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 دهیچک

هاي آبخیزداري، عملیات آبخیزداري به تنهایی قادر به جبران خسارات ناشی از فرسایش خاك نیست و وجود موفقیت پروژهبا 
 . برباشدطور کامل وابسته به وجود منابع پایدار و سالم است، میهاي آبخیز که زندگی آنها بهنیازمند مشارکت ساکنان حوزه

هاي آبخیزداري بکۀ همکاري میان نهادهاي مردمی رسمی و دولتی در اجراي پروژهاین اساس، این پژوهش با هدف تحلیل ش
اي و مقایسۀ آنها با یکدیگر، تالش در پاسخ به این پرسش دارد که آیا میزان همکاري نهادهاي مردمی اي و غیرسازهسازه

هایی که با ر تفاوت دارد؟ براي تحلیل دادهاي با یکدیگاي و غیرسازههاي آبخیزداري سازهرسمی با نهادهاي دولتی در پروژه
پرسش از نهادهاي مردمی رسمی روستاهاي دهستان برنطین واقع در استان هرمزگان و شهرستان رودان و کارشناسان و 

اي استفاده شد. نتایج نشان آوري شدند، از روش تحلیل شبکهمسئوالن ادارة منابع طبیعی و آبخیزداري این شهرستان جمع
اي به منظور مقابله با فرسایش، میزان مشارکت و هاي سازهد که علیرغم اختصاص غالب بودجۀ آبخیزداري به پروژهدادن

ها از یکپارچگی گونه پروژهاي بیشتر است. همچنین شبکۀ همکاري اینهاي غیرسازههمکاري نهادهاي مردمی رسمی در پروژه
هاي آبخیزداري ي مردمی رسمی و دولتی در آنها بیشتر است. بنابراین، پروژهباالتري برخوردار بوده و میزان درگیري نهادها

توانند بهترین، اي با توجه به برخورداري از پشتیبانی و حمایت اجتماعی نهادهاي مردمی رسمی در این دهستان میغیرسازه
 ی در استان هرمزگان باشند. ترین گزینه در مهار یا کاهش فرسایش خاك در این دهستان و حتموثرترین و با صرفه
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اي، نهادهاي مردمی رسمی و اي، تحلیل شبکههاي آبخیزداري غیرسازهاي، پروژههاي آبخیزداري سازهفرسایش خاك، پروژه
 دولتی، مرکزیت
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Abstract 
In spite of successfulness of watershed management project, this science could not be able to combat 
soil erosion lonely and it needs the participation of habitants of watersheds that their livelihood 
completely depends on sustainable resources. So, this research through analysis of collaboration 
network between state and formal public institutions in implementation of mechanical and biological 
watershed management projects and comparing them together tries to answer this question: Whether 
the extent of collaboration of formal public institutions with state institutions in implementation of 
mechanical and biological watershed management projects differ? The data was gathered through 
questionnaires were filled by asking from formal public institutions of Rural District of Berentin 
located in Hormozgan province and the experts and managers of Organization of Natural Resources 
and Watershed Management. Data analysis was done by Network Analysis Method. The results 
showed that in spite of allocation of the most budget of watershed management to mechanical projects 
in order to combat soil erosion, the formal public institution had much more participation and 
collaboration in biological projects. Also, the network connectivity and involvement of public and 
state institutions of these projects is more than the other one. So, because of the high social support of 
public institutions from biological watershed management projectsin this Rural District, these projects 
could be the best, the most effective and the cheapest solution for soil erosion decrease in this Rural 
District and even in Hormozgan Province.  
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 مقدمه -1
). وضعیت بحرانی 1380هایی بسیار ارزشمند، اهمیت فراوان دارد (ضیائی، و خاك براي هر کشور، به عنوان سرمایه حفظ آب

