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 چکیده
 ياجتماع در شبکه يروابط اجتماع ليبرداران مرتع، تحلبهره یمنابع طبيعي و توانمندساز يیکي از الزامات اجرایي کردن حکمران      
مشارکت و مشورت در اقدامات  اعتماد، یوندهايبر پ دتأکي با مرتع بردارانبهره يشبکه اجتماع ليتحل قيتحق نیدر ا برداران است.بهره
از  قيتحق نی. در اشد سهیمقا گریکدیفسنقر، پروند و ملوند با  عرفي سطح کالن شبکه در سه سامان یهاشاخص اسبهبا مح ،یدارمرتع

 یعنوان جامعه آمارنفر به 100برداران مرتع شامل همه بهره ي( استفاده شده است و در سه سامان عرفیروش شبکه کامل )سرشمار
روابط و  یداریپا ،ياجتماع هیسرما زانيپروند م عرفي برداران سامانبهره نيبکه در  دارداز آن  حکایت جینتا اند.در نظر گرفته شده

ملوند  یدو روستا یبرا 5/40و  8/43 زانيآنها با داشتن م نيدرصد در حد متوسط و مشورت در ب 8/50تعادل شبکه با مقدار تراکم 
 نياعتماد، مشارکت و مشورت در ب ونديو سرعت کم گردش پ نیيپا ياجتماع هسرمای. است شده نهینهاد يفيو فسنقر در حد ضع

مناطق است  نیمرتع در ا يتبع آن بهبود حکمرانو به يمشارکت تیریساختار مد جادیمهم در ا یهادو روستا از چالش نیبرداران ابهره
 یبرا عرفي برداران هر سه سامانبهره لیمات جادیدر شبکه و ا یاعتمادساز شیبا افزا ياجتماع هیسرما شتريهرچه ب تیبه تقو ازيو ن

به  ازيملوند و فسنقر ن یدر دو روستا بساچه. داردمرتع  يحکمران نهيدر زم تيموفق جادیا یبرا یدارمرتع یهاتيمشارکت در فعال
 پروند است. ینسبت به روستا ياجتماع هیسرما شیو افزا يروابط اجتماع شتريب تیتقو

 
 .ياجتماع هیبرداران مرتع، مشارکت، سرمابهره ،يشبکه اجتماع ليتحل اعتماد، کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه
 یو باارزش برا يمل یهاهیاز سرما يمراتع جزئ

 et alBorgatti. ,) شونديمحسوب م ندهیو آ يکنون یهانسل

 ری،گي ژنيتنها به حفظ دما، اکس يعي(. نقش منابع طب1999
ي... محدود نم جو و کيگاز کربن زانمي داشتن ثابت نگه

 و يروانشناخت ،يبلکه دارای ابعادی اقتصادی، اجتماع شود،
در  يمهم اري( و نقش بسMohadjer, 2011) باشدمي زي... ن

 یبرا یيو درآمدزا شناختي تعادل بوم ،یيتوسعه روستا
از  جهي(. درنت et alBorgatti,. 2002برداران مرتع دارد )بهره

 روازاین روند،مي شمار به داریتوسعه پا ندیدر فرا هیعوامل پا
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دار و حفظ یتوسعه پا به يابدستي منظور اساس به نیبر ا
بردار بهره تيجلب مشارکت آحاد مردم ازجمله جمع مراتع،

(. امروزه سرعت Richards, 1997ست )یضرور یمرتع امر
از روند  شتريب اريمنابع، بس نیاز ا بیو تخر یبرداربهره
 یباعث نابود دهیپد نيو هم باشديآن م اءيو اح دیتجد

 یبردارهرهحفاظت و ب رونازای است؛ گسترده مراتع شده
برخوردار  یاژهیو تيمنابع ارزشمند از اهم نیاز ا داریپا

مستلزم انتخاب  ( وWellens and Jegers, 2009است )
 يو اصول داریپا تیریدر مد کيستماتيجامع و س کردییرو

و در نظرگرفتن روابط متقابل تمام اجزاء موجود  يعيمنابع طب
(، Mohadjer, 2011) باشديم دهيچيپ ستمياکوس نیدر ا

انسان  رایز ،ستميبرداران آن اکوسبهره نيروابط بویژه به
 ،يعيعوامل مؤثر بر منابع طب نیترياز اصل يکی عنوان به

يم فایمجموعه ا نیا دارییدر پا یاکنندهنيينقش مهم و تع
در  یدبا يعيطب ستماکوسي با انسان رابطه که طوری . بهدینما

 رديمراتع قرار گ يمرانو حک هایگذاراستيرأس س
(Kim and  ;Jegers, 2009 ;Herman and Renz, 2004

2013 .,et alLienert ; Lee, 2010.) و  يحکمران مفهوم
وارد  يتازگ به ت،یریمد یجا کردن آن به نیگزیجا
به  سویيامر از  نیعلت ا ،شده است يعيمنابع طب قاتيتحق
يو گذشته برم کيکالس قاتيتحق يابیحاصل از ارز جینتا

حوزه  نیدر ا کيکالس قاتيتحقاز سوی دیگر . گردد
از روند و کنترل عوامل مختلف  ياند درک جامعنتوانسته

 ،يحکمران یداشته باشند. در الگو يعيمنابع طب بر رگذاريتأث
متعدد  نانیآفرو نقش گرانیباز ليتحل یبرا ينینو یهاروش
 یهاستميو کنترل س يامکان بررس بيترتنیبد ،شده يمعرف

