوی د که مدیریت آن شوزیستی و پیچیده تلقی می

 سوت نیبا مشارکت جوامع بشری و امنیوت زیسوتی آنهوا    

است که بیشترین عامل اثرگوذار   شایان ذکر[. از طرفی 4]

هوای انسوانی   بر تغییرات منابع جنگلی تحت اثر دخالوت 

ها توجه بوه  در سیاستگذاری پایدار جنگل رو ازایناست، 

[. در 5ای برخووردار اسوت ]  ابعاد انسانی از اهمیت ویوهه 

هوا، دو  مدیریت منوابع طبیعوی از جملوه جنگول     واقع در

نود کوه هور یوک دارای     ا سیستم محیطی و انسانی دخیول 

های محیطوی از  . تنو  سیستماستهای اساسی پیچیدگی

هوایی از  ساخت و گستردگی عرصه، جنبه انسانطبیعی تا 

که انسان عامول اصولی    کند میاین پیچیدگی را مشخص 

دهوۀ  سواس از ننود   [. بور ایون ا  6شود ]آن محسوب می

 تأکیود ابعاد انسانی در مدیریت منابع جنگلوی  بر گذشته، 

در پوی  گوری و   تصدیی که امروزه رویکرد طور به، شده

 [.  7ه است ]شدها مطرح آن مدیریت مشارکتی جنگل

گوری موفوق    تصودی هوای  راهبردها و  سازوکاردر 

هوای مختلفوی   منابع جنگلی در سطح محلی، مجموعه

ه دولوت ننهادهوای دولتوی مورتبط بوا      دخالت دارند ک

ان بوردار  بهوره مدیریت پایدار جنگل( و اجتما  محلی ن

[. بنابراین یکوی  4گیرند ]محلی از جنگل( را در بر می

گوری منوابع جنگلوی در     تصودی از اجزای اساسوی در  

گیوری   شوکل برای  اند؛ محلیان بردار بهرهسطح محلی، 

دوسویه و  ۀرابطها، مدیریت مشارکتی جنگل  سازوکار

ان محلوی  بوردار  بهوره تعاملی بوین نهادهوای دولتوی و    

اجتموواعی در  شووبکۀ. نقووش رویکوورد ت داردضوورور

هووا در هووای اجتمواعی موودیریت جنگوول تحلیول جنبووه 

 شوبکۀ [. ساختار 5 ،4است ] لحاظ شدههای اخیر  سال

ای از پیونودها  اجتماعی از اعضای شوبکه و مجموعوه  

هوا را بوه   ن یا گوره که افراد، کنشگراتشکیل شده است 

اجتمواعی بورای    شوبکۀ کنود. آنچوه در   هم وصل موی 

ها حائز اهمیت است، تحلیل ساختاری مدیریت جنگل

عنووان   بوه روابط میان کنشگران است. ایون کنشوگران   

ان محلوی، نهادهوای   بوردار  بهرهتوانند اعضای شبکه می

 . [7 ،6] ها و ... باشنددولتی و غیردولتی، سازمان

رویکورد مناسوب در    ،شوده  بیانمطالب  با توجه به

ها، مدیریت مشارکتی این منوابع  مدیریت موفق جنگل
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هوا  رویکرد مدیریت مشارکتی جنگلبر در واقع  ؛است

کنشوگران در   ۀکلیو برای تقسیم قدرت و دخالت دادن 

[. در این تحقیق 8است ] شده تأکیدی منابع گر تصدی

 شبکۀیل مهمی از مدیریت مشارکتی یعنی تحل ۀجنببر 

 محلی پرداخته شده است.   نفعان ی  ذاجتماعی 

و اساسووی بوورای شوورو  موودیریت عاموول مهووم یووک 

کنشووگران درگیوور در موودیریت  کلیووۀمشووارکتی در بووین 

اعتمواد و روابوط متقابول بوین     توسوعۀ  مشارکتی جنگول،  

عنووان   هاعتماد بو در تحقیقات پهوهشگران، [. 9ست ]آنها

ایجواد مودیریت موفوق     هوا در لفهؤترین م یکی از اساسی

[. اعتماد در طوول زموان   10] ذکر شده استمنابع طبیعی 

و اغلوب از طریوق کمیوت و    یابود   موی بین افراد توسوعه  

هوا  ادها و سوازمان کیفیت روابط اجتماعی در بین افراد، نه

. اعتماد، مشارکت و انسوجام اجتمواعی از   شودمیتسهیل 

د. شوون محسووب موی   سورمایۀ اجتمواعی  های مهوم  جنبه

گووروه اسووت کووه در آن  هووای ویهگووییکووی از انسووجام 

شده بر اعضا برای ماندن در گوروه، بویش    اعمالنیروهای 

را بوه تورک گوروه     آنهوا شود  کواز نیروهایی است که می

اثرگوذار بور مودیریت     ای لفهؤانسجام اجتماعی م . .وادارد

هووای طبیعووی  و در پایووداری عرصووه  اسووتمشووارکتی 

توان [. بر این اساس می10]است بسیار مؤثر ها(،  نجنگل

اعتمواد، مشوارکت و    ۀلفؤمستقیمی بین سه مرابطۀ  گفت

بوا افوزایش   ای کوه   گونوه  ؛ بهانسجام اجتماعی وجود دارد

خواهود  اعتماد در شوبکه، مشوارکت و انسوجام افوزایش     

ایون   .تور خواهود بوود    موفوق و مدیریت مشوارکتی  یافت 

که با افوزایش   تاس سرمایۀ اجتماعیاز ابعاد مهم  هامعیار

شوبکه نیوز تقویووت    سورمایۀ اجتمواعی   آنهوا هور یوک از   

کواربردی   یروشو  ،روش تحلیل شوبکه  [.11، 8] دشو می

شناسوایی   سوبب نراکوه   ؛سوت هابرای مودیریت جنگول  

و مودیران و  شوود   موی ها در مدیریت جنگلمؤثر عوامل 

مودیریت   در زمینوۀ ها ریزان با توجه به این شاخص برنامه

 [.  13 ،12گیرند ]میتصمیم  هاجامع جنگل

تحلیول   براسواس پایش اجتمواعی  این تحقیق، هدف 

اد و مشوارکت  بر اعتمو  تأکیدساختاری روابط اجتماعی با 

مورز  محودودۀ  نشوین در  جنگول  محلوی  نفعان ی  ذدر بین 

کَوالک در روسوتای کدودیر در     1اکولوژیکی سامان عرفوی 

اضوی  ی و ریهای کمّو  استان مازندران بوده که بر شاخص

هوای  اجتماعی با روش تحلیول شوبکه   شبکۀسطح کالن 

شده است. بوا اسوتفاده از سونجش ایون      تأکیداجتماعی، 

سورمایۀ  توان میوزان انسوجام اجتمواعی و    ها، میشاخص

نفوع و   های مختلو  اجتمواعی ذی  در بین گروه اجتماعی

ان بوردار  بهوره اجتمواعی در بوین    شبکۀهمچنین پایداری 

مدیریت مشارکتی جنگول  زمینۀ در  سامان عرفی کاَلک را

   .کردبررسی 

 هامواد و روش

 تحقیق ۀمنطقمعرفی 

های عرفی روسوتای کدودیر   در این پهوهش یکی از سامان

از بخش کدجور واقع در اسوتان مازنودران بوه نوام کَوالک      

. شغل اصلی مردم در ایون روسوتا از گذشوته    شدانتخاب 

موداران در  دامداری بووده و هنووز هوم تعودادی از آن دا    

هوای اطوراف روسوتا بوه شوغل      های عرفی جنگول سامان

نود. نوارنوب مطالعواتی در    ا دامداری متحورک مشوغول  

اجتموواعی در موودیریت منووابع طبیعووی    شووبکۀتحلیوول 

کووه موورز  اسووتاکولوژیووک  -هووای اجتموواعی سیسووتم

اکولوژیک مورد مطالعه در این تحقیق سوامان کَوالک در   

ان محلوی از  بوردار  بهرهروستای کددیر و مرز اجتماعی آن 

                                                           
 شاص  یاا  ای از جنگل یا مرتع که عرفاً در میاان افاراد محلای باه     قطعه . 1

جنگلی یا مرتعای   ةمنطقکنون از آن  گذشته تا ازکه تعلق دارد  یاشصاص
  [.14] است مشص و مرزهای آن به طریقی از اطراف  اند کردهاستفاده 
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 براسواس . انود  محودوده ( در ایون  1منابع جنگلی نجدول 

مرز  ،های هدفمستقیم و مصاحبه با گروهمشاهدۀ روش 

ان از بوردار  بهرهبسته شد و  تحقیقمنطقۀ سامان عرفی در 

مرز اکولوژیکی در سامان عرفی محدودۀ منابع جنگلی در 

رای مجوزا  در سه سو  بردار بهره 12کاَلک مشخص شدند. 

از منووابع جنگلووی مشوواعی در سووامان غرفووی کَووالک در  

طور که ذکر شد این  کنند. همان روستای کددیر استفاده می

شووامل یووک سوورای هسووتند افووراد در سووه سوورای مجووزا 

و دو سرای گاوی که در یکی  بردار بهرهگوسفندی با پنج 

وجوود   بردار بهرهو در دیگری سه  بردار بهرهاز آنها نهار 

  .دارد
 ۀان از جنگل در محدودبردار بهره. اسامی اختصاری 1جدول 

 سامان عرفی کَالک در روستای کُدیر

برداران  بهره         

 1در سرای 

برداران  بهره       

 2در سرای 

برداران  بهره         

 3در سرای 
Ah-Et Na-Ba Ze-Ko 
Ha-Da Ja-Ko Ya-Ko 
Ma-Na Mo-Ko At-Ko 
Ba-Ba  Ne-Ko 
Al-Na   

 تحقیقروش 
شخصوی و   بینکلی در این تحقیق دو پیوند اعتماد  طور به

ان محلوی در بوین افوراد در    بوردار  بهره شبکۀمشارکت در 

 شود سراهای موجود نسه سرا( در ایون سوامان بررسوی    

(. در تحلیل ساختاری روابوط در ایون تحقیوق    1نجدول 

هووای سووطح کووالن شووبکه از جملووه تووراکم    شوواخص

 پیونودها  دوسوویگی میوزان  تمرکز شبکه و  ،گروهی درون

هوای  ب معیارهوا و شواخص  در انتخا است. شده یدهسنج

عموول پووایش و ارزیووابی برنامووۀ سووند  ،ایتحلیوول شووبکه

منابع طبیعی کشور مالک عمل پروژۀ سیاستی  -اجتماعی

در کوه   اسوت در این سوند بیوان شوده    . [15] قرار گرفت

 ،منوابع طبیعوی   انبوردار  بهوره  نیب یروابط اجتماع لیتحل

ماننود توراکم،    یاجتمواع  شوبکۀ  یسواختار  یها شاخص

و.... از  ونودها یپ یریپوذ  انتقال وندها،یپ یگیتمرکز، دوسو

تووان بوا   یکوه مو   اسوت  یساختار یها شاخص نیتر مهم

 یانسوجام اجتمواع   و میزان سرمایۀ اجتماعی آنهاسنجش 

آوری  جموع . [16] کورد ان را مشوخص  بوردار  بهره نیدر ب

صووورت ای تحلیوول شووبکهپرسشوونامۀ ا از طریووق هووداده

هوای اعتمواد و مشوارکت    داده . در این پرسشونامه گرفت

طی  لیکرت نصفر، ضوعی ، خیلوی کوم، کوم،      براساس

به ایون  آوری شوده اسوت   جمعمتوسط، زیاد و خیلی زیاد( 

میزان خیلی کم، بورای   20صفر تا  ۀصورت که برای انداز

زیاد  80تا  60 برای سط،متو 60تا  40کم، برای  40تا  20

شوایان   خیلی زیاد در نظر گرفته شود.  100تا  80 برای و

ورد ان در سوامان عرفوی مو   بوردار  بهوره  کلیۀذکر است که 

 شوبکۀ نود و از رویکورد   مطالعه مورد پرسوش قورار گرفت  

بورای  [. 16] ها اسوتفاده شود  آوری داده برای جمع 1کامل

صوورت   هبو های مورد بررسی در ادامه درک بهتر شاخص

 شده است.  کدام بیان هر بارۀ مختصر توضیحی در

: تعداد پیوند موجود در شبکه نسوبت بوه   2*تراکم

کلوی   طوور  بهمورد نظر.  شبکۀکل پیوندهای ممکن در 

افزایش تراکم شبکه سبب افزایش انسجام اجتمواعی و  

و همچنوین امکوان    شوود  موی تقویت پیوندها در شبکه 

 شوایان [.. 16، 15دهود ] کنترل اجتماعی را افزایش می

مسوتقیم بوین میوزان     ۀرابطو ذکر است که با توجوه بوه   

اجتمواعی، بوا افوزایش توراکم، میوزان       ۀسرمای وتراکم 

 یابد.اجتماعی نیز در شبکه افزایش میسرمایۀ 

مهم در  های*تمرکز شبکه: تمرکز یکی از شاخص