برداري، شرایط اقلیمی، اکولوژیکی و وضعیت هاي آبخیز که عواملی همچون مدیریت نامناسب در بهرهمنابع آبی و خاکی حوزه
ردان و متخصصان را بر آن داشته است که راهکارهایی اساسی براي حل این باشد، دولتماجتماعی از دالیل آن می-اقتصادي

هاي آبخیزداري به عنوان یکی از این راهکارها انجام پروژه دلیلبه همین  .)1382مشکالت ارائه نمایند (احمدي و همکاران، 
 ). 1382مورد توجه بسیار قرار گرفته است (فروتن، 

هایی همچون احداث سدهاي فعالیتاي هاي سازهدر پروژهاي است. اي و غیرسازهماهیت سازه هاي آبخیز داراي دومدیریت حوزه
چین، هاي بسیار کوچک آبخیزداري از قبیل خشکهشامل سازه ايهاي غیرسازهگیرد. در حالیکه پروژهمالتی و خاکی صورت می

اي هاي غیر سازهاي داراي اثرات کوتاه مدت و طرحهاي سازهباشند. طرحپاشی میکاري یا بذرهاللی آبگیر وگابیون همراه با نهال
اي در اولویت هاي غیر سازهباشند؛ لذا اجراي پروژهتر میداراي اثرات بلندمدت بوده و از نظر اقتصادي، مقرون به صرفه و ارزان

اي کنترل نمود، نیاز به استفاده از هاي غیر سازهاي باشد که نتوان آن را به تنهایی با طرحصورتی که فرسایش به گونهبوده و در 
 اي است. هاي سازهطرح

تنهایی قادر به جبران خسارات ناشی از فرسایش خاك نبوده و هاي آبخیزداري، عملیات انجام شده بهبا وجود موفقیت پروژه
باشد (بقائی و طور کامل وابسته به وجود منابع پایدار و سالم است، میهاي آبخیز که زندگی آنها بهکت ساکنان حوزهنیازمند مشار

اي)، مدیریت اي و غیر سازههاي سازهاي از فعالیت). در واقع مدیریت یکپارچه و هماهنگ حوزه آبخیز (مجموعه1387همکاران، 
هایشان و همکاري آنها در که بدون توجه به نقش جوامع محلی آبخیز، مناسبات و نظام منابع آب و خاك با نگرش سیستمی است

هاي بخشی آن در تقابل با سایر فعالیتربرداري در یک منطقه عقیم مانده و اثهریزي تا بهرگیري و برنامهسطوح مختلف از تصمیم
خیزي حکایت از ناکامی و عدم توفیق ك و شدت سیلمناطق مجاور محو خواهد شد. در ایران نیز روند افزایش تخریب خا

 ).1385( منتظر،  هاي صرفاً دولتی در سازماندهی این منابع داردبرنامه
حمایت مردم و «معتقدند که  falconer et al, 1989هاي آبخیزداري، در بیان اهمیت و ضرورت همکاري مردم محلی در پروژه

بنابراین، همکاري مؤثر و سازندة نهادهاي دولتی با نهادهاي مردمی در ». همکاري جوامع محلی باید در مرکز توجه قرار گیرد
از این باشند. مردمی داشته و متولی آن مردم می ۀنهادهاي مردمی نهادهایی هستند که ریش تحقق این هدف، مفید خواهد بود.

نهادهاي مردمی رسمی داراي ساختارهاي به رسمیت شناخته شده توسط نظام مدیریت دولتی هستند که آگاهانه ایجاد میان، 
توان به شوراهاي اسالمی شهر و روستا، شوراهاي حل اختالف و یا باشند که از این نمونه میشده و داراي هدف مشخصی می

در اجرا و  یو دولت رسمی مردمی نظر به اهمیت همکاري نهادهاي .)1390 ها اشاره نمود (محمدي کنگرانی و همکاران،دهیاري
همکاري مردم در و علل گیرد، بررسی میزان صورت میادارات منابع طبیعی و آبخیزداري که توسط  ییهااثربخشی پروژه

ثر بوده و ؤافزایش میزان آنها م ها یاتواند در رفع این عدم همکاريمی آنها با یکدیگر ۀو مقایسآبخیزداري هاي مختلف پروژه
 را تضمین نماید.  اياي و غیرسازههاي آبخیزداري اعم از سازهپروژهموفقیت 

Shi et al, 2012 ساله در اي بر فرسایش خاك را در یک بازة زمانی ده اي و غیرسازههاي آبخیزداري سازهمیزان تأثیر پروژه
داد که در این مدت، از شدت و وسعت فرسایش تا حد قابل توجهی کاسته شده و سطح چین مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان 

اي و بیولوژیک را روشی مناسب براي مقابله پوشش گیاهی افزایش یافته است. درنهایت آنها آبخیزداري خصوصاً اقدامات غیرسازه
هاي آبخیز را یکی از مشارکتی و جامع حوزهر پژوهش خود مدیریت د Wolancho et al, 2012با فرسایش خاك عنوان کردند. 

 عوامل اصلی کاهش جریان رسوب ذکر کردند.
Kumar Dash et al, 2011 هاي آبخیز را براي پایداري منابع نهادهاي مشارکتی جامعه محور در مدیریت جامع حوزه

آبخیز در هند پرداختند و درجه مشارکت طبیعی الزم دانسته و در پژوهش خود به مطالعه تأثیر نهادهاي محلی بر وضعیت حوزه 
 زنان در رابطه با مدیریت مؤثر منابع طبیعی و توسعه پایدار را بررسی کردند. 
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Hibbard & Lurie, 2011  بر افزایش مدیریت جامعه محور منابع طبیعی اشاره دارند و افراد محلی، نهادهاي دولتی و
دانند و در پژوهش خود به ارزیابی فرایند هاي غیردولتی را در آن دخیل میهاي خصوصی، مالکان اراضی و سازمانمرکزي، شرکت

 پردازند.مشارکت و پایش مدیریت جامعه محور منابع طبیعی می
در  رسمی و غیررسمی مردمینهادهاي به مقایسه و تحلیل نظرات نهادهاي دولتی و ) 1390( کنگرانی و همکاران ديمحم

. نتایج نشان داد که نهادهاي مردمی پرداختندهاي زاگرس در استان کهکیلویه و بویراحمد خصوص مدیریت و حفاظت جنگل
نهادهاي دولتی اعتقاد به افزایش  بودند در حالیکهها ا به جنگلها درپی کاهش وابستگی آنهمعتقد به بهبود وضعیت جنگل

ثیر باالي اقدامات نهادهاي دولتی و مردمی بر حفاظت و مدیریت أهر دو گروه نهادي معتقد به تداشتند و نیز هاي مردمی تخریب
جنگلداري و نزدیک شدن دیدگاه نهادهاي هاي در پایان آنها مشارکت را راهکاري عملی براي افزایش کارایی پروژهبودند. ها جنگل

 دولتی و مردمی رسمی به یکدیگر دانستند. 
 Prell et al, 2011 در راستاي مدیریت مشارکتی منابع طبیعی  ملی و محلی اي براي تحلیل ذینفعاناز روش تحلیل شبکه

باشند و با استفاده از اي مهم میکه نقش آفرینان داراي مرکزیت باال براي برقراري روابط واسطه ندنتایج نشان داد استفاده نمودند.
همچنین با جدا ثیرگذارند، استفاده نمود. أبراي شناسایی افرادي که در مدیریت منابع طبیعی در آینده تتوان می ايتحلیل شبکه

 تیهاي آریزيتوان از آنها در برنامهمهم در شبکه مشخص شده و می آفریناننمودن ارتباطات ضعیف از ارتباطات قوي، نقش
 کرد. استفاده 