 Folkeاست ) شدهمنظوره فراهم و چند يچندوجه ده،يچيپ

2005 .,let a).  رب " يعيمنابع طب يحکمران"استفاده از واژه 
 نکهینظر از اصرف تیریامر داللت دارد که موضوع مد نیا

از تحکم و  یو عار هیشود، چندسوميرا شامل  یزيچه چ
 رگذاريکه عوامل تأث يطیاست و در شرا يرسم یدستورها

از  یادیو تعداد ز ستين گریباز کی اريتنها در دست و اخت
متفاوت  قیو عال ازهاين ها،یياندرکاران با توانادست

,Duit and Galaz ) شوديم استفادههستند،  نیآفرشنق

 ليو کاربرد تحل يطورکلبه يروابط اجتماع کردی(. رو2008
در  یاندهیطور خاص، به صورت فزابه کردیرو نیشبکه در ا

مورد  يعيمنابع طب يو حکمران تيمربوط به حاکم قاتيتحق
تعامل،  مانند يميمفاه هیتوجه قرار گرفته است و بر پا

. شودميکار برده به و شده است فیتعر یمشارکت و همکار
 يرسمريغ ياند که روابط اجتماعنشان داده یاريبس قاتيتحق

و  تیریمد یاندرکاران مختلف براکنشگران و دست انيدر م
کننده دارند و عملکرد آنها  نيينقش تع يعيمنابع طب يحکمران

منابع  خصه)که مش ينيبشيپرقابليو غ دهيچيپ طیرا در شرا
 let aFolke,. ) دهنديقرار م رياست( تحت تأث يعيطب

2006 .,et alHahn  ;2005در رابطه با  ی(. مطالعات متعدد
و با  ياضیر یهاها با استفاده از مدلشبکه نیا يکمّ ليتحل

 یهاشبکه یساختار یهايژگیهدف مرتبط کردن و
 انجام شده يعيمنابع طب يو حکمران تيبا حاکم ياجتماع
خود  يمقاالت اکتشاف( در 2005فولکه و همکاران ) است.

بر عوامل  ياجتماع یهاکه وجود شبکه کننديمبيان  گونهنیا
 هیسرما ،ياجتماع تیو گسترش هو جادیا مانند يمختلف

 یبرا يو مال ياسيس ،يقانون یهاتيظرف جيبس ،ياجتماع
 يو حکمران يو گسترش ابتکارات مرتبط با حکمران جادیا
نقاط  یيدر کشف و شناسا دارد و نیاديبن ريتأث ،يعيطب نابعم

جمله شکاف مرتبط از يعلم یهاو استدالل اتیضعف نظر
 يعيطب یهاستمياکوس تیریمد یتجربه و تخصص برا نيب

 ،یمطالعات کاربرد نیاز ا يبرخ .شوديم استفاده اريبس
به  یبرا يمنزله ابزار مناسبرا به ياجتماع یهاشبکه

اطالعات و گسترش دانش در سطوح و  یگذارراکاشت
است که  يموضوع نیو ا داننديمختلف اجتماع م یهاگروه

 يدر حکمران یبر همکار يمبتن تیریبر ضرورت اعمال مد
جامع  یکاربر ندایفرمختلف در  بردارانبهره دارد. ديمرتع تأک
از روابط  یاشبکه ليدر ارتباط بوده و تشک گریکدیمنابع با 

 Bodin) شوديشناخته م اجتماعي شبکه عنوان که به دهنديم

; Ghorbani, 6, 200.et aland Prell, 2011; Bodin 

2009 .,et al2012, Prell يشبکه اجتماع يطورکل(. به 
ها انواع ها و روابط است که گرهاز گره یامجموعه

برداران بهره انيروابط م یوندهايبرداران و روابط و پبهره
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و  ياجتماع یها. درواقع استفاده از شبکهباشديم ها()گره
نقش  توانديم يعيمنابع طب يبرداران در حکمرانبهره ليتحل
 et alBodin. ,ها داشته باشد )موفق طرح یدر اجرا يمهم

منابع با در ارتباط  يمهم اجتماع یهای(. ازجمله تئور6200
اشاره کرد. از ابعاد مهم  ياجتماع هیبه سرما توانيم ،يعيطب

اعتماد،  توانيم ياجتماع هیدر مقوله سرما يو اساس
را نام برد که از  گروهي و مشورت درون يمشارکت اجتماع

 Bodin) ندهست ياجتماع یهاها در شبکهمؤلفه نیمهمتر

and Prell, 2011با توجه به  ياجتماع هی(. استفاده از سرما
 عنوان به يمل یهانقش دولت فيشدن و تضع يروند جهان

 يجوامع معرف يحکمران شیو افزا یتوانمندساز یبرا راهي
 ياجتماع هیسرما تیتقو (. et alHahn,. 2006) است شده

موفق مرتع را  يتوسعه و حکمران یبرا یزیرروند برنامه
برداران را در امور مربوط به مرتع و مشارکت بهره ليتسه

از  يکیمشارکت  یهاشبکه (.014salari, 2) دارد همراه به
که ارتباطات را  باشنديم ياجتماع هیسرما یاشکال ضرور

باشد  شتريب یاها در جامعهشبکه نیو هرچه ا کننديم ليتسه
بود  خواهد شتريبرداران ببهره یاحتمال همکار

(Shahhoseini, 2002.) شرطشياعتماد پ يطورکلبه 
 نيروابط ب یداریبوده و بقا و پا یمشارکت و همکار

وابسته است. درواقع  گریکدیبرداران به اعتماد افراد به بهره
در حل  کنندهليواحد تسه کی عنوان به تواندياعتماد م

 ندایفربرداران در بهره نيدر ب هایرياختالفات و درگ
 رود کار به داشته باشد ووجود  يعيمنابع طب يحکمران

(Ebrahimi  ;Creighton, 2005 1;Bodin & Prell, 201

Zand Razavi, 2009 ;2014 .,et al). مهم  ميمفاه گریاز د
يقرار گرفته مشارکت م يکه مورد بررس يشناسدر جامعه

امور مربوط  رامونيپ قيتحقاین که مؤلفه مشارکت در  باشد
ازجمله ورود و خروج دام از مرتع، استفاده  یداررتعبه م

نظام  یو برقرار يمشارکت یهاگله جادیچندمنظوره از مرتع، ا
. مشورت در امور مربوط به دام و مرتعباشديم روارهيش

برداران است. بهره نيداشتن اعتماد ب هایاثراز  زين یدار
 هیاسه مؤلفه اعتماد، مشارکت و مشورت با سرم نيدرواقع ب
که هرچه  يمعن نیوجود دارد؛ به ا يرابطه تنگاتنگ ياجتماع

 نيباشد سطح اعتماد در ب شتريبرداران ببهره نيابط بتعداد رو
مشورت،  یبرارا  یشتريب یهاشده و فرصت شتريآنها ب

 نيو مشارکت در ب یو همکار يانجام اقدامات جمع
و  يعاجتما هیسرما نیبنابرا آورد.يمبرداران به وجود بهره

 تیریو مد ابدیيم شیافزا اجتماعي انسجام آن دنبال به
 شدخواهد  يعمل یکمتر نهیتر و با هزموفق يمشارکت

(Pretty and Ward, 2001; 2006 .,et alHahn ).  اعتماد
 يو وابستگ افتهیاست که در طول زمان توسعه يعامل
آحاد جامعه و  نيب يروابط اجتماع و کيفيت تيبا کم يکینزد
 ياسيس یدرک مفهوم مرزها نيو همچن يسازمان شگرانکن

مشخص  بيترت نی. به اشداشاره  به آندارد که در باال 
 ،ياجتماع یهادر شبکه يکه روابط متقابل سازمان شوديم

 یبرا يرسم یهااز توسعه سازمان یمهمتر اريبس ينقش
 فایا يعياز منابع طب یبردارضوابط بهره تیو رعا فیتعر

 .کننديم
 یمراتع از سو حيصح تیریبا توجه به عدم مد 
 تیریمد یاجرا برای يدولت یهاو سازمان يبرداران محلبهره

روابط  یساختار ليمطالعه با هدف تحل نیموفق، ا يمشارکت
 عرفي مراتع در سه سامان يبرداران محلبهره نيب ياجتماع

بر مشارکت، اعتماد و  ديمنتخب در شهرستان سبزوار با تأک
سطح کالن شبکه  ياضیو ر يکمّ یهاو شاخص رتمشو

 استفاده با. است حاصل انجام شده جینتا سهیو مقا ياجتماع
 یداریپا ،ياجتماع هیسرما توانيها مشاخص نای سنجش از

 نيشبکه و سرعت انتقال منابع و اطالعات را در ب
فسنقر، پروند و ملوند در  يعرف یهابرداران در سامانبهره

 قرار داد. سهیمرتع محاسبه و مورد مقا يمرانحک یراستا

 

 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه
 گریکدی يکیسه روستا در نزد پژوهش نیانجام ا یبرا

 انتخاب شد. یدر شهرستان سبزوار، استان خراسان رضو
 24' 58" تا 56° 38' 58"محدوده شهرستان سبزوار از 

 37° 1' 7" تا 35° 32' 16"و از  شرقي طول درجه °58
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 و یمردم روستاها دامدار يشغل اصل .باشديم شمالي عرض
مرتبط  يروستاها شغل ياز اهال یتعداد ياست ول یکشاورز

از مراتع  یبردارپروند دارند. نظام بهره مانيبا کارخانه س
روستاها، به صورت مشاع است و توسط تمام  میحر
البته در  .رديگيبرداران روستا مورد استفاده قرار مبهره
تع دام خود را به مرا زين شابورين ریمطلوب عشا طیشرا

 بردارانفسنقر بهره یدر روستا .کننديم قلپروند منت یروستا
 بردارانرأس دام، در ملوند بهره 150تا  100با  ایگله مرتع
 10رأس دام و در پروند هر  400تا  200با  ایگله مرتع

 یو آنها را برا کنديم جادیرأس دام ا 300با  یادامدار گله
 یهال. البته در سابرنديچرا به مراتع مشاع اطراف روستا م

 نیا یهاتعداد گله دیشد یهايبه علت خشکسال رياخ
کرده است.  دايکاهش پ زيروستاها و تعداد دام در هر گله ن

دام در  یبر نگهدار حيترج زياز دامداران ن يبعض نبرایعالوه
 هیبه تغذ يعلوفه دست هيآغل به صورت دائم دارند و با ته

 نیسه روستا به ا نیا یريگی. جاندپردازيخود م یهادام
ست که به ا یاجاده یفسنقر در ابتدا یشکل است که روستا

 است. ترکیو به شهر سبزوار نزد شوديپروند ختم م
 

 
 مطالعه مورد یعرف یهاسامان ییایجغراف تیموقع -1شکل 

 
 تحقیقروش 

 يشبکه اجتماع ليتحل
و  يستمي(، امکان مطالعه سSNA) يشبکه اجتماع ليتحل

بر آن را در  يمبتن یو ساختارها يروابط اجتماع ريتأث قيدق
حاصل  یو بازخوردها ياجتماع یاز رفتارها يعيوس فيط

. در کندميمختلف بر جوامع فراهم  یهااستياز اعمال س
 توانديم SNAمنابع،  تیریحوزه مطالعات مربوط به مد

و آزمون  یآن امکان واکاو دليلبهباشد که  یاچهیدر نزلهمبه
کرده و با  سريمنابع را م تیریمد یهاهیاز نظر یاريبس

موجبات  ياجتماع یما از رفتارها نشيگسترش درک و ب
علت  نیاکند. به  جادیمرتبط را ا يمطالعات تجرب ياثربخش

روابط  ليتحل یالگو یاندهیر فزاطودانشمندان و محققان به
 .برندميکار خود به قاتيرا در تحق

و  يعيمنابع طب تیریمد ليدر تحل  SNAاستفاده از
است که کمتر به آن  یيآن موضوع نوپا یکاربرد یهاجنبه

 آن است که یادیامر تا حد ز نیتوجه شده است. علت ا

SNA يشناسروان نهيدر زم يليروش تحل کیعنوان به 
است.  افتهی گسترششکل گرفته و  يشناسو جامعه ياجتماع
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 کسویاز  يعيمنابع طب تیریروش در مد نیاز ا یبرداربهره
و  يعيطب یهاستميدرک علوم و قواعد حاکم بر اکوس ازمندين

و  ياز علوم انسان يشناخت و آگاه گرید یاز سو
به يسادگبه SNAاوقات، يگاه نیبنابرا .است يشناسجامعه

 استفادهها روش ریروش مکمل در کنار سا کیعنوان 
به محققان کمک کند  توانديم زيموارد ن ریو در سا شوديم

 ليرا در تحل ياجتماع یتا بتوانند روابط و ساختارها
  SNA.کنند يبررس یشتريبا دقت ب ،يعيمنابع طب يحکمران

چارچوب مستقل و  کیممکن در قالب  یعنوان تنها الگوبه
و  يانسان یهاجنبه يتمام که بتواند ستيجانبه نهمه

و  ليرا تحل يعيمنابع طب يکمرانو ح تیریمد ياجتماع
يم داریپد يزمان  SNAيکند. درواقع، قدرت واقع حیتشر
و در  رديقرار گ ینظر یهاچارچوب ریکه در کنار سا شود
روابط  کردیرو گر،یرت داعببا آنها استفاده شود. به بيترک

منبع ارزشمند به ابزار و  کیعنوان به توانديم ياجتماع
 يعيمنابع طب يو حکمران تیریمد لعاتمطا ریسا یهاروش

 زيآمتياستقرار موفق یبرا یديحل کلراه کی اضافه شود.
که در  ياندرکاران مرتبطدست نيمرتع ب يحکمران یالگو
 گریکدیاز موارد به صورت آشکار در تعارض با  یاپاره

در  .هستند، توسعه درک و شناخت متقابل و اعتماد است
  SNAبوده است که اثبات شود نیبر ا يسع ،یادیز قاتيتحق

 یروفرا یهاحل چالش یدانش ما برا شبرديدر پ توانديم
واقع شده و به ديمف يعيمنابع طب داریپا يو حکمران تيحاکم
 یاز الگوها يعيوس فيقدرتمند در کنار ط یابزار عنوان

 شود گرفتهکار به يعيمنابع طب تيحاکم يو مفهوم ینظر

(Acheson, 1981; Ostrom, 1990). 
شبکه در  ليکردن تحل یدر کاربرد هياقدامات اول ازجمله

 کیو اکولوژ ياجتماع یمشخص کردن مرزبند مرتع، يحکمران
 عرفي برداران از مراتع سه سامانبهره قيتحقاین که در  باشديم

فسنقر، ملوند و پروند واقع در شهرستان سبزوار در استان 
و بر اساس مطالعات  دامه. در اشدند يبررس یخراسان رضو

و مصاحبه  ميمشاهده مستق قیو از طر يشیمايو روش پ يدانيم
برداران از ابتدا بهره ،يهدف در مناطق مورد بررس یهابا گروه

برداران شدند که اطالعات بهره یيشناسا يعرف یهااتع سامانمر

 یبرا قيتحق نیدر ا استفاده شدهآمده است. روش  1در جدول 
  Bodin and)روش شبکه کامل است ،یآمار یهاهنمون نييتع

Prell, 2011) برداران مرتع در بهره هيروش کل نیکه در ا
اند. تعداد کل مورد پرسش قرار گرفته يعرف یهاسامان

بردار بوده که بر اساس روش شبکه بهره 100برداران مرتع بهره
جداگانه  يهر سامان عرف درنظر  مورد يکامل روابط اجتماع

 یوندهايپ قيتحق نیدر ا .قرار گرفته است يابیمور ارز
برداران مرتع در قالب بهره نيمشارکت، اعتماد و مشورت ب

قرار گرفته و  يمورد بررس یاشبکه ليمه تحلپرسشنا
بر اساس سه  ياجتماع هسرمای ادامه در. است شده آوری جمع

و  یدارمشارکت در امور مرتع ،يشخص نياعتماد ب ونديپ
 قیداران مرتع از طربربهرهدر شبکه  یدارمشورت در امور گله

 ينظر در سطح کالن شبکه بررس مورد یهاشاخص یريگاندازه
 یاشبکه لياستفاده از روش تحل برایراستا  نیاست. در ا شده

 يابیو ارز شیمرتع، بر اساس سند برنامه عمل پا يدر حکمران
  et (Fahamکشور يعيمنابع طب یهاپروژه ياستيس-ياجتماع

2009)  .,al شبکه  ليتحل برای رگذاريمهم و تأث یارهايعم
 يگیشامل تراکم شبکه، دوسو عرفي برداران مرتع در سامانبهره

مورد  کیفاصله ژئودز نيانگيو م وندهايپ يافتگیانتقال وندها،يپ
 .و محاسبه قرار گرفت يبررس

 
 شبکه تراکم

کنشگران در  ميسنجش ارتباط مستق یبرا يشاخص تراکم
موجود نسبت  یوندهاياگر تعداد پ .است يشبکه اجتماع کی

ممکن را به خود اختصاص داده  یوندهاياز کل پ یيباال
 کیعنوان را به يبررس شبکه مورد توانيباشند، آنگاه م
 ديشبکه منسجم نام کیگرفت و آن را  نظر شبکه متراکم در

(Rasekhi, 2014). 

 
 وندهایپ یگیدوسو
متقابل  زانيشبکه روابط و م یداریپا زانيم نتعيي منظور به
يشاخص استفاده م نیاعتماد و مشارکت از ا یوندهايبودن پ

شاخص در شبکه روابط  نیا زانيهر چه مالبته (. کرتي)ل شود
روابط متقابل سازنده  زانيدهنده باال بودن مباشد نشان شتريب
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روابط را  بکهش یداریو پا باشديافراد حاضر در شبکه م نيب
  .(Leahy and Anderson, 2008)دینمايم نيتضم

 
 وندهایپ یافتگیانتقال
 دهديتعادل و توازن شبکه را نشان م زانيشاخص م نیا

2014)  .,et al(Ebrahimi . نيگانه در بهرچه روابط سه 
تر بوده و تر و متوازنباشد شبکه متعادل شتريبرداران ببهره

 است شتريبرداران مرتع ببهره نيو دوام روابط در ب یداریپا

(Mohammadi Kangari and Mohammadi, 2014). 
 

 (کیفاصله ژئودز نیانگیبردار )مدو بهره انیفاصله م نیترکوتاه
دو  نيدر ب ريمس نیترکوتاه زانيدهنده مشاخص نشان نیا

 باشدياعتماد و مشارکت م یوندهايبردار بر اساس پجفت بهره
(Scholz, 2011). شاخص باالتر  نیا زانيهرچه مکه طوریبه

در  يمشارکت یوندهايباشد سرعت گردش و پخش اعتماد و پ
 نینابرابوده، ب شتريدر جامعه ب يگانگیاتحاد و  زانيافراد و م نيب

است و  ازين در شبکه مورد یاعتمادساز یبرا یزمان کمتر
با زمان  تیریمد یاجرا یافراد در شبکه برا کردنهماهنگ 

 (.Rowe and Frewer, 2005) شدرو خواهد روبه یکمتر
 

 نتایج 
جامعه هدف در منطقه مورد  یفرد یهايژگیو -1

 جامعه مورد یفرد یهايژگیابتدا به و قيتحقاین  در مطالعه:
 .(1 جدول) است نظر اشاره شده

 

 سبزوار های عرفیسامان های فردیویژگی -1 جدول

 پروند )درصد( ملوند )درصد( )درصد( فسنقر هاویژگی مؤلفه

 20 0 0 زنان جنسیت

 80 100 100 مردان

 

 

 سن

18-30 3 11 8 

31-45 23 28 20 

46-60 40 30 60 

61-75 30 24 4 

76-90 3 7 8 

 

 وضعیت سواد

 40 22 37 سوادبي

 36 53 40 ابتدایي

 16 5 13 سيکل

 8 16 7 دیپلم

 0 0 3 دیپلمفوق

 0 4 0 ليسانس

 100 98 93 ميليونکمتر از یک درآمد

 0 2 7 یک تا دو ميليون

 0 0 0 بيشتر از دو ميليون

های جهاد شرکت در کارگاه

 کشاورزی

 24 58 23 افراد با سابقه شرکت در کارگاه

 76 42 77 افراد بدون سابقه شرکت در کارگاه
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اعتماد، مشارکت و مشورت  یوندهايپ یساختار ليتحل -2
 مورد یهابرداران مرتع ساماندر سطح کالن شبکه بهره

 مطالعه
 نیدر ب یاجتماع هیسرما زانیشاخص تراکم و م -2-1

 مطالعه مورد یهابرداران مرتع سامانبهره
مشارکت،  ونديشاخص تراکم بر اساس پ زانيم 2 جدول

 یهابرداران مرتع سامانهاعتماد و مشورت در شبکه بهر
آمده در دستبه جی. بر اساس نتادهديمطالعه را نشان م مورد

و در  8/50مشارکت  ونديپروند درصد تراکم در پ یروستا
شبکه  نیاست. ا 33مشورت  ونديو در پ 7/56اعتماد  ونديپ

 ونديمتوسط در پ ياجتماع هیانسجام و سرما زانيم یرادا
 ونديدر پ فيضع ياجتماع هیمشارکت و اعتماد و سرما

در  گرید یبه نسبت دو روستا زانيم نیمشورت است. ا
 حد قرار دارد. نیباالتر

 ونديفسنقر و ملوند در پ یتراکم در روستا درصد
و  36اعتماد  ونديدر پ، 8/43و  5/40 بيترتمشارکت به

 نیاست. ا 8/32و  8/20مشورت  ونديدر پو  1/38
متوسط در  ياجتماع هیانسجام و سرما زانيم یها داراشبکه

اعتماد و  ونديدر پ فيضع ياجتماع هیمشارکت و سرما ونديپ
 مشورت است.

 نیاعتماد ا ونديتراکم در پ زانيبا توجه به تفاوت م 
 یاجرا برایکرد که  انيب گونهنیا توانيم يعرف یهاسامان

 شیبه افزا ازيملوند نمطلوب در دو سامان فسنقر و  تیریمد
دو منطقه  نیبرداران ابهره نيدر ب ياجتماع هیسرما شتريب

 است.
 نیدر ب یاجتماع هیسرما زانیو م یگیشاخص دوسو -2-2

 مطالعه مورد یهابرداران مرتع سامانبهره
مشارکت، اعتماد و  یوندهايشدن پ نهیارتباط با نهاد در

 یهاها و عرفآنها به سنت یبندیافراد و پا نيمشورت در ب
شاخص  زاني(، م4ذکرشده در جدول ) جیمطابق نتا يمحل

مشارکت، اعتماد و مشورت در  هایونديدر پ يگیدوسو

درصد، در ملوند  24و  86/42، 32/36پروند  یروستا
، 47/28درصد، در فسنقر  5/23و  10/24، 24/34
و  وندهايدرصد است که در تمام پ 56/14و  32/21

اعتماد در  ونديجز در پبه ،است يفيضع زانيها مسامان
را به خود اختصاص داده  يمتوسط زانيپروند که م یروستا

را در  ينیيپا اريبس زانيفسنقر، م یروستا نياست. همچن
 مشورت دارد. ونديپ

در  یاجتماع هیسرما زانیو م یافتگیشاخص انتقال -2-3
 مطالعه مورد یهابرداران مرتع سامانبهره نیب

مشارکت، اعتماد و  هایونديپ يافتگیانتقال زانيم
 6/32و  7/39، 2/45فسنقر  یدر روستا زيمشورت ن

در پروند و  درصد 5/33و  6/41، 7/51درصد، در ملوند 
انتقال زانيدرواقع م .باشديدرصد م 8/38و  2/65، 9/59
در شهرستان سبزوار متوسط  يدر مناطق مورد بررس يافتگی

 (.2است )جدول 
 هیسرما زانیو م کیفاصله ژئودز نیانگیشاخص م -2-4

 مطالعه مورد یهابرداران مرتع سامانبهره نیدر ب یاجتماع
مشارکت،  ونديدر سه پ کیفاصله ژئودز نيانگيم جینتا

و  6/1 ،6/1 بيترتملوند به یاعتماد و مشورت در روستا
مشارکت،  یوندهايدر پ زانيم نیپروند ااست. در  7/1

 نیاست، ا 8/1و  4/1، 5/1 بيترتاعتماد و مشورت به
مشارکت، اعتماد و مشورت در  ونديسه پ یبرا ریمقاد

سرعت  انگرياست که ب 2و  7/1 ،6/1 بيترتفسنقر به
متوسط گردش اعتماد و گردش نامطلوب اتحاد و ارتباط 

ر است و سرعت گردش ملوند و فسنق یافراد در روستاها
 ونديپروند در دو پ یدر روستا یو تبادل اعتماد و همکار

 یقرار دارد و از دو روستا نهيمشارکت و اعتماد در حد به
 نيو اتحاد ب يگانگی نیبنابرا ؛در منطقه بهتر است گرید

و  يروستا در حد متوسط است و هماهنگ نیبرداران ابهره
 ریپذبا صرف زمان امکان گریکدیافراد به  يدسترس

 خواهد بود.
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یافتگی و میانگین فاصله ژئودزیک در پیوند مشارکت، اعتماد و مشورت شبکه میزان شاخص تراکم، دوسویگی، انتقال -2 جدول
 مطالعه برداران مرتعی در روستاهای موردبهره

 میانگین فاصله ژئودزیک )%( یافتگیانتقال )%(ی دوسویگ )%( تراکم دارتعداد مرتع نوع پیوند مرز

 

 فسنقر

 6/1 2/45 47/28 5/40 30 مشارکت

 7/1 7/39 32/21 36 30 اعتماد

 2 6/32 56/14 8/20 30 مشورت

 

 ملوند

 6/1 7/51 24/34 8/43 45 مشارکت

 6/1 6/41 10/24 1/38 45 اعتماد

 7/1 5/33 5/23 8/32 45 مشورت

 

 پروند

 5/1 9/59 32/36 8/50 25 مشارکت

 4/1 2/65 86/42 7/56 25 اعتماد

 8/1 8/38 5/23 31 25 مشورت

 
 بحث 

 ياجتماع هیسرما یساختار اتيخصوص قيتحق نیدر ا
ملوند و پروند  فسنقر، یبرداران مرتع سه روستابهره نيدر ب

 قیاز طر یسبزوار استان خراسان رضواز توابع شهرستان 
مشارکت، اعتماد و مشورت و  ونديسه پ ليو تحل يبررس

 يگیتراکم، دوسو مانند يمختلف یهاسنجش شاخص
با استفاده  کیفاصله ژئودز نيانگيو م يافتگیانتقال وندها،يپ

این است. در  انجام شده يشبکه اجتماع لياز روش تحل
برداران تنها در امور مربوط به مرتع بهره نيمشارکت ب قيتحق

 سنجش گردیده است.
برداران بهره نيشاخص تراکم در ب يحاصل از بررس جینتا
سه روستا نشان از آن داشت که شاخص تراکم در  نیمرتع ا

 ریاز مقاد ونديپروند در هر سه پ یبرداران روستابهره نيب
 ایناوجودبوده است. ب شتريب گرید یمربوط به دو روستا

 نیبرداران ابهره نياعتماد و مشارکت در ب شیافزا
باال بودن اعتماد و مشارکت  زیرا ست،يالزام زين عرفي سامان

ارتباطات و تعامالت  شیبرداران منجر به افزابهره نيدر ب
 ترعیافراد سر انيها و اطالعات در مداده شده وآنها  انيم

 جهياعضا درنت اتيو گردش دانش و تجرب دیآيدرم انجری به
 شیبر اعتماد سبب افزا ينمبت داریارتباطات مستمر و پا

 جهيدرنت ،برداران شدهبهره ياجتماع هیانسجام و سرما
مرتع به صورت مطلوب محقق خواهد  يبه حکمران يابيدست
 et Bodin) کننديم دیيرا تأ جهينتاین مختلف  قاتي. تحقشد

2014, Ghorbani, 2015 .,et al2006, Ebrahimi  .,al.) 
اعتماد متقابل در امور مربوط به  زانيپروند م یروستا در

روستاها  ریسا یبرا زانيم نیا يمرتع در حد متوسط بوده ول
. مشارکت متقابل داده استرا به خود اختصاص  يکم ریمقاد
 یاوندهيشدن پ نهینهاد زانيشبکه ارتباطات و م یداریو پا

گردد. در يم يابیارز ينیيمختلف در تمام روستاها در حد پا
مشورت در امور مرتع برایاعتماد  زانيفسنقر م یروستا

اعتماد  شتريب تیتقو ازمنديمقدار را دارد که ن نیکمتر یدار
 یدر روستا نيروستاست. همچن نیبرداران ابهره نيدر ب

پروند تعادل و توازن شبکه باالست. وجود اعتماد متقابل و 
شود  جادیا داریپا یاکه شبکه شوديمشارکت متقابل باعث م

به  یبندیپا نيو تعاون و همچن یکه در آن اعتماد، همکار
 نیگردد. ا نهیافراد نهاد نيدر ب يمحل یهاها و عرفسنت



 377 2شماره  28تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمي 

در  یزیرنامهشده و بر ياجتماع هیسرما شیامر منجر به افزا
همراه بوده و  یو زمان کمتر نهیروستا با هز داریتوسعه پا

 یهایزیردر برنامه يمشارکت یندهایفرا تیسبب تقو
تنازعات و  یادیتا حد ز نيهمچن مربوطه خواهد شد.

افراد را کاهش خواهد داد  نيدر ب ياجتماع یهاتیشکا
(2015 .,et alGhorbani البت .)روابط متقابل  تیبه تقو ازين ه

وجود دارد تا شبکه  گریکدیمشاوره افراد با  برای
و متعادل و  داریشبکه پا کی ليبرداران پروند با تشکبهره

و  يبحران طیباال توان مقابله در برابر شرا ياجتماع هیسرما
 قاتيتحق جینتا را داشته باشند. يمختلف اجتماع یهاتنش

Plickert, 2007; ) باشديممطلب  نیا دیمختلف مؤ

Ghorbani, 2015, Rowe and Frewer, 2005.) یروستا 
ملوند و پروند  ینسبت به روستا یترسخت طیفسنقر شرا
 يبهبود حکمران یبرا یشتريب یهاتالش ازمنديداشته و ن

بودن  ترنیيپا یبرا توانيکه م يلیاز دال يکی. استمراتع 
به  يکیرد نزدک انيب نقردر روستا فس ياجتماع یوندهايپ

روستا و  نیبر اجتماع ا یشهر يزندگ ريشهر سبزوار و تأث
از  یبه شهر و برخوردار يکیبرداران آن است. نزدبهره

 نيب ياجتماع هیاز عوامل کاهش سرما يکی يامکانات نسب
 ني(. همچن et alSalari sardari,. 2014است ) انیيروستا

سبزوار و کمبود  نپروند از شهرستا یدور بودن روستا
و  ترکیروستا روابط نزد نیامکانات باعث شده مردم ا

 ياجتماع هیداشته باشند و سرما گریکدیبا  یشتريمشارکت ب
 ,Woolcock and Naryanرا از خود نشان دهند ) یباالتر

2010 .,al etMiri  ;2000). یهاطرح یاجرا برای ازآنجاکه 
 يابیارز است. تيزمان و هزینه دو عامل حائز اهم يمشارکت

برداران و اتحاد بهره نيسرعت گردش اعتماد و مشارکت در ب
هماهنگ  برایکه  یانهیآنان و زمان و هز يگانگیو 

از  شوديمرتع صرف م يمشارکت یهاشدنشان در برنامه
 یدر روستا .شودانجام مي کیژئودز نيانگيشاخص م قیطر

برداران بهره نيگردش مشارکت و اعتماد در بپروند سرعت 
 یهاسامان ریمتوسط است و از سا باًیروستا در حد تقر نیا

سرعت  نیدارد؛ بنابرا یبهتر تيمطالعه وضع مورد يعرف
برداران باالتر از بهره گریکدیروستا به  نیافراد ا يدسترس

 یاجرا برایحال نی. بااستملوند و فسنقر ا یروستاها
است  ازين زيروستا ن نیدر ا يمشارکت یهاهرچه بهتر طرح
 گریکدیسرعت با  نیزمان ممکن و باالتر نیتا افراد در کمتر

 جيآنان و بس نيدر ب يگانگیبرقرار کنند تا اتحاد و  ونديپ
 یمراتع با سرعت باالتر تیریآن مد يو در پ يمنابع اجتماع

(.  ,Rasekhi, 2014Ghorbani, 2015) اشدب يابيقابل دست
 يآگاه شیبرداران منجر به افزابهره نياعتماد در ب شیافزا

 يجمع یهاتيافراد در شبکه و مشارکت آزادانه آنها در فعال
در ارتباط با  يمحل یهاها و عرفبه سنت یبندیپا و شده

احساس  و افتهی شیافزا زياز مراتع ن یبرداربهره یهاوهيش
از  یبردارنسبت به حفاظت و بهرهافراد را  یریپذتيولمسئ

 یبر رو يمناسب اريبس ريتأث تیدر نها ،دهديم شیمراتع افزا
Granovetter, 1973; مرتع خواهد داشت ) يحکمران

 ;Hanneman, 2001 ;2005 Hanneman and Riddle,

Pretty and Ward, 2001.) یشرط الزم برا يطورکلبه 
بسط  ،يگسترش انسجام اجتماع یاهر جامعه شرفتيپ

 نیافراد است که ا نيو از مهمتر، اعتماد ب يمشارکت اجتماع
 دآیمي شمار به ياجتماع هیسرما یهاها از مؤلفهسازه

(Amini and Mirdamadi, 2007به .)یباال زانيم يطورکل 
منجر به  بردارانرهبه نيمشارکت، اعتماد و مشورت در ب

 یهاتيفعال تیسبب تقوو شده  ياجتماع هیسرما شیافزا
 يمشارکت یزیرشده و برنامه يمشارکت یندهاایفرو  يجمع

 بود. همراه خواهد یو زمان کمتر نهیمراتع با هز تیریدر مد
در  يمحل یهاها و عرفشدن سنت نهیسبب نهاد نيهمچن

 یادیو تا حد ز گرددياز مراتع م یبردارارتباط با بهره
افراد کاهش  نيرا در ب يتنازعات و اختالفات اجتماع

 .دهدمي
 يحکمران یو اجرا یزیربرنامهو  یگذاراستيس برای

يم فایرا ا يبرداران مرتع نقش اساسمرتع که در آن بهره
بر روابط  يمبتن اجتماعي ضرورت دارد ابتدا شبکه ند،ینما

روابط با  نیا یساختار یبرداران مرتع و الگومختلف بهره
مطالعه شود و بعد از  يشبکه اجتماع لياستفاده از روش تحل

 یهااستيو س هاراهبرد ،ها و مشکالتکشف چالش
 یهاشاخص گردد. نیهمان منطقه تدو یالزم برا یانحصار
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 يابزار کم کیعنوان به توانديم يشبکه اجتماع ليتحل يکم
مورد  زين یدارمرتع یهاطرح ياجتماع يابیو ارز شیدر پا

 هیمرتع و سرما يازآنجاکه حکمران .ردياستفاده قرار گ
، دارند گریکدیبا  يبرداران ارتباط تنگاتنگبهره ياجتماع
 نيمقاله تالش شده است تا روابط ب نیدر ا بنابراین

 قيتحق نیا جیو نتا شود يابیو ارز ليبرداران مرتع تحلبهره
استفاده  مرتع مورد يحکمران یدر سازوکارها توانديم

 .قرار گيرد یيو دستگاه اجرا گذاراناستيمحققان، س
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             Abstract  

     One of the requirements for implementing natural resource governance and empowerment of 

rangeland users is the analysis of social relations in the social network of users. In this research, 

the analysis of the social network of rangeland users with an emphasis on the links of trust, 

participation, and consultation in rangeland management measures was compared with the 

calculation of macro-level indicators of the network in the three customary systems of Fasanqar, 

Parvand, and Malvand. Also, the complete network method (census) has been used, and in three 

customary systems, all rangeland users, including 100 people, have been considered a statistical 

population. The results show that among the users of the customary system, the amount of 

social capital, stability of relations, and network balance with a density of 50.8% on average and 

consultation between them with a rate of 43.8 and 40.5 for the two villages Malvand and 

Fasanqar are poorly institutionalized. Low social capital and low turnover of trust, participation 

and consultation between the users of these two villages are important challenges in creating a 

participatory management structure, and consequently, improving rangeland governance in 

these areas and the need to further strengthen social capital by increasing building trust in the 

network and creating the desire of users of all three customary systems to participate in 

rangeland activities to create success in rangeland governance. However, in the two villages of 

Malvand and Fasanqar, there is a need to further strengthen social relations and increase social 

capital compared to the Parvand village.  
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