میوزان تمرکوز یوا     زمینوۀ سطح شبکه برای قضاوت در 

ایون   ؛اسوت یونودهای یوک کنشوگر    پ براسواس تراکم 

 ی شده است.  گیر اندازهشاخص در سطح کل شبکه 

                                                           
1. Full- network methods 

2. Centrality 



 ی ...دار منابع جنگلدر مدیریت پای پایش اجتماعی؛ تحلیل شبکه و سرمایة اجتماعی
661 

: میوزان دوسوویگی یکوی از    1*دوسویگی پیونودها 

موورد   شبکۀهای مهم در تعیین میزان پایداری شاخص

ن اعتماد و مشوارکت  کردو جهت مشخص  استنظر 

 [.  16] کردتوان از این شاخص استفاده متقابل می

فاصوولۀ  :2میووان دو کنشووگرلۀ فاصووتوورین  کوتوواه* 

که با کمترین تعوداد واسوطه بوین    است اجتماعی دو فرد 

از  شود. ی میگیر اندازهشبکه یک فرد و سایر افراد درون 

توان طوول مسویر پیونودهای موورد      ن تحلیل میطریق ای

تورین زموان ممکون     بین دو کنشوگر را در کوتواه  بررسی 

ت متوسوط  و سرع 3ای فاصلهشناسایی و همچین انسجام 

 [.  13] کردگردش پیوندهای مورد بررسی را قضاوت 

اجتماعی از تئوری جبور مواتری     شبکۀدر تحلیل 

هوای  شواخص  ۀمحاسبو  روابط اجتماعیتحلیل  برای

 کموک  بوه شوود. محاسوبات   ی استفاده میریاضی و کمّ

 بورای . در نهایوت  انجام گرفت UCINET6.0افزار  نرم

 شوارکت اعتماد و م ۀرابطبررسی میزان همبستگی بین 

اسوتفاده   QAPان محلوی از شواخص   بردار بهرهدر بین 

هوا در  هوا و روش تورین شواخص  شد که یکی از مهوم 

که از  استای شبکه هایمحاسبات آماری بین ماتری 

 .کردآماری را بررسی های  هفرضیتوان طریق آن می

 تایج و بحثن

محلی منابع  نفعان ی  ذ شبکۀهای سطح کالن شاخص

   تحقیق ۀمنطقنگلی در ج

 تراکم شبکه -

وتحلیل شاخص تراکم در سوطح کول شوبکه     تجزیه نتایج

این شاخص در اندازۀ  نشان داده شده است. 2در جدول 

                                                           
1. Reciprocity 

2. Geodesic Distance 

3. Distance cohesion 

درصود و بورای    76 پیونودهای اعتمواد   بورای  سطح کول 

. ایوون مقوودار  اسووتدرصوود  40مشووارکت  پیونوودهای

م در تراکم زیاد در پیونود اعتمواد و توراکم کو    دهندۀ  نشان

محلووی در سووامان  نفعووان ی  ذشووبکۀ پیونوود مشووارکت در 

عرفی کاَلک در جنگل مورد مطالعه است. بر این اسواس  

بوا میوزان    اجتمواعی مسوتقیم انسوجام   رابطۀ و با توجه به 

توان نتیجه گرفت که میوزان انسوجام اجتمواعی    تراکم، می

. اسوت دو ماتری  اعتماد و مشوارکت متوسوط    مبتنی بر

سورمایۀ  انسجام بوا  مستقیم بین رابطۀ وجه به با ت همچنین

را  سرمایۀ اجتمواعی توان [، می15،16، 12، 10] اجتماعی

کوه   کورد د نظر در حد متوسط ارزیوابی  مورشبکۀ در نیز 

بورای   تور  موفوق گیوری   تصومیم توان  میبا تقویت انسجام 

 آننتیجوۀ  در کوه   کردعملیاتی  جنگل رامقابله با تخریب 

پوذیر   امکوان و زموان کمتوری   هزینه  مدیریت مشارکتی با

میزان شاخص توراکم در سوطح کول پیونودهای     . شودمی

نشان داده شده اسوت. بوا    2اعتماد و مشارکت در جدول 

از منوابع جنگلوی در    بوردار  بهرهتوجه به وجود سه گروه 

هوای  سامان عرفی موورد مطالعوه، توراکم در بوین گوروه     

د در سوه سورای   افراد موجو ن بردار بهرهاجتماعی مختل  

ی گیور  انودازه جنگلی( در سامان عرفی مورد مطالعوه نیوز   

دهود  نشان می 3اخص در جدول شده است. نتایج این ش

توراکم پیونودهای اعتمواد در درون افوراد موجوود در       که

 درصوود 100، 3و  2سوورای در  ودرصوود  85، 1سوورای 

پیونودهای   براسواس گروهوی   بوین توراکم   رو ازاین .است

 کوه  اسوت اعتماد در هور سوه سورا در حود بسویار زیواد       

در بووین زیوواد گروهووی  درونانسووجام  ۀدهنوود نشووان

 زمینوۀ . در [15] استدر این سامان  ی موجودها گروه زیر

، نشوان  3که نتوایج در جودول   پیوندهای مشارکت در شب

در حد  3و  2ی هاگروهی در سرا درونتراکم که  دهدمی

ولی در سورای  ، استدرصد  100اوی با بسیار زیاد و مس
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پیونودهای مشوارکت و    براسواس گروهی  درونتراکم  ،1

درصود   85همکاری از دو سرای دیگر کمتور و برابور بوا    

کوه انسوجام    گفوت تووان  ایون نتوایج موی    براساس. است

پیونودهای اعتمواد و مشوارکت در     براساسگروهی  درون

بیشوتر از   تحقیوق منطقوۀ  در  3و  2ی هابین دامداران سرا

ایون   سورمایۀ اجتمواعی   رو ازاین. است 1دامداران سرای 

و در مدیریت مشوارکتی جنگول   است دو گروه نیز بیشتر 

 خواهند بود. تر موفق

محلای مناابع    نفعاان  ی  ذ شبکۀشاخص تمرکز در  -

 جنگلی سامان عرفی کَالک

دهود کوه در پیونودهای اعتمواد     نشان موی  4نتایج جدول 

پیونوودهای درونووی بیشووتر از  تمرکووز شووبکه براسوواس  

پیوندهای بیرونی است. ایون نتیجوه بودان معناسوت کوه      

عبوارتی دیگور براسواس     براساس پیوندهای درونوی و بوه  

ای سوتاره  دریافت اعتماد، شبکه تقریباً دارای ساختار نیموه 

است و افراد بیشتر پیوندهای اعتماد را بوه کنشوگرانی بوا    

ند. نتایج تمرکز در کنموقعیت مرکزی در شبکه برقرار می

دهد که تمرکز پیوندهای مشارکت در کل شبکه نشان می

براساس پیونودهای درونوی بیشوتر از پیونودهای بیرونوی      

اسووت و میووزان تمرکووز براسوواس دریافووت پیونوودهای   

ای همکاری و مشارکت نیز از یک ساختار تقریبواً سوتاره  

کند. به این معنا که اعتمواد و مشوارکت بودون     پیروی می

پذیر نیسوت و افوراد بورای    جود کنشگران مرکزی امکانو

برقراری اعتماد و ایجاد هرگونه مشوارکت در شوبکه بوه    

اند. . ایون نتیجوه توا حودی      افراد مرکزی در گروه وابسته

مغایر با عملیاتی کوردن مودیریت مشوارکتی صوحیح  در     

جنگل اسوت؛ نراکوه در پیونودهای اعتمواد در راسوتای      

تورین   طبیعی، تمرکززدایوی از مهوم   مدیریت تطبیقی منابع

ای که هموۀ افوراد موجوود در شوبکه     گونه اصول است. به

باید سهم یکسانی در مدیریت مشارکتی داشوته باشوند و   

تنهوایی   گیری توسط یک یا نند کنشگر کلیدی به تصمیم

 [.  19-17اتفاق نیفتد ]

 منابع جنگلی در سامان عرفی کَالک نفعان ی  ذ بکۀشپیوند اعتماد و مشارکت در  براساسمیزان شاخص تراکم  .2جدول 