تن در هکتار در سال در ایران و قرار داشتن در جایگاه سوم از این منظر در جهان و نیز  4/16با توجه به میزان فرسایش خاك 
شود (بنی ها بیش از پیش آشکار میبه این پروژهتاکنون در کشور، لزوم توجه  1377هاي به وقوع پیوسته از سال خشکسالی
تن در هکتار در سال  25ایستگاه در استان هرمزگان که میزان فرسایش خاك آن  52سالۀ بارندگی  31).آمار 1387هاشمی، 

ها، الدرصد متوسط ساالنۀ بارندگی بوده و این س 80سال در این استان، کمتر از  16است، نشان می دهد که میزان بارندگی 
هاي آبخیزداري ). در این استان نیز عمده پروژه1390شوند (شرکت سهامی آب منطقه اي هرمزگان، هاي خشک محسوب میسال

هاي آبخیز آن تحت پوشش سدها قرار داشته و در هزار هکتار از حوزه 810اي بوده است؛ تاجایی که از نوع سازه
اي هاي آبخیزداري غیرسازهبنابراین، انجام پروژه). 1387 ،(پرورش و همکارانهزارهکتارآن، سدهایی در دست احداث است 195

اي که منجر به کنترل هرزآب، کاهش فرسایش و هاي سازهگردد و نیز پروژهکه منجر به افزایش تراکم و درصد پوشش گیاهی می
 رسد. شود، در این استان ضروري به نظر میخطرات سیل می

ها و موفقیت اجراي آنها، تا حد زیادي به همکاري و مشارکت نهادهاي مردمی با نهادهاي دولتی از سوي دیگر، پایداري این پروژه
اي علیرغم صرف هزینۀ کمتر، هاي غیرسازهپروژهاینکه ). بنابراین با توجه به 1390بستگی دارد (محمدي کنگرانی و همکاران،

تر به طبیعت در کاهش فرسایش محسوب شوند، تر و نزدیکتوانند گزینۀ مطلوبتري بوده و میمدتداراي اثربخشی بیشتر و بلند
اي هاي سازهها و مقایسۀ آن با پروژهلذا بررسی دیدگاه نهادهاي مردمی و میزان همکاري آنها با نهادهاي دولتی در این پروژه

لیل شبکۀ همکاري میان نهادهاي مردمی رسمی و دولتی در اجراي رسد؛ براین اساس، این پژوهش با هدف تحضروري به نظر می
اي و مقایسۀ آنها با یکدیگر، تالش در پاسخ به این پرسش دارد که آیا میزان همکاري اي و غیرسازههاي آبخیزداري سازهپروژه

یکدیگر تفاوت دارد؟ همچنین دهستان اي با اي و غیرسازههاي آبخیزداري سازهنهادهاي مردمی رسمی با نهادهاي دولتی در پروژه
اي براي ترسیم و تحلیل شبکۀ همکاري استفاده برنطین واقع در شهرستان رودان این استان انتخاب شده و از روش تحلیل شبکه

 گردید. 
 
 ها مواد و روش -2

 منطقۀ مورد مطالعه -2-1
هاي برنطین، روستا به نام9رودان قرار دارد، داراي  دهستان برنطین به عنوان منطقۀ مورد مطالعۀ این پژوهش که در شهرستان

). 1390باشد (دهیاري دهستان برنطین، کهنیشوئیه، نزك، آبگرمان، وزیري، دشت صفا، کهنیشتري، پلنگان و پشته گیش می
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) و بخش قابل توجهی از آن در حوزه آبخیز برنطین با 1390، نفر بوده (فرمانداري شهرستان رودان 7611جمعیت این دهستان 
شود (سازمان جهاد هاي تشدیدي ناشی از دخالت انسان به وفور یافت میهکتار قرار دارد که در آن فرسایش 6867مساحت 

لیموترش، ترین محصول باغی آنان ). شغل غالب مردم این دهستان کشاورزي و دامداري، عمده1384کشاورزي استان هرمزگان، 
 باشد. و دام غالب آنان بز، گوسفند وگاو می

گردد بازمی 1378اي به سال هاي سازهو پروژه 1374اي در دهستان برنطین به سال هاي آبخیزداري غیرسازهشروع اجراي پروژه
مب میر بهار ونوتی برنطین توان به جنگلکاري و احیاء و اصالح پوشش گیاهی مراتع تاي میهاي غیرسازهترین پروژهکه از عمده

توان به سد سنگی مالتی و بند اي میهاي سازهچین و هاللی آبگیر در مرتع تمب میربهار برنطین و از جمله پروژهواحداث خشکه
) 1386-1378سال ( 8میلیون ریال در مجموع  11862مالتی روستاهاي دشت صفا و آبگرمان اشاره نمود. همچنین جمعاً مبلغ 

). شکل 1391اي در این دهستان هزینه شده است (اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان رودان، هاي سازهروژهبراي پ
هاي آبخیزداري اجرا شده در آن را نشان نقشۀ پایۀ حوزه آبخیز برنطین وموقعیت روستاهاي این دهستان و پروژه 1شمارة 

هاي آبخیزداري اجرا شده و نیز استقبال مردم از اینگونه عداد و وضعیت پروژهها حاکی از آنست که از منظر تدهد. بررسیمی
 هاي سرآمد در این زمینه در استان می باشد. ها، دهستان برنطین از دهستانپروژه
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 اجرا شدههاي آبخیزداري نقشۀ پایۀ حوزه آبخیز برنطین، موقعیت روستاهاي دهستان برنطین و پروژه -1شکل شمارة 
 
 اي رویکرد تحلیل شبکه -2-2

هاي ارتباطی، آنها را هاي نوین است که اصل را بر روابط میان فاکتورها قرار داده و با ترسیم شبکهاي یکی از روشتحلیل شبکه"
بندي شده ها طبقه). این روش تحت تئوري کاربردي گراف1388، و همکاران (محمدي کنگرانی "نمایدتحلیل می

)Brandes&Erlebach, 2005 و بیشتر با ریاضیات سروکار دارد تا با آمار و تحلیل آماري؛ کاربرد ریاضیات در این روش شامل (
ها و براي نمایش اطالعات ها و اطالعات از ماتریسها است؛ به این صورت که براي ثبت و ورود دادهها و جبر ماتریستئوري گراف

آوري منظور جمع). به1390شود (محمدي کنگرانی و همکاران، ها استفاده میي ارتباطی از گرافهاي مربوط به الگوهاو داده
 ، مصاحبۀهاي متداول علوم اجتماعی مانند پرسشنامهها) نیز از روشها یا گروههاي مربوط به روابط و نقاط (افراد، سازمانداده

 ). Marsden, 1990شود (سناد و مدارك استفاده میساختارمند و غیرساختارمند، مشاهدة غیر مشارکتی و ا
 افزارهاي مرتبطها و به کمک نرمگیرنده ارائه شده که با اعمال آنهایی براي یاري دادن به تصمیمدر این راستا مفاهیم و اندازه

)Visone ،UCINET  وNetDraw(شود ترسیم می "نروابط میانشا"و یا  "جایگاه نقاط"هاي مختلفی براي تحلیل ، شبکه
توان مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی و مرکزیت مجاورت را ها میترین این اندازه). از مهم1390(محمدي کنگرانی و همکاران، 
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ترین مسیر میان جفت افراد دیگر محاسبه نام برد. مرکزیت بینابینی بر اساس موقعیت افراد در شبکه و قرار گرفتن در کوتاه
 . )Hanneman, 2005(شود؛ این افراد قدرت ایزوله کردن یا افزایش ارتباطات را دارا هستند می

اي به مراکز فردي داراي بیشترین مرکزیت مجاورت است که به طور متوسط به کلیه افراد در شبکه نزدیک باشد؛ هرچه نقطه
). مرکزیت درجۀ ورودي نیز شامل تعداد ارتباطات 1388تر باشد، قدرتمندتر است (محمدي کنگرانی و همکاران، قدرت نزدیک

دهندة نفوذ بیشتر فرد، مورد اعتماد بودن و یا انتخاب شدن بیشتر وي از سوي وارد شده به هر فرد بوده و بیشتر بودن آن نشان
 . )Brandes&Erlebach, 2005(باشد سایرین می

  انجام پژوهش -3-2
اي طراحی گردید و کارشناسان و مسئوالن ادارة منابع طبیعی هاي مورد نیاز، پرسشنامهآوري دادهدر این پژوهش به منظور جمع
نفر در بخش  4اي آبخیزداري و هاي غیر سازهنفر در بخش منابع طبیعی به عنوان مجریان پروژه 8و آبخیزداري شهرستان رودان (

و نهادهاي مردمی رسمی موجود در روستاهاي حوزه آبخیز برنطین  اي آبخیزداري)هاي سازهآبخیزداري به عنوان مجري پروژه
(دهیاران، مسئوالن و اعضاي شوراهاي اسالمی روستا و نمایندگان مراتع) مورد پرسش قرار گرفتند. براین اساس، از کارشناسان و 

ز نهادهاي مردمی رسمی که در انجام کارمندان فنی ادارة منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان رودان خواسته شد تا نام سه نفر ا
اي آبخیزداري با آنان همکاري داشته یا دارند را به ترتیب میزان همکاري نام ببرند. این سؤال متقابالً اي و سازههاي غیرسازهپروژه

دارة منابع طبیعی و از نهادهاي مردمی رسمی موجود در منطقه مورد مطالعه نیز پرسیده شد تا سه نفر از کارشناسان و کارمندان ا
 24پرسشنامه توسط نهادهاي مردمی روستا ( 48آبخیزداري شهرستان رودان را به ترتیب میزان همکاري نام ببرند. در نهایت 

پرسشنامه توسط  12و اي آبخیزداري) هاي سازهپرسشنامه درخصوص پروژه 24اي و هاي غیرسازهپرسشنامه درخصوص پروژه
پرسشنامه  4اي و هاي غیرسازهپرسشنامه درخصوص پروژه 8طبیعی و آبخیزداري شهرستان رودان ( کارشناسان ادارة منابع

ها در قالب یک ماتریس تک وجهی ارزشی وارد نرم فزار اي آبخیزداري) تکمیل شد. سپس دادههاي سازهدرخصوص پروژه
UCINET اره و اعضاي نهادهاي مردمی رسمی را تشکیل هاي آن اسامی کارشناسان ادشدند؛ به این صورت که سطرها و ستون

هاي آن شدند. ارزش صفر نیز براي عدم وجود ارتباط وارد سلول 1و  2، 3هاي ها به ترتیب اولویت همکاري با ارزشداده و انتخاب
ت بینابینی و هاي مرکزیت درجۀ درونی، مرکزیت مجاورت، مرکزیها نیز از شاخصدرنظر گرفته شد. براي ترسیم و تحلیل شبکه

 استفاده شد.  Netdrawو  Visoneنقاط برشی ونرم افزارهاي 
 
 نتایج و بحث  -3

اي هاي سازهاي شبکۀ همکاري میان نهادهاي مردمی رسمی و دولتی در اجراي پروژهبه ترتیب نمایش دایره 3و  2اشکال شمارة 
اند. در این دو شبکه، نقاط نشان ترسیم شده Netdrawدهند که با نرم افزار اي آبخیزداري دهستان برنطین را نشان میو غیرسازه

و دولتی و خطوط بیان کنندة همکاري میان آنها هستند. ارزش خطوط نیز نشان دهندة شدت دهندة نهادهاي مردمی رسمی 
ها که داراي ارزش سه هستند، با یابد. به منظور نمایش بهتر، شدیدترین همکاريباشد که از سه به یک کاهش میها میهمکاري

دهد که روي آنها مشخص است محاسبات اولیه نشان می اند و عالوه بر این ارزش هر یک از خطوط بررنگ قرمز نشان داده شده
 56درصد داراي ارزش دو و  36درصد آنها داراي ارزش یک،  8ارتباط وجود دارد که  56اي هاي سازهبه طور کلی در شبکۀ پروژه

درصد  30رزش یک، درصد داراي ا 19ارتباط،  63اي نیز از مجموع هاي غیرسازهدرصد داراي ارزش سه هستند. در شبکۀ پروژه
اي، عالوه بر هاي غیرسازهشود که در شبکۀ پروژهاین اساس مشاهده می درصد داراي ارزش سه هستند. بر 51داراي ارزش دو و 

درصد افراد سه نفر را به عنوان همکار  19ها، تر است؛ درواقع در این طرحبیشتر بودن تعداد ارتباطات، پراکنش آنها نیز منطقی
ها نیز اند. درخصوص سایر ارزشدرصد از افراد چنین نظري داشته 8اي تنها هاي سازهاند؛ حال آنکه در شبکۀ پروژهدهانتخاب کر

اي هاي غیرسازهوضع به همین منوال است که این نشان دهندة همکاري بیشتر و درگیر شدن افراد بیشتر در شبکه پروژه
 هاي بسیاري از آنها فاقد ارتباط است. کم پایینی برخوردار بوده و بخشباشد. اما به طور کلی هر دو شبکه از ترامی
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 اي آبخیزداري دهستان برنطینهاي سازهاي شبکۀ همکاري نهادهاي مردمی رسمی و دولتی در اجراي پروژهنمایش دایره -2شکل 

 

 
 اي آبخیزداري دهستان برنطینهاي غیر سازهپروژهاي شبکۀ همکاري نهادهاي مردمی رسمی و دولتی در اجراي نمایش دایره -3شکل

 
(آبی و سبز رنگ) و روابط رفت و برگشتی (قرمز رنگ) در شبکۀ همکاري  1به ترتیب نقاط برشی 5و  4در اشکال شمارة 

استفاده از  اند که بااي آبخیزداري نشان داده شدهاي و غیرسازههاي سازهمیان نهادهاي مردمی رسمی و دولتی در اجراي پروژه
) هم 5اي (شکل هاي غیرسازهشود که در شبکۀ همکاري پروژهاند. براین اساس مشاهده میترسیم شده Netdrawنرم افزار 

هاي ارتباطی میان ) بیشتر است. با توجه به اینکه نقاط برشی، پل11) و هم تعداد روابط دوطرفه (6تعداد نقاط برشی (
پذیر بودن بیشتر یک شبکه و کاهش یکپارچگی آن بیشتر بودن تعدادشان حاکی از بخش هاي مختلف یک شبکه بوده وبخش
تواند از اي، به واسطۀ نقاط برشی بیشتر میهاي غیرسازهگیري نمود که شبکۀ همکاري پروژهتوان چنین نتیجهباشد، میمی

ن شبکه عالوه بر چهار نفر از نهادهاي دولتی، پیوستگی و چسبندگی کمتري برخوردار باشد. اما نکتۀ مهم این است که در ای
هاي دو نفر از نهادهاي مردمی رسمی نیز از این قدرت برخوردارند که این امر مزیت این شبکه نسبت به شبکۀ همکاري پروژه

یشتر بودن اي است که تنها داراي دو نقطۀ برشی بوده که هر دو از نهادهاي دولتی هستند. درخصوص روابط دوطرفه نیز بسازه
باشد؛ اي، نکتۀ بسیار مثبتی است که حاکی از استحکام اتصاالت موجود میهاي غیرسازهاین روابط در شبکۀ همکاري پروژه

                                                                 

پذیر هاي آسیبