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 چکیده
ها حائز اهميت است. اکوسيستم شکنندگی باالی این و حساسيت دليل های بيابانی، بهمدیریت مشارکتی در حفاظت از اکوسيستم    
شناسایی بازیگران رو ازاین. در شبکه روابط اجتماعی، منجر به شکست آن شده است ذینفعانحال، توجه ناکافی به موقعيت بااین

همکاری و تعيين بازیگران کليدی  بررسی انسجام شبکه برایهای بيابانی مهم است. این مطالعه کليدی در مدیریت مشارکتی اکوسيستم
ها از طریق اطالعات و داده مشارکتی انجام شده است. دولتی در دو سطح نهادهای دولتی و مردمی با رویکرد مدیریت ذینفعان
نهاد  45آوری شد. پس از شناسایی ها و جوامع محلی جمعهای پيمایشی، مصاحبه و شرکت در جلسات با نمایندگان دستگاهروش

نهادهای دولتی تکميل   نفر از 34نفر از اعضای جامعه محلی و  41تحليل شبکه اجتماعی تهيه و توسط  نامهپرسشدولتی ذینفع، یک 
وتحليل قرار مورد تجزیه UCINET6.718افزار افزار مایکروسافت اکسل شده و با استفاده از نرمهای تهيه شده وارد نرمشد. سپس داده

های کالن و خرد سپس شاخص ،ها استفاده شدسازمان برای ترسيم شبکه -سازمان و مردم -وجهی سازمانگرفت. از دو ماتریس تک
که ها محاسبه شد. نتایج نشان داد شبکه مانند تراکم، مرکزیت بينابينی، نقاط برشی، مرکزیت درجه و مرکزیت بينابينی برای تفسير شبکه

 ،ازحد ميانگين ارزیابی شده استيشب( 77/0سازمان ) -( و مردم672/0سازمان ) -همکاری سازمان شاخص تراکم در هر دو شبکه
 45زیست شهرستان قشم دارای باالترین شاخص مرکزیت بينابينی در بين يطمححفاظت  بنابراین قابل قبول است. همچنين اداره

های درگير در مدیریت مشارکتی منابع طبيعی همکاری است. بنابراین همکاری بيشتر سازمان شده در هر دو شبکهییشناسادستگاه 
 شود.زیست پيشنهاد میکاهش هر نوع آلودگی محيط برایحرا های برای حفاظت و توسعه جنگل

 
 .NetDraw ، مدیریت مشارکتی، مرکزیت درجه، های حراجنگل، تراکمتحليل شبکه اجتماعی، کلیدی: های واژه

 
 مقدمه

هاای  های بيابانی تحت تأثير مؤلفهاکوسيستممدیریت 
افازایش و  تخریب مناابع طبيعای،    بااکولوژیکی و انسانی 

و نهادهاای   بارداران بهره و عدم مشارکتتشدید درگيری 
 اسات.  روروبه در سراسر جهان دولتی مرتبط با این منابع

رویکردی  عنوانبهفهوم مدیریت مشارکتی مدر این راستا 
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طبيعای   مناابع هاای  عرصاه کاربردی و نوین در مدیریت 
دیریت مشارکتی م(.  et alGhorbani ,.2019) شد رحمط

توساط   یاک تواناایی مشاورتی    بيش از یک روش فنای 
و  اسات ماؤثر   آنهاگيری در مورد که تصميم استافرادی 

است که مشاارکت مساتقيم در    جاییحوزه فعاليت محلی 
در سااماندهی و  منظور بدین. پذیر و شدنی استآن امکان
طبيعای ذینفعاان    مناابع ریازی مادیریت مشاارکتی    برنامه

ماادیریت یکسااوی رابطااه در  مختلفاای درگياار هسااتند.
و در ساوی دیگار    طبيعای  ن از منابعبردارامشارکتی بهره
 آنمارتبط باا    غيردولتای هاای دولتای و   نهادها و ارگان

ریازی و اجارای مادیریت    برناماه  بناابراین  .اندقرارگرفته
 زاییبيابانمشارکتی در کشور ایران و گسترش روزافزون 

های مناطق سامانهحساسيت و شکنندگی زیاد بوم درنتيجه
 ضاروری و حاائز اهميات اسات     ،خشاک نيماه خشک و 

(Ghorbani & Avazpour, 2017). رو محققااان ازایاان
ی جواماع محلای و   باردار بهاره ارتباط بسياری به بررسی 

 ذینفعاان عنوان ها با رویکرد مدیریت مشارکتی بهسازمان
های روش به فاظت از منابع طبيعیاین خدمات در برابر ح

 کاه یطاور باه . اناد کارده سطوح مختلف تأکيد و  گوناگون
 شناساایی،  های مدیریت مشارکتی بار اساس تمامی روش

 پاروژه  یک متن در ذینفعان همه کردن درگير و بندیطبقه
 ذینفعان مختلف هایدیدگاه مقایسه امکان استوار است که

 (؛& Heyman, 2020) Hargroveنمایاد  فاراهم مای   را
تواناد نقاش   بنابراین اهميت دادن به عوامل اجتماعی مای 

در مادیریت مناابع    در جلب مشارکت ذینفعانرا بسزایی 
 et al.,Madadizadeh طبيعی باه دنباال داشاته باشاد )    

 (2021و همکااااران ) Mondalبااارای نموناااه  .(2021
بااا رویکاارد  چااارچوم مفهااومی حفاظاات از جنگاال را

ecological -Social)مااادیریت مشاااارکتی و تفکااار 

system)SES طبقاندونزی  های مناطق خشکدر جنگل 
مزایا، جوامع محلای،  پذیری، و آسيب یداتتهد يرهایمتغ

 نهااد ماردم هاای  های دولات و ساازمان  وضعيت سياست
و ریاو   کنوانسايون رامسار   المللای ينب ابتکارات برحسب

 دولتینهادهای  ذینفعانشناسایی و مشارکت دادن  يجهدرنت

مدیریت که  نشان دادآنان نتایج  .کردندپيشنهاد  و مردمی
 و ترگسترده مشارکتولی  استها وظيفه دولت این جنگل

 حکمرانای  واندتمیدولتی و مردمی  ذینفعان توانمندسازی
 و هاا اولویت و بخشدب بهبود را Sundarbansهای جنگل
 معيشت و حفاظت زمينه دو هر دررا  مشترک توافق سطح

و همکااران    Engelmeyer-Scully.کناد  محلی تضامين 
 بااا رویکاارد ذینفعااانشناسااایی  درنتيجااهنيااز  ،(2021)

ساحلی نشاان   بيابان هایيستماکوسدر مدیریت مشارکتی 
 مدیران های مدیریت مشارکتی سبب آگاهیروش که ندداد
ها و جواماع  بين سازمان مؤثر ارتباطی هایراهبردهای از

 ایان  مشاارکتی  هاای داده طاورکلی باه  .اسات  شدهمحلی 
های مختلف مدیریت تواند در برنامهمی که دارد را قابليت
 هایارزش و هادیدگاهساحلی  هایبيابانمدیریت  ازجمله
 و ارتبااطی  اقادامات  و کناد  شناساایی را  ذینفعان متنوع
 .دهاد  ارائاه  ذینفعاان  تعامل افزایش برای را رسانیاطالع
 ارزش و مکاانی  تناوع  کردناد کاه  گياری  نتيجاه رو ازاین

 و Vazirian پژوهشهمچنين  .اهميت دارد کنندهمشارکت
با رویکرد مادیریت مشاارکتی و روش    (2021همکاران )
کليادی از جایگااه    نفعاان ذیکه  دادای نشان تحليل شبکه
اقتدار و نفوذ باالیی برخوردارند و نقش کنترلی  اجتماعی،
دارند. مراتع مناطق خشک  ذینفعانگری بر سایر و واسطه

عناوان قادرت اجتمااعی و    توانند بهدرنتيجه این افراد می
دهای  گياری و ساازمان  تصاميم فرایناد  رهبران محلی در 
 برقراری ارتباط بين سایرین، افراد،کردن شبکه، هماهنگ 

دستيابی منابع و اطالعاات و سارعت تباادل آنهاا، حال      
 درنتيجاه اعتماد در شبکه و  ها، توسعهاختالف و درگيری

تارین ابازار   عنوان کليادی افزایش سرمایه اجتماعی که به
این روش از  استفاده کنند.مدیریتی است نقش اساسی ایفا 

برای اجرای برنامه عمل مدیریت مشارکتی زمان کمتار و  
ساختاری یک  درواقع الگوهای دارد. به دنباله بهينه هزین

در شرایط را شبکه اجتماعی چگونگی مدیریت بازیگران 
کناد، حتای   کامل فاراهم مای   طوربهزیستی پيچيده محيط

کند که ممکن است برای مدیریت بازیگرانی را مشخص می
کت ساهيم باشاند   های مناسب در مشاردر موقعيت همکاری
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adi, 2021)(Ghorbani & Az. 

روابط آنهاا  کليدی و آناليز  ذینفعانشناسایی رو ازاین
های مدیریت مشارکتی را تسهيل کند. بدینتواند برنامهمی

ای بارای آنااليز و تحليال    روش تحليال شابکه  از منظور 
 اسات  شدهاستفاده ذینفعانهای اجتماعی روابط بين شبکه

(egahban, 2020NHesam & )زیارا بادون شاناخت     ؛
باين نهادهاای    گرفتاه شاکل روابط و ساختارهای قدرت 

های حفاظت و توساعه  و مردمی، بسياری از برنامه دولتی
اجتمااعی کاه بار    فرایندهای يل عدم توجه کافی به به دل
گذارند، ناکارآمد گيری مربوط به حفاظت تأثير میيمتصم

ترتيااب ایاانبااه (. 2020et alGhorbani ,.هسااتند )
Ebrahimizadeh ( با 2020و همکاران )   بررسای شابکه

در دو  و مردمی دولتینهادهای  ذینفعاناعتماد همکاری و 
غنياام   آبادحسينه قبل و بعد از پروژه ترسيب کربن دور

سرمایه اجتماعی حاصل از مدیریت مشارکتی را ارزیاابی  
منسجم  را در قالب یک شبکه هاشبکه اینمحققان  .کردند

و  مرکزیت های تراکم،شاخص بررسی درنتيجهو یکپارچه 
ترسيم کردند. اجتماعی  روش تحليل شبکه نقاط ایزوله به

 های موجود در حاشايه گرهکه نشان داد این تحقيق نتایج 
 ذینفعاان گراف نقش ناچيزی در جلب اعتماد و همکاری 

اتاع منااطق خشاک    هاا و مر در مدیریت مشارکتی جنگل
در  Avazpour (2017)و  Ghorbani همچنااين دارنااد.

تاراکم بايش از    افزایش شاخصکه  پژوهشی نشان دادند
احياا  منااطق    بارای متوسط، اعمال مادیریت مشاارکتی   

 .کناد مای بيابانی را با سرعت بيشتر و زمان کمتار ميسار   
عنوان یکای از  های حرا بهرفتن جنگل از بين کهطوریبه
سابب آزادساازی مقاادیر     های بيابان سااحلی، سامانهبوم

دنبال ها و بهشده در این اکوسيستمعظيمی از کربن ذخيره
 آن تشادید گرماایش جهاانی و دیگار تغييارات اقليماای،     

 هاای سااحلی، کااهش تناوع زیساتی،     کاهش کيفيت آم
ای های ساحلی و نيز نابودی بخش عمدهتخریب زیستگاه
وامع انسانی خواهد شد که متکی بار  نياز ج از منابع مورد

های شده توسط جنگلخدمات و محصوالت متعدد عرضه
بررسای   (.Mafi Gholami & ward, 2018)هستند حرا 

و  ذینفعاان شناسایی که دهد نشان می شدهانجامتحقيقات 
برای مدیریت مشاارکتی الزم و ضروریسات.    آنها ارتباط
 های دولتی،خشی ببيابان هایاصلی در اکوسيستم ذینفعان
دولتای   ذینفعاان  اینوجاود باا . هستندو خصوصی مردمی 

محاور و  های جامعبرنامهمدیریت  عنوان متوليان اصلیبه
 به همين دليال  شوند.می در کشور ایران شناختهمشارکتی 
با جلب اعتماد مردم آنها باید دولتی  ذینفعانها و سازمان

 این شيوه مدیریت، کنند.های مشارکتی همراه را در فعاليت
 ،های بياباانی مشاارکت  ضمن حفاظت و توسعه اکوسيستم

دليال  کناد. بادین   معيشت جوامع بومی را نيز تاأمين مای  
عنوان بخش اصلی به دولتی اندرکاراندست وتحليلیهتجز
محاور و مشاارکتی   هاای جاامع  ناپذیر در طارح ییجداو 

 et al., Jafarian)دارد حفاظت از منابع طبيعی ضرورت 

فاارد حاارا هااای منحصااربهجنگاال منظااورباادین (.2018
Forssk. Vierh)Avecennia marina, ( اقع در جزیره و

عنوان یکای از مهمتارین ذخاایر منااطق بياباانی      قشم به
 et Bagherzadeh Homaii) فاارس خليجمجاور ساحل 

., 2020al ).دو جنبااهاز  هاااایاان جنگاال انتخااام شااد 
 تارین باارزشهستند.  اکولوژیک و اقتصادی دارای اهميت
ماهی و  گاهیذخيرهجنبه اکولوژیک آن مربوط به ارزش 

 Damastutiامواج و فرسایش ) بودن در برابر ميگو، بافر

& Groot., 2019)،  جذم کربن نسابت باه ساایر    قابليت
سازی تا پنج برابار مقادار   های گرمسيری و ذخيرهجنگل

هاای اساتوایی در   نسبت به جنگلرا حد سطح کربن در وا
و  تارین غنای  اقتصاادی،  لحاا   ازو  دارناد ارتفاع باالتر 

هااای پربااازده بيولااوژیکی جهااان  اکوسيسااتم ینمهمتاار
(., 2015al etOrchard )  معيشاات  کنناادهتااأمينو

هاای خورخاوران   اما متأسفانه تاالم ؛است نشينانساحل
مورد ( در 2020و همکاران ) Jafariazarهای مطابق یافته

، تاردد لانج،   غيرمجااز رویه و صيد بیمانند ی یهافعاليت
رویاه از  بارداری بای  های گردشگری، بهاره شناور و قایق
علوفه، آلودگی نفتی، ادوات صايد   عنوانبهپوشش گياهی 

رویه از منابع آم، احداث صانایع و  ، برداشت بیغيرمجاز
و روستایی، گردشگری  ، افزایش توسعه شهریهاکارخانه
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ساخت و احداث اساکله، پساام    پسام صنعتی، ناپایدار،
، برداشت تخام  سالیخشکشهری، تغييرات اقليم و پدیده 

، غيربااومی، وجااود گونااه  هاااپشااتالکپرناادگان و 
و ...  کنشيرینآمدر محدوده تاالم، پسام  برداریخاک
تخریب  يجهدرنتزیستی باالیی برخوردارند. محيطخطر از 

هاا  اسات، ایان جنگال    های مانگرو سبب شدهشدید توده
صورت طبيعی قادر باه تارميم و   بدون دخالت انسان و به
حفظ بنابراین  (. et alHajebi.2019 ,احيای خود نباشند )

و توسعه آنها یکای از اهاداف اصالی مادیریتی ساواحل      
باا توجاه باه اینکاه      روازایان  .اسات  فارسخليججنوم 

 ذینفعاان مکاری و هها بدون مشارکت جنگل مدیریت این
امکاان ها از این جنگل بردارو محلی بهره دولتینهادهای 
 کارگيریبه با زمينه این در پژوهشی تاکنون ت وپذیر نيس
 باه  تحقياق  ایان  در است، نشدهانجام اجتماعی هایشبکه
 مردم نگاه و دولتی نهادهای ميان ارتباط چگونگی بررسی
 هاای اکوسيساتم  توسعه و مدیریت در هاسازمان به نسبت
 هاای شبکه این ضعف و قوت نقاط همچنين و حرا بيابانی

. شاد  پرداختاه  هاا اکوسيساتم  ایان  مادیریت  در همکاری
 مشاارکتی  مادیریت  تسهيل هدف با پژوهش این همچنين
 هاای شابکه  ضاعف  نقااط  رفع و قوت نقاط تقویت برای

 کماک  باه  ساازمان  -مردم و سازمان -سازمان همکاری
 مرکزیات  و تاراکم  مانناد  شبکه خرد و کالن هایشاخص
 .گردید انجام

 

 هامواد و روش
 مطالعه مورد منطقه

هاای  بخشی از جنگل پژوهش،این در مرز اکولوژیک 
واقاع در  غربی جزیاره قشام   در شمال خورخوران یحرا

وساعت   تنگه هرمز با به مشرفجنوم استان هرمزگان و 
در طااول  هاااجنگاال. ایاان اساات کيلومترمربااع 28/21

و عاارج جغرافيااایی  977075تااا  957553جغرافياایی  
تاا   در امتداد روستاهای الفات  2986883تا  2964759

ساازمان  طبق آماار   (.1گسترده شده است )شکل  گوران
باايش از  (1400)سااال  اسااتان ریاازیبرنامااهماادیریت و 

کنند گی میهای پيرامون آن زندنفر در سکونتگاه 16081
رنگاو،  روستا )الفت، گورزین، دهخادا، هفات   7که شامل 

که مرز سهيلی، دوربنی و گوران( و یک شهر )طبل( است 
مستقيم  صورتبهکه اجتماعی تحقيق را تشکيل داده است 

خاود و   و غاذای  با تااالم ارتبااط دارناد    غيرمستقيمو 
م از ایان اکوسيساتم تاأمين    مساتقي  طاور بههایشان را دام
اصلی این  ذینفعان (. 2018et alMashayekhi ,.) کنندمی

صايادان،   ازجملهصنعت و مردمی  های دولتی،بخشمنابع 
و ...  نشااتردارازنااان، راهنمایااان گردشااگری، سرشاااخه

هاای  کاه طارح   این نکته حائز اهميت اسات  ذکر .هستند
توسط سازمان  گذشته درهای حرا کاشت و توسعه جنگل

 است؛ شدهانجامحفاظتی  کامالً صورتبهمنطقه آزاد قشم 
اداره کال مناابع طبيعای و آبخيازداری      1383اما از سال 

های حرا را در هرمزگان، مدیریت و حفاظت جنگلاستان 
های زاگرس و جناوم  ت از جنگلملی صيان»قالب طرح 

 نشاين با محوریت مشارکت جوامع محلی و ساحل «کشور
، هرسااله  1385از سال  هامتناسب با این طرح آغاز کرد.

های حرا در قالاب طارح   حفاظت، احيا  و توسعه جنگل
بااه دلياال هااای ساااحلی )مااانگرو( ملاای پایاادار جنگاال

های مختلف به اداره کل منابع طبيعی و آبخيازداری  پروژه
تااکنون در ساواحل   البتاه  گردد. استان هرمزگان ابالغ می

ماع  ميليون نهاال حارا توساط جوا    2جزیره قشم بيش از 
همچنين  است.شده محلی توليد و در اراضی مستعد کشت 

 مدیریت بهيناه آن،  و های حرااز جنگل حفاظت منظوربه
هرمزگاان در  اساتان  اداره کل منابع طبيعی و آبخيازداری  

در منطقااه خورخااوران جزیااره قشاام سااند  1397سااال 
تاا   هکتاار اخاذ نماوده اسات     2000در سطح  برگیتک

مالکيت آن بنام جمهوری اسالمی ثبت گردد تا اشخاص و 
هاای  ها دخل و تصرفی در محدوده اکوسيستمسایر ارگان

 .حرا نداشته باشند
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 در کشور، استان و شهرستان مطالعه موردمنطقه  موقعیت -1شکل 

 

 تحقیقروش 
عنوان رویکرد مدیریت مشارکتی مبتنی بر سازگاری به

ای، ارتباطی و اغلب رقابتی است با ماهيت شبکهفرایندی 
(., 2019et alGhorbani .)  تحليل شبکه دليل بدین

برای بررسی راهبرد یک  عنوانبه( SNAاجتماعی )
 شناخت روابط، حل مسئله،مورد در ساختارهای اجتماعی 

ریزی و گذاری، برنامهگيری، سياستتصميم سازی،تصميم
گيرنده، مدیر یا و به تصميم گرفت قرارمدیریت سازمانی 

مشارکت فرایند دهد که در این گذار این امکان را میسياست
اساس تجارم و مهارت  بر درنهایتکامل داشته باشد و 

 & Mohammadi Kangaraniخود نتایج را توليد کند 

)2017 Amiri Doumari,). های کالن تحليل شاخص
های کلی های اجتماعی به بررسی پيکربندی و ویژگیشبکه
توپولوژی ساختار و  عبارتی بهپردازد؛ ها میشبکه
 کهدرحالی. استهای اجتماعی های کلی شبکهویژگی
های خرد به مطالعه اهميت و تأثيرگذاری افراد در خصشا

پردازد های آن میشبکه و بررسی عملکرد هر یک از گره
(., 2019et alZandian .)  ارتباطبررسی برای در این راستا 

مدیریت مشارکتی و تعيين کنشعمل  و یکپارچگی برنامه
جوامع و  آنها از دید دولتیای نهادهگران کليدی و تأثيرگذار 

 حرا هایاجرای مدیریت مشارکتی جنگل مرتبط بامحلی 
 مطالعهسازمان  -سازمان و مردم -شبکه همکاری سازمان

های از روش نياز موردآوری اطالعات جمعبرای  .شد

در  نامهپرسشمتداول علوم اجتماعی مانند مصاحبه و 
احل انجام آن که مرشود ای استفاده میرویکرد تحليل شبکه

 .استزیر شرح به
 گامسهدر  ذینفعان؛ شناسایی ذینفعانشناسایی الف( 
 .انجام شد
های بررسی اسناد مربوط به مدیریت مشارکتی جنگل-1

 های مربوطه تهيه شد.حرا که از سازمان

های اصلی مرتبط با مصاحبه با کارشناسان سازمان-2
های حرا )اداره کل منابع طبيعی و جنگلمشارکتی مدیریت 

استان،  زیستيطمحآبخيزداری استان، سازمان حفاظت 
سازمان منطقه آزاد قشم، مرکز تحقيقات کشاورزی، منابع 

جوامع محلی متأثر از تاالم طبيعی و آبخيزداری و ...( و 
های گردشگری و دهياران، اعضای شورا، تعاونی تعدادی از)

نفر  57با  درمجموع .و ...(افراد مطلع محلی صيادی و 
ادهای دولتی و نهبا مصاحبه  25مصاحبه شد که از این تعداد 

هایی بهپرسش انجام گردید.مصاحبه با نهادهای مردمی  32
 .پرسيده شد آنهاشرح زیر از 

 موردهای حرا در منطقه تهدیدات مربوط به جنگل -
به نظر شما کدام نهاد دولتی در مدیریت  -چيست؟ و  مطالعه
 های حرا نقش دارد؟جنگل
که اشباع اطالعات گردید انجام  ییآنجاها تا مصاحبه 

 .حاصل شد
مشارکتی برنامه مدیریت جامع  شرکت در کارگاه-3
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حاضر در  کنندگانشرکتو مصاحبه با تاالم خورخوران 
 محيطییستزتهدیدات  با طرح همان سؤالدوباره  کارگاه.

از تمامی نهادهای دولتی و  دولتی ذینفعانجنگل حرا و 
 .ندمردمی مرتبط با مدیریت جنگل حرا بررسی شد

مدیریت  ذینفعان عنوانبهنهاد دولتی  45 درمجموع
 22از این تعداد  های حرا شناخته شدند.مشارکتی جنگل

دليل  سازمان منطقه آزاد قشم است. یرمجموعهزنهاد دولتی 
زیرمجموعه آن های است که ماهيت فعاليت آناین انتخام 

سازمان متفاوت و مستقل از یکدیگر است و از سویی 
آنها را از هم جدا و مستقل آرا   اتفاق به شوندگانپرسش
مراجعه  آنهاای به های جداگانهدانستند و برای فعاليتمی
سازمان منطقه  هاییرمجموعهزبه همين منظور  کردند.می
 مستقل از یکدیگر در نظر گرفته شد. صورتبهآزاد 

 ایهای شبکهدادهو تحلیل آوری ب( جمع
 "که سؤال  یک با ایتحليل شبکه نامهپرسش یک
با شما جنگل حرا مورد  در دولتی هاینهاداز  یککدام

خواسته  شوندگانپرسش. از شد طراحی "؟کنندمیهمکاری 
 انتخام کنندهمکاری می آنهاکه با را دولتی  نهادهای شد

 34تعداد  .آوری شدجمع نامهپرسش 75نمایند. درمجموع 
مربوط به نهادهای دولتی )توسط مدیران ارشد و  نامهپرسش

 نامهپرسش 41های دولتی تکميل شد( و ميانی دستگاه
مربوط جوامع محلی متأثر از تاالم )توسط دهياران، اعضای 

های بوميادی، اقامتگاههای گردشگری و صشورا، تعاونی
پس از  گردی، پيمانکار محلی توليد نهال تکميل شد( است.

 افزارنرمترسيم ماتریس در محيط برای ها داده ،آوریجمع
UCINET  های ستون که اکسل وارد شد افزارنرمبه محيط
شوندگان ها را پرسشو ردیف شدهییشناسا ذینفعانآن را 
مان ساز -همکاری سازمان یدووجه. ماتریس دادندتشکيل 
Affiliations (2-)کار  سازمان ترسيم و با دستور -و مردم

mode mode to 1 در  ستون وجهیتک هایبه ماتریس
برای تحليل  .ندتبدیل شد  UCINET 6.718 افزارنرممحيط 
و و نقاط برشی تراکم مانند شاخص کالن شبکه از ها داده

برای و بينابينی مرکزیت درجه مانند  خرد شبکههای شاخص
که  گيری جایگاه نقاط و توزیع قدرت استفاده شداندازه

 شدهارائه 1ها در جدول تعاریف هریک از شاخصفهرست 
 است.

 
 SNAدر  بررسی مورد یهافهرست شاخص -1 جدول

 های کالن شبکهشاخص

 تراکم

 

 شودمیحداکثر پيوندهای ارتباطی ممکن در شبکه تعریف  نسبت تعداد کل پيوندهای ارتباطی موجود در بين افراد به صورتبهتراکم 

(egahban, 2020NHesam & .) 

شاخص نقاط 

 برشی

ين . اهميت این نقاط برای تعيشودمیبرشی نيز نقاطی هستند که با حذف آنها، ساختار شبکه به دو بخش غير متصل تبدیل  نقاط

 (. & egahban, 2020NHesam) استکليدی  آفریناننقششبکه و  پذیرآسيبهای بخش

 های خرد شبکه )مرکزیت(شاخص

 مرکزیت درجه
 & egahban, NHesamگران دیگر داشته باشند )گران باشند و بيشترین پيوندها را با کنشترین کنشگران مرکزی باید فعالکنش

2020.) 

مرکزیت 

 بینابینی

سنجد در شبکه میرا گر این شاخص قدرت کنترلی هر کنشباشد.  قرارگرفتهای که بينابين بسياری از جفت نقاط دیگر نقطه

(., 2019al etGhorbani .) 

 
افزار محيط نرماز  هابرخی شاخصبررسی برای همچنين 

NetDraw  تفااوت چگاونگی ارتبااط     درواقاع . شداستفاده
 تواناد شااخص کليادی بارای    گرها در یک جمعيت میکنش

در « قااادرت» و «یکپاااارچگی»، «انساااجام» بررسااای
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یاک جمعيات   و مادیریت مشاارکتی   اجتماعی  یدهسازمان
 هااا،ایاان شاابکه وتحلياالتجزیااه درنتيجااه درنهایااتباشااد. 
نهادهای دولتی در گران کليدی و تأثيرگذار و کنش ارتباطات

 و سطح دولتی و مردمی شناسایی شدند.د

 نتایج
های حرا در جدول جنگل محيطیزیست عمده تهدیدات

 است. شدهارائه 2

 
 مطالعه موردهای حرا در منطقه عمده تهدیدات جنگل -2جدول 

 اثرها نوع تهدید

ناشی از تهدیدهای کالن 

 اکولوژیک

(، خواربرگدرختان حرا )انواعی از کرم و شته  هایيماریب، شيوع آفات و یسالخشکگرمایش جهانی و تغيير اقليم، 

 )موش سياه، کرت و کهور پاکستانی( يربومیغمهاجم  یهاگونهورود 

های ناشی از آلودگی

 صنعتی، کارگاهی و شهری

های صنعتی در دریا، عدم وجود مدیریت پسماند فاضالم تخليه به تاالم، آنهاو ورود پسام  کنيرینشآماحداث 

تأثير  )سيمان( کل و مهران، یهاکارخانه حاشيه گردیزر تخليه سوخت قاچاق در تاالم، روستاهای اطراف تاالم،

 گچ و سيمان و صدای انفجار معادن )تخریب دیواره منازل( گردوغبار

 ناشی از مسائل سازمانی

ای، عدم نظارت کارآمد شيالت بر زمان و های توسعهدر کنترل طرح زیستيطمحهای عدم ایفای نقش سازمان

از سوی  يرقانونیغ، بریدن تور صيادان يررسمیغهای صيد، ندادن مجوز از سوی شيالت و دامن زدن به صيد شيوه

نبود برنامه جامع مدیریت تاالم، عدم  يعی،بودن حضور منابع طب رنگکمدر آم،  آنهانهادهای نظارتی و رها شدن 

ها، احداث پل ها و برنامههماهنگی در سياستبرای از تاالم  برداربهرهو نهادهای مرتبط و  هاسازمانارتباط 

ربط، جانمایی نامناسب های ذیچندل توسط سازمان يربومیغرویه درخت حرا و کاشت گونه ، کاشت بیفارسيجخل

های زیرزمينی رویه بخش صنعت و کشاورزی از آمها و بنادر، برداشت بیاسکله يراصولیغساخت  صنایع، جانمایی و

های سطحی از نفوذ سموم کشاورزی به آم تاالم، کنندهیهتغذهای باالدست رودخانه یبر روو سطحی یا ساخت سد 

 يرقانونیغهای کل و مهران، اسکراپ طریق رودخانه

خألهای ناشی از مسائل و 

 قانونی

عدم وجود قوانين مناسب در ارتباط با تخليه سوخت در دریا، صدور مجوزهای صيادی صنعتی )شناورهای چينی(، صدور 

 شيرین ورودی )عدم تأمين حقابه(های گردشگری(، کاهش آمدر حاشيه جنگل )اسکله يراصولیغ وسازساختمجوزهای 

 ناشی از سبک زندگی

شناورهای محلی )فرسایش دیواره  یباال سرعتو  يراصولیغتردد  زنی،شتر در جنگل، سرشاخه يراصولیغچرای 

(، صيد خارج از فصل، يرمجازغیا ترال و خوربنی، پروبنی و استفاده از تورهای  یجل کش) يرمجازغخوریات(، صيد 

پرندگان دریایی )بسيار کم(، ، صيد هاهای موتوری و لنجسوخته قایقهای تخليه روغن رهاسازی ادوات صيادی،

( و دیدهيبآسهای فسيلی، فاضالم، پسماند، زباله روستاها و پسماندهای خشک صيادان )تورهای رهاسازی سوخت

 دریانوردان در تاالم

 های جنگلیورود گردشگران به پهنه ناشی از گردشگری ناپایدار

 
های مشارکتی جنگلمدیریت برای  شدهشناسایی ذینفعان

ضمنا نهادهای دولتی که با  است. شدهارائه 3در جدول  حرا
اند زیرمجموعه سازمان منطقه آزاد مشخص شده *عالمت 

 .هستندقشم 
های کالن شاخص 4شود جدول همانطورکه مشاهده می

 دهد.های همکاری مورد بررسی را نشان میشبکه
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 های حرامشارکتی جنگلدر مدیریت  شدهشناساییهای ها و ارگانسازمان -3جدول 

 شدهشناساییهای نام ارگان
 سازمان -مردم همکاریشبکه  سازمان -سازمان همکاریشبکه 

 مرکزیت بینابینی مرکزیت درجه مرکزیت بینابینی مرکزیت درجه

 147/5 145 295/6 69 مدیریت طرح و برنامه معاون توسعه

 354/1 104 014/2 49 *مدیر تعاون کار و رفاه اجتماعی

 070/6 281 705/11 123 *معاون فنی و زیربنایی

 798/1 149 182/0 40 *و اصناف شهری امورمدیریت 

 798/1 285 079/3 91 *معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری

 576/8 344 118/8 143 *زیستمحیط یتمدیر

 576/8 335 118/8 128 *ژئوپارک جهانی قشم یتمدیر

 798/1 322 682/12 152 *و گردشگری دستیصنایعمدیریت میراث فرهنگی، 

 1.354 107 014/2 66 *منطقه آزاد قشم گذاریسرمایهمعاونت اقتصادی و 

 0.831 70 884/2 57 *مدیریت جذب سرمایه و بازاریابی

 2.082 82 607/0 30 *و انرژی مدیریت نفت

 3.331 179 304/7 91 *اداره شیالت و کشاورزی منطقه آزاد

 0 0 0 0 *هاپایانهعمومی و  ونقلحملاداره 

 0 38 662/0 34 *مدیریت تسهیل تولید

 0 84 727/0 24 *و فرودگاه منطقه آزاد قشم بنادرشرکت توسعه و مدیریت 

 0.519 74 0 24 *و توسعه قشم گذاریسرمایهشرکت 

 0 0 0 0 *فارسخلیجشرکت مؤسسه صندوق رفاه و آتیه 

 0 38 0 15 *شرکت نفت نیک قشم

 0 38 0 15 *فارسخلیجشرکت پاالیشگاه نفت ستاره 

 1.354 142 867/3 63 *مدیر امور حقوقی و قراردادها

 0.813 56 867/3 63 *مدیریت طرح و برنامه

 3.128 117 804/2 65 *صنعت، معدن و تجارت منطقه آزاد قشم اداره

 3.876 231 682/12 153 کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان اداره

 3.876 236 682/12 153 کل منابع طبیعی و آبخیزداری قشم اداره

 3.876 283 682/12 164 هرمزگان زیستمحیطکل حفاظت  اداره

 8.576 336 682/12 168 قشم زیستمحیطحفاظت  اداره

 2.260 147 825/5 92 کل شیالت استان هرمزگان اداره

 6.07 251 275/11 132 شیالت قشم اداره

 0 13 839/4 97 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان



 795 4شماره  28تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمی 

 

 شدهشناساییهای نام ارگان
 سازمان -مردم همکاریشبکه  سازمان -سازمان همکاریشبکه 

 مرکزیت بینابینی مرکزیت درجه مرکزیت بینابینی مرکزیت درجه

 1.798 218 118/8 117 استان هرمزگان ریزیبرنامهسازمان مدیریت و 

 0 24 257/11 99 فارسخلیجاکولوژی دریای عمان و  هپژوهشکد

 7.528 297 844/1 84 کل بنادر و دریانوردی هرمزگان هادار

 0 32 0 23 حرا دانشگاه هرمزگان هایجنگل پژوهشکده

 4.732 137 484/1 38 پلیس نظارت بر اماکن عمومی

 876/3 228 867/3 79 دریابانی شهرستان قشم

 576/8 285 933/6 110 فرمانداری قشم

 07/6 316 014/2 65 بخشداری قشم

 07/6 144 0 24 شهرستان قشم راهپلیس

 07/6 239 685/0 32 بهداشت شهرستان قشم شبکه

 175/1 170 055/1 58 استان هرمزگان ایمنطقهشرکت سهامی آب 

 921/6 173 0 25 شهرستان قشم وپرورشآموزش

 183/4 70 0 0 شهرداری شهرستان قشم

 0 32 0 21 کنوانسیون رامسر

 921/6 118 839/4 71 مراتع و آبخیزداری کشور ،هاجنگلسازمان 

 0 32 703/1 67 هادانشگاه

 
 های همکاریهای کالن شبکهاندازه شاخص -4جدول 

 نقاط برشی قابلیت گسست تراکم شبکه

 ندارد 13/0 672/0 سازمان -همکاری سازمان شبکه

 ندارد 0.088 770/0 سازمان -همکاری مردم شبکه

 
. استی دو شبکه حاصل فاقد نقاط برش 4جدول  مطابق

با  هاسازمانارچگی شبکه همکاری بين این مهم انسجام و یکپ
 هااز نقاط قوت شبکه که دهدمردم را نشان میو یکدیگر 

شبکه به یک  هر چه نمره تراکم اینباوجود گردد.محسوم می
و سبب انسجام  تراکم بيشتر است دهندهنشان باشد ترنزدیک

هتراکم شبک مطابق نتایج شود.های شبکه میروابط کلی بين گره
 سازمان -مردم بهسازمان  -سازمانهمکاری  ها از شبکه

 سببدر شبکه تراکم زیاد  زایشاین اف است. یافتهافزایش

داشته باشند و ها ها پيوندهای بيشتری در شبکهسازمان شودمی
 بنابراین در شبکه ؛دکننارتباطات نزدیکی با یکدیگر برقرار 

 7حدود است  ممکن مراجعه 10سازمانی از هر  همکاری
 و این سير صعودی در شبکه انجام شده باشد همکاری
را  مراجعه 10همکاری از پيوند  8سازمان به  -مردمهمکاری 
و با یکدیگر ها سازمانبين که دهد این نشان می .کندمیممکن 

و نهادهای  است گرفته شکلارتباط مؤثری جوامع محلی 
عالوه بر همکاری مورد اند در این توانسته شدهشناسایی دولتی
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. این ارتباط منجر به با یکدیگر مردم را هم با خود همراه نمایند
 بخشیهمتواند این خود می .شده استتبادل دانش و اطالعات 

را برنامه مدیریت مشارکتی  یهاها و سياستافزایی تصميمو هم
مانگرو با اشتراک منابع در جهت رفع  حفاظت و توسعهبرای 

تاالبی  هایو حفاظت از سيستمنيازهای معيشتی جوامع محلی 
 (Fragmentation) گسستگیازهمقابليت  ضمناً .تضمين کند

 استسازمان ناچيز  -سازمان و مردم -همکاری سازمان شبکه

کپارچگی سازمانی انسجام و ی دهندهنشانتواند که این عدد می
. ها باشدو مردمی در مواجهه با سازمان دولتیدر بين نهادهای 

 نماید.مدیریت مشارکتی را تسهيل میفرایند نيز موضوع این 
مرکزیت  ازجمله شبکه خردهای نتایج مقایسه انواع شاخص

سازمان و  -سازمانهای همکاری رجه و بينابينی شبکهد
 است. شدهدادهنشان  5سازمان در جدول  -مردم

 
 سازمان -سازمان و مردم -های مشارکت سازماندر شبکه خردهای شاخص -5جدول 

 سازمان -مردم شبکه همکاری سازمان -سازمان شبکه همکاری جایگاه شاخص

 مرکزیت درجه

 (344)*زیستمحيطمدیر  (168قشم ) زیستمحيطاداره حفاظت  باالترین

 ترینپایين
 *، شرکت نفت نيک قشم*شرکت پاالیشگاه نفت ستاره

(15) 

مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعی استان 

 (13)هرمزگان 

 ایزوله
صندوق مؤسسه ، شرکت *هایانهپاعمومی و  ونقلحملاداره 

و شهرداری شهرستان قشم *فارسيجخلرفاه و آتيه 

، شرکت مؤسسه *هاپایانهعمومی و  ونقلحملاداره 

 *فارسخليجصندوق رفاه و آتيه 

مرکزیت 

 بینابینی

 باالترین

، *و گردشگری دستیصنایعمدیریت ميراث فرهنگی، 

کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان هرمزگان، اداره  اداره

کل  منابع طبيعی و آبخيزداری شهرستان قشم، اداره

 زیستمحيطاستان و اداره حفاظت  زیستمحيطحفاظت 

 (682/12قشم )

قشم،  زیستمحيط، اداره حفاظت *زیستمحيطمدیر 

 (576/8) *فرمانداری قشم، مدیر ژئوپارک جهانی قشم

 (519/0و توسعه قشم ) گذاریسرمایهشرکت  (182/0) *و روستایی و اصناف شهری امورمدیریت  ترینپایين

 ایزوله

 گذارییهسرماشرکت  ،*هایانهپاعمومی و  ونقلحملاداره 

شرکت موسسه صندوق رفاه و آتيه ، *و توسعه قشم

شرکت پاالیشگاه ، *شرکت نفت نيک قشم، *فارسيجخل

، پژوهشکده حرا دانشگاه هرمزگان، *قشمنفت ستاره 

، شهرستان قشم وپرورشآموزش ، شهرستان قشم راهيسپل

کنوانسيون رامسر، شهرداری شهرستان قشم

، مدیریت *ت بنادر و فرودگاهشرکت توسعه و مدیری

، شرکت پاالیشگاه *، شرکت نفت نيک قشم*تسهيل توليد

، پژوهشکده حرا دانشگاه هرمزگان، *نفت ستاره قشم

، مرکز تحقيقات و آموزش هادانشگاهکنوانسيون رامسر، 

کشاورزی و منابع طبيعی استان هرمزگان، پژوهشکده 

 ونقلحمل، اداره فارسخليجاکولوژی دریای عمان و 

صندوق رفاه و آتيه مؤسسه و شرکت  *هاپایانهعمومی و 

 *فارسخليج

 
شود در شبکه مشاهده می 5و  3در جدول همانطورکه 

قشم شهرستان  زیستمحيطاداره حفاظت  همکاری سازمانی
جزئی از کل سازمان مربوطه دارای بيشترین مرکزیت  عنوانبه

نظارت بر اجرای قوانين، کنترل و نظارت با وظيفه  (168) درجه
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صدور انواع مجوز مراکز خدماتی و گردشگری  و صيد، برشکار
 زیستمحيطکل حفاظت  اداره ازآنپس. است تاالم حاشيه
استان کل منابع طبيعی و آبخيزداری  هرمزگان، ادارهاستان 

قشم،  شهرستان منابع طبيعی و آبخيزداری هرمزگان، اداره
سازمان  و گردشگری دستیصنایعمدیریت ميراث فرهنگی، 

، سازمان منطقه آزاد قشم زیستمحيطمدیر  ،منطقه آزاد قشم
سازمان مدیر ژئوپارک جهانی  قشم،شهرستان شيالت  اداره

سازمان منطقه آزاد  ، معاون فنی و زیربناییمنطقه آزاد قشم
استان هرمزگان و  ریزیبرنامه، سازمان مدیریت و قشم

برخوردارند. مرکزیت درجه باالیی  از ترتيببه فرمانداری قشم
ها این سازمانبيشتر  مدیریتی این موضوع حکایت از همکاری

های اقتصادی و جهت صدور مجوز برای فعاليت در گربا یکدی
نظارتی  نهاد یک اکثراًرفع نيازهای معيشتی مردم محلی دارد که 

اساس بيشتر بودن این  این بر د.هستنمجوز  صادرکنندهو 
ها و ها بر دیگر ارگانزیاد این سازماننفوذ  دهندهنشان مرکزیت

 .ستاط و همکاری از سوی سایرین با آنهابرقراری ارتب
نمی محيطییستز نظر از شدهشناسایی نقاط ایزولههمچنين 
های مگر در پرداخت هزینه ،باشد کنندهکمکتواند 

بيشتر  بق گفتهط معموالًفع که نهای ذیبه سازمان محيطییستز
 ؛گرددصرف می زیستيطمحجز  یهایکارشناسان در زمينه

باشند. میکمترین ميزان مرکزیت درجه  دارای روازاین
 زیستمحيطمدیر  سازمان -مردمهمکاری  شبکهدر  کهدرحالی
 کردهمنطقه آزاد قشم بيشترین مرکزیت درجه را کسب سازمان 
قشم، شهرستان  زیستمحيطحفاظت  اداره ازآنپساست و 
ميراث فرهنگی،  یتژئوپارک جهانی قشم، مدیر یتمدیر
، بخشداری سازمان منطقه آزاد قشم و گردشگری دستیصنایع

هرمزگان و استان کل بنادر و دریانوردی  قشم، ادارهشهرستان 
 لحا  ازقشم از مرکزیت درجه باالیی شهرستان فرمانداری 

رسد جوامع می به نظربنابراین  همکاری با مردم برخوردارند.
موجب  نوعیبه کهاند کردههمکاری  بيشتر یهایمحلی با ارگان

 نوعیبهیا  استشده شان موانع معيشت شدنبرطرف 
 .اندشدههای مربوطه اعتبارات برای ایجاد زیرساخت کنندهتأمين

پارک مدیریت ژئومانند هایی با ارگان همچنين ارتباط مردم
 و دستیصنایع و مدیریت ميراث فرهنگی، جهانی قشم

گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم درنتيجه برگزاری 
مسئوالن های آموزشی به راهنمایان گردشگری و کارگاه
به تاالم های گردشگری و صيادی روستاهای حاشيه تعاونی

 درنتيجهرو ازاین. کندمیانتقال و دریافت اطالعات کمک 
جامعه محلی انتقال اطالعات و دانش ارتباط این افراد با 

 شود.در بين جامعه منتشر می سرعتبه

 
 سازمان -همکاری سازمان نمایش مرکزیت بینابینی شبکه -2شکل 
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نمایش مرکزیت بينابينی شبکه همکاری  2شکل 
های ارتباط با مدیریت مشارکتی جنگلسازمان در  -سازمان
شده ترسيم  NetDrawافزار دهد که با نرمرا نشان می حرا

کننده و تراکم های مشارکترنگ سازمانهای آبیاست. مربع
 دهنده شدت همکاری بين سازمانی است.خطوط نشان

، شودمشاهده می 2و شکل  3 و 2در جدول همانطورکه 
هرمزگان، اداره استان  ستزیمحيطکل حفاظت  اداره

قشم، اداره کل منابع طبيعی و  شهرستان زیستمحيطحفاظت 
منابع طبيعی و آبخيزداری  آبخيزداری استان هرمزگان، اداره

و  دستیصنایع هرستان قشم و مدیریت ميراث فرهنگی،ش
شاخص  به لحا منطقه آزاد قشم سازمان گردشگری 

به یک اندازه در شبکه همکاری سازمانی مرکزیت بينابينی 
ينابينی و مرکزیت باز بيشترین  هااین ارگان .تأثيرگذار هستند

معاون فنی  ازآنپس ها برخوردارند.همکاری با سایر سازمان
 شهرستان شيالت ، ادارهسازمان منطقه آزاد قشم و زیربنایی

 فارسخليجاکولوژی دریای عمان و  قشم و پژوهشکده
مرکزیت بينابينی  ترتيب از بيشترینبهن هرمزگان استا

مدیر  و زیستمحيطعالوه بر این مدیر  .برخوردارند
سازمان مدیریت و  ،سازمان منطقه آزاد قشمانی ژئوپارک جه

 اداره شيالت و کشاورزی ریزی استان هرمزگان،برنامه
قشم و معاون شهرستان ، فرمانداری قشم سازمان منطقه آزاد

از  سازمان منطقه آزاد قشم طرح و برنامه -مدیریتتوسعه 
هستند. کمترین  مندبهرهمرکزیت بينابينی متوسطی در شبکه 
امور شهری و روستایی مرکزیت بينابينی مربوط به مدیریت 

نقش نظارتی در که  است سازمان منطقه آزاد قشم و اصناف
ملزومات  کنندهينتأمروستاهای اطراف دارد و گاهی 

 بررا  هااسکلهروستایی و شهری مثل سطل زباله در خدمات 
 دارد. عهده

نمایش شاخص ميانی مرکزیت بينابينی شبکه  3شکل 
های ها و مجوزسازمان در ارتباط با فعاليت -همکاری مردم
ی هااز جنگل برداریبهرههر نوع مورد  دررا جوامع محلی 

 NetDraw افزارنرمکه با دهد جزیره قشم نشان می یحرا
همچنين سطح همکاری توسط اندازه است.  شده ترسيم
 است. شدهمشخص هامربع

 

 

 سازمان -همکاری )مشارکت( مردم نمایش شاخص مرکزیت بینابینی شبکه -3شکل 
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 ،شودمشاهده می 3و شکل  4و  2در جدول همانطورکه 
 یتمدیر ،سازمان منطقه آزاد قشم زیستمحيط یتمدیر

اداره حفاظت  قشم،سازمان منطقه آزاد ژئوپارک جهانی 
قشم از  شهرستان قشم و فرمانداریشهرستان  زیستمحيط

همکاری  شبکهدر  ميزان یکو به بيشترین مرکزیت بينابينی 
مرکزیت همچنين کمترین  سازمان برخوردارند. -مردم

رکت سازمان مربوط به ش -بينابينی در شبکه همکاری مردم
عالوه  .استقشم سازمان منطقه آزاد و توسعه  گذاریسرمایه
سازمان  -تعداد نقاط ایزوله از شبکه همکاری سازمان بر این
 است. یافته کاهشسازمان  -به مردم
 
 بحث
که  دادهای پژوهش با سایر محققان نشان افتهیی بندمعج
 های حرا در مواجهه با تهدیدهای کالن اکولوژیک،جنگل

قانونی، های خألها، مسائل سو  مدیریتی، انواع آلودگی
دارد  و گردشگری ناپایدار قرار يناننشساحلسبک زندگی 

مؤید این  (2020ان )و همکار Jafariazarنتایج پژوهش که 
دولت ها وظيفه مدیریت این اکوسيستمرو ازاین مطلب است.

( 2021) و همکاران Mondal نتایج پژوهشباشد که با می
تراکم، گسستگی و  هایشاخص سنجش همچنين همسوست.

 موردهای نقاط ایزوله در بررسی انسجام و پيوستگی شبکه
و همکاران  Ebrahimizadehو با نتایج  مؤثر یبررس
هر  ( مطابقت دارد.2021) Azadiو   Ghorbani( و2020)

شاخص تراکم بيش از  لحا  از یبررس مورد دو شبکه
و  Ghorbani  متوسط آن برخوردارند که با پژوهش

Avazpour (2017 همخوانی )مطابق همچنين .داشت 
شناسایی  (2021همکاران ) و Vazirian هاییافته

گذاری گران در مدیریت و سياستکنش یناثرگذارتر
باال  اقتدار باگران کليدی و عنوان کنشهبتصميمات محلی 

و  استمنابع و اطالعات و ... حائز اهميت دسترسی به  برای
و کسب اعتماد در ارتقای سرمایه اجتماعی را نقش کليدی 

در های پژوهش مطابق یافته همچنين ارند.دنهادهای مردمی 
 يجهدرنت ذینفعانافزایش تعامل حقيقت نقش این افراد 

و  تسهيل است که موجب یرساناطالعاقدامات ارتباطی و 

 مدیریت مشارکتی در شرایط پيچيدهفرایندهای  تسریع
های مناطق خشک و مراتع و جنگلمانند  محيطییستز
و  Engelmeyer-Scully جکه با نتای است خشکيمهن

عنوان نقاط به ذکرشدهموارد  .همسوست( 2021)همکاران 
 نهادهاییشناسایی  اینوجودبا شوند.قوت شبکه محسوم می

نشان از عدم عنوان نقاط ایزوله همکاری به در شبکه
 که دارد ی دولتینهادهابا سایر  نهادهاهمکاری و تعامل این 

( نيز مطابقت 2020و همکاران ) Ebrahimizadehبا نتایج 
شاخص مرکزیت، قدرت و تراکم از بررسی  روینازا .داشت

ترسيم  .های تسهيل مدیریت مشارکتی استمهمترین شاخص
با و جوامع محلی با یکدیگر ها همکاری بين سازمان شبکه

منجر به جنگل حرا  محيطییستزتوجه به ليست تهدیدات 
ها شده است و شناسایی نقاط قوت و ضعف این شبکه

یا کاهش  کردن يجه تقویت نقاط قوت و برطرفدرنتتواند می
ی و سازهماهنگها منجر به نقاط ضعف شبکه هایاثر

 -شبکه سازمان... شود.  و هاسازمانمشارکت مؤثرتر 
 ینمهمتربا توجه به اینکه یکی از دهد سازمان نشان می

 وهواآمهای مربوط به تهدیدات جنگل حرا انواع آلودگی
با داشتن بيشترین  شهرستان قشم زیستيطمحاداره  ،است

العات از اط یکامل شبکه عنوانبهمرکزیت درجه 
تواند آخرین است و می گر کليدییک کنش محيطییستز

بازنگری تصميمات برای و  کند ها را اخذاطالعات و داده
 قرار دهد. آنهاهای دیگر در اختيار در سازمانمسئوالن 

که دهد سازمان نشان می -نتایج حاصل از شبکه مردم
جوامع نگرش  و شيوه کسب معيشت دربارهاطالعات کافی 

ها در اختيار سازمانجنگل حرا  اهميتورد ممحلی در 
عنوان یک فرصت جدید هتوان باست و این را می قرارگرفته

مختلف  ذینفعانبين  مساعییکتشربرای همکاری و 
باید بپذیریم که مردم هم دانش دارند و هم زیرا  برشمرد.

علمی  دانش باهمراه  آنها تجربه و باید از دانش و تجربه
از نقاط همچنين  .ریزی توسعه بهره بيشتری بردبرای برنامه
با نهادهای  یکپارچگی تعامالتازمان، س -مردم قوت شبکه

نيز نقاط ضعف این شبکه  است. شدهییشناسا دولتی
در  تحليل شبکه اجتماعیانحصاری بودن نتایج حاصل از 
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دیگر های ضعفاز سویی از است.  مطالعه موردمنطقه 
دیگر توان به عدم شناسایی های ارتباطی حاصل میشبکه
، قوه یجهاد کشاورزسازمان مانند تأثيرگذار  دهاینها

، اداره ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، دادگستریقضائيه
با توجه به ليست و نمایندگان مجلس  آم و فاضالم

 .کرداشاره های حرا در مدیریت مشارکتی جنگلتهدیدات 
با توجه به  های پژوهش نشان دادیافتهدیگر همچنين 
رویکردهای مدیریتی سازمانی  یبررس موردهای شاخص

)توسعه جنگل دست  ایبيشتر رویکردهای حفاظتی و توسعه
های برداری سيستمانواع بهره اما متأسفانه است کاشت(
 کهیدرحال ،خورددر حریم تاالم به چشم میتاالبی 

 شده يمترس یبرداربهرهخواست جوامع محلی حفاظت تا 
 دولتیبنابراین نتایج پژوهش نشان داد نهادهای  ؛است
های که دارای ارتباط مستقيم با حفاظت جنگل شدهییشناسا
قدرت اجتماعی،  نظر ازدر موقعيت مناسبی هستند حرا 

سد ربه نظر می بنابراین؛ قرار دارند گریاقتدار و حتی واسطه
در ارتباط  است.نداشته که این عامل تأثيرگذاری در تخریب 

 و صنعت غالب منطقه، گردشگری سازمان و -با شبکه مردم
به نظر  ،های سازمانی مرتبط با آنبيشتر به زیر بخش مراجعه
های مشارکتی نهادهای تشکيل کارگاهبا توان می رسدمی

های شيوهتقویت مانند هایی حلارائه راهو مردمی و  دولتی
برای  ،جوامع محلی یوکارهاکسبدر  زیستيطمحدار دوست

برای فروش به گردشگران  دستییعصناتقویت توان نمونه می
های تغيير در شيوه ،فارسيجخلو کشورهای حوزه 

های استفاده قایقمانند  حراهای گردشگری غالب در جنگل
را با در ارتباط با جوامع محلی ...  و موتوری یجابهپارویی 

تقویت  هابرداری پایدار از این اکوسيستمویکردهای بهرهر
کردند بيان میها در مصاحبه ذینفعانبيشتر  کهیطوربه .نمود
دی صادر نشده های اخير هيچ مجوز صيد و صيادهه در

های جوان آن جوامع محلی و نسل است که با معيشت
به صنعت گردشگری مشغول بيشتر و باشد  همخوانی نداشته

که فقط پل  ایاگر گره ،هابررسی شاخص به با توجه. هستند
 به هر علت از بين برود روه باشدارتباطی بين دو گره یا دو گ

ه یا گروه مختل تبادل اطالعات و دانش بين این دو گر

قدرت  بينابينی زیاد قدرت باواحدهایی  درواقعشود. می
فرایند توانند و می دارند رافزایش ارتباطات محدودسازی یا ا

ت پژوهش قدراین در  .مدیریت مشارکتی را مختل نمایند
بسيار اندک است. این  شبکه کل بهبينابينی زیاد نسبت 

دهد واحدهایی در شبکه موجود است که نشان میموضوع 
تر و بيشتر از بقيه دسترسی دارد به جریان اطالعات، راحت

 ندنتوامیاین واحدها  .رگذاری آن بيشتر استو قدرت تأثي
 .برنامه عمل مدیریت مشارکتی را شتام یا کاهش دهند

در این باید قضایی ضابطان رسد نقش به نظر میرو ازاین
اکوسيستم بيابانی ، اینوجودبا شبکه ارتباطی تقویت شود.

با  ذینفعانهای حرا با دارا بودن خدمات متعدد و جنگلمانند 
راهنمایان صنایع مختلف پيرامون تاالم،  مانندمختلف  منافع

و شترداران در حال  یدهسرشاخهگردشگری، صيادان، 
ها این اکوسيستم محيطییستزترميم  درواقع. هستندتخریب 

رونده تخریب، و در مراحل پيش شدهانجام یکندبه
رو باید ازاینها غيرممکن است. این اکوسيستم یریپذیدتجد

برای های درگير در مدیریت مشارکتی منابع طبيعی سازمان
ها همکاری بيشتری با سامانهاین بوم توسعه حفاظت و
به را  محيطییستزکاهش هر نوع آلودگی برای یکدیگر 
حفاظت  ادارهذکرشده داشته باشند. در پژوهش تاالم 

 شدهییشناسادستگاه  45قشم در بين شهرستان  زیستيطمح
 از باالترین شاخص مرکزیت بينابينی در هر دو شبکه

 مدیریت ميراث فرهنگی، ازآنپسهمکاری برخوردار بود و 
قشم و مدیر سازمان منطقه آزاد و گردشگری  دستییعصنا

قشم و ادارات منابع طبيعی منطقه آزاد ژئوپارک جهانی 
گران کليدی عنوان کنشهباستان هرمزگان و شهرستان قشم 

بخشی به برای تحققترتيب بههای دوم تا چهارم رتبهدر 
همچنين  های حرا شناسایی شدند.مدیریت مشارکتی جنگل

های دست جنگلتا توسعه  نگرش حفاظتبا  یهایسازمان
بيشترین همکاری را با یکدیگر در شبکه همکاری کاشت 

 حالی اند. درهای حرا داشتهدر مدیریت جنگلبين سازمانی 
سازمان، مردم حداکثر همکاری  -که در شبکه همکاری مردم

پایدار  یبرداربهره وحفاظت  نگرش باهای را با سازمان
ادارات منابع طبيعی و کرد که توان بيان این میبنابر؛ اندکرده
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 توسعه هایپروژه وجود باآبخيزداری استان و شهرستان 
با مشارکت جوامع محلی در این  های دست کاشتجنگل
اند اعتماد کافی اند و نتوانستهکافی موفق نبوده اندازه بهمورد 
به نظر بنابراین د. نجلب نمای آنهاهمکاری با زمان در را 
تواند وضعيت رسد دالیل این عدم اعتماد کافی میمی

ها به جوامع مالکيت زمين، سازوکارهای واگذاری طرح
قانونی و نبود یا عدم اطالع مروجان منابع های خأل محلی،

عالوه  .انجام شوددر این زمينه پژوهش باید طبيعی باشد که 
 ذکرشدهشود در صورت امکان موارد این پيشنهاد می بر
 .گردد يمترم
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کل حفاظت  ارهاداندرکاران دستاز در پایان 

مشق آفرینش و  نهادمردممؤسسه  هرمزگان، زیستمحيط
برای  هرمزگاناستان منابع طبيعی و آبخيزداری کل  اداره
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Abstract 

    Participatory management in the protection of desert ecosystems is important due to the high 

sensitivity and fragility of these ecosystems. However, insufficient attention to the position of 

stakeholders in the social relations network has led to its failure. Therefore, identifying key 

actors is significant in the participatory management of the desert ecosystems. This study was 

conducted to investigate the coherence of the cooperation network and determine the key actors 

of government stakeholders at both levels of government and public institutions considering the 

participatory management approach. Information and data were collected through surveying, 

interviews, and participating meetings with representatives of the organizations and local 

communities. After identifying 45 beneficiary government institutions, a social network 

analysis questionnaire was developed and completed by 41 members of the local community 

and 34 members of the governmental institutions. Then, the prepared data were entered into the 

Microsoft Excel software and were analyzed using the UCINET6.718 software. Two one-

dimensional matrices of organization-organization and people-organization were used to 

delineate the networks; then, different macro and micro indicators of the network such as 

density, shear points, degree centrality, and betweenness centrality were calculated to interpret 

the networks. The results showed that density index in both organization-organization (0.672) 

and people-organization (0.77) cooperation networks were evaluated more than average. So, it 

is acceptable. Also, the Department of Environmental Protection of Qeshm city has the highest 

index of betweenness centrality among 45 identified devices in both cooperation networks. 

Therefore, more cooperation of the organizations involved in participatory management of 

natural resources is suggested to protect and develop the mangrove forests to reduce each type 

of environmental pollution. 

 

Keywords: Social Network Analysis, density, mangrove forests, participatory management, 

degree centrality, NetDraw. 

  