 کل پیوندهای مورد انتظار )%( تراکم
تعداد 

 افراد
 مرز اکولوژیک نوع پیوند

 مشارکت 12 132 40
 سامان عرفی کاَلک

 اعتماد 12 132 76

محلی منابع جنگلی در سامان عرفی  ننفعا ی  ذ شبکۀپیوندهای اعتماد و مشارکت در  براساسگروهی  درونمیزان شاخص تراکم  .3جدول 

 کَالک

 1 سرای 2سرای  3سرای 
 مرز اکولوژیک نوع پیوند

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

 مشارکت 5 95 3 100 4 100
 سامان عرفی کالک

 اعتماد 5 85 3 100 4 100

 پیوندهای درونی و بیرونی در پیوند اعتماد و مشارکت میزان شاخص تمرکز شبکه براساس .4جدول 

 نوع پیوند مرز اکولوژیک
پیوندهای  براساستمرکز شبکه 

 درونی )%(

پیوندهای  براساستمرکز شبکه 

 بیرونی )%(

 سامان عرفی کاَلک
 20 32 مشارکت
 32 50 اعتماد
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 دامداران منابع جنگلی سامان کَالک شبکۀدر براساس پیوندهای اعتماد و مشارکت  دوسویگی. میزان شاخص 5جدول 

 مرز اکولوژیک نوع پیوند تعداد افراد دوسویگی پیوند )%(

 مشارکت 12 96
 سامان عرفی کاَلک

 اعتماد 12 80
 

 دوسویگیشاخص  -

دهد که میزان اعتماد و مشوارکت  نشان می 5نتایج جدول 

ران پیوندها در بین دامودا  دوسویگیمیزان  براساسمتقابل 

 96و  80ترتیوب   بوه های سامان عرفوی کَوالک   در جنگل

در ایون   رو ازاین .که در حد بسیار زیاد استاست درصد 

 منطقه اکثور پیونودهای اعتمواد و همکواری و مشوارکت     

 براسواس توان ادعوا کورد کوه    در نتیجه می. استدوطرفه 

ن ای پایودار و منسوجم در بوی   شاخص دوسویگی شوبکه 

 شوبکۀ ایجواد یوک    گرفته است کهافراد این سامان شکل 

ه دسوتیابی بو  بورای  راهکاری مناسب  هماهنگ،منسجم و 

   .[15] استپایدار توسعۀ 

میاان دو کنگاگر و    ۀفاصال تاری    کوتاا  تحلیل  -

ساارعگ گااردش اعتماااد و مگااارکگ در باای  

 محلی   نفعان ی  ذ

که اعتماد در بوین   کردتوان بیان این شاخص می براساس

و اسوت  درصود   92، ایانسجام فاصله ان دارایبردار بهره

کووه گوردش اعتموواد در بووین   دهود  مووی نشوان ایون عوودد  

دار اسوت. در موورد   ربرخوزیادی ان از سرعت بردار بهره

درصود محاسوبه    83این شاخص  نیز پیوندهای مشارکت

در زیاد ید سرعت گردش ؤشده است که این نتیجه نیز م

توه سورعت   الب. اسوت ان بردار بهرهدهای همکاری بین پیون

ت برآورد شوده اسوت کوه    گردش اعتماد بیشتر از مشارک

 میوزان شواخص توراکم نیوز همخووانی دارد      این نتیجه با

بوا توجوه بوه     کورد این اعداد می توان اسوتدالل   براساس

در بوین افوراد   زیواد   اینکه اعتماد و مشارکت بوا سورعت  

تی منوابع جنگلوی   در مدیریت مشارک ،کندگردش پیدا می

رد نظر وضوعیت مطلووبی از نظور هماهنوگ     مومنطقۀ  در

شوارکتی و مودیریت   افراد برای اجرای مودیریت م کردن 

بوا  ان در مودیریت منوابع   بوردار  بهوره بحران وجود دارد و 

   [.20،13رو خواهند شد ] روبهری کمتری پذی آسیب

بی  دو پیوند اعتماد و مگاارکگ در   ۀرابطتحلیل -

 QAPشاخص  براساسشبکه 

تگی بین پیوندهای اعتماد و مشوارکتی  برای بررسی همبس

بین دامداران در جنگول موجوود در سوامان    شبکۀ که در 

از  UCINET6.0افوزار   نورم کاَلک وجود دارد، در محیط 

 QAPشوواخص  براسوواساسووتفاده شود.   QAPشواخص  

همبستگی ژاکارد بوین دو  ضریب که میزان  گفتتوان می

کوه  درصود اسوت    43پیوند اعتمواد و مشوارکت تقریبواً    

. اسووتهمبسووتگی متوسووط بووین دو پیونوود  ۀدهنوود نشووان

این اگر بین کنشگران اعتماد وجود داشوته باشود بوه    بنابر

وجوود   پیونود مشوارکت نیوز    آنهادرصد بین  43احتمال 

آغواز  نقطوۀ  اعتماد توان گفت می رو ازاینخواهد داشت. 

ای کوه افووزایش اعتمواد میووان   گونوه  بووهمشوارکت اسوت،   

مشارکت و همکواری بوین افوراد     کنشگران سبب افزایش

تأییود  نیز این ادعوا را   دیگرمحققان های  یافتهشود که می

[. نتایج همبستگی بین دو پیوند اعتمواد و  16، 15]کند  می

 عرفوی  هوای سوامان  مشارکت در بین دامداران در جنگل

این موضوو  را تاًییود    نیز QAPشاخص  براساسکاَلک 

 است.   کرده

 گیری نتیجه
هووای ملووی و یعووی تجدیدشووونده از سوورمایهمنووابع طب
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 ۀتوسوع حفظ و  و شوند میباارزش کشورها محسوب 

هوا از وظوای  عمووم    این منابع ارزشمند مانند جنگول 

. اسوت بورداران از ایون منوابع    خصووص بهوره   بهمردم 

موودیریت موفووق منووابع اشووتراکی هماننوود   همچنووین 

 رتوأثی ای است کوه در آن  ریزیها، نیازمند برنامه جنگل

هوا  اثرگوذار بور جنگول    ترین عامول عنوان مهم بهانسان 

در  نفعووان ی  ذر گرفتووه شووود و نظوور رنووگ در نظوو پوور

شوود   لحواظ های طبیعی در تصمیمات مدیریتی  عرصه

منظوور   بوه در این تحقیق از روش تحلیل شوبکه  [. 19]

عمول   ۀبرنامو روی تودوین   هوای پویش   بررسی نالش

دیر در اسوتان  های روستای کدمدیریت مشارکتی جنگل

در مودیریت   مهمیکی از مسائل . مازندران استفاده شد

ها، همکاری و مشوارکت افوراد اسوت    مشارکتی جنگل

بورداران و  ایجاد فضای اعتماد بوین بهوره   آن، ۀالزمکه 

همبستگی بوین اعتمواد    ،است. در این تحقیق نفعان ی  ذ

و مشارکت و وابسته بودن تغییرات پیوند مشارکت بوه  

بوورداران منووابع جنگلووی، های اعتموواد بووین بهوورهپیونوود

ارتبواط نزدیوک بوین دو پیونود اعتمواد و       ۀدهنود  نشان

عمول مودیریت مشوارکتی     ۀبرنامو مشارکت در تدوین 

کلی و در نهایت  طور بهاست.  تحقیق ۀمنطقجنگل در 

عمول   ۀبرنامو کوه جهوت سواماندهی     کردتوان بیان می

قی کدودیر،  ها در روستای ییالمدیریت مشارکتی جنگل

در  سرمایۀ اجتماعیانسجام و اعتماد، مشارکت،  حفظ

مووردی   ۀمطالعو در ایون   .ضرورت دارد نفعان ی  ذبین 

وضوعیت مناسوب اعتمواد و    کوه  توان نتیجه گرفت  می

اعتمواد و   زیواد مشارکت و همچنین سورعت گوردش   

مشارکت در بین افراد سبب تحقق مدیریت مشوارکتی  

خواهوود شوود و ی کمتوورزمووان و هزینووه صوورف بووا 

ی طبیعوی  هوا  ی هدف در بحوران ها پذیری گروه آسیب

تقویوت   توان گفوت در نتیجه می .خواهد یافتکاهش 

ها اعتماد در بین افراد سبب پایبندی این افراد به سنت

ی از منابع جنگلی بردار بهرهو هنجارهای اجتماعی در 

خواهد شد و کنترل اجتماعی را تا حد زیادی افوزایش  

 [.23، 22، 21] ددا دخواه
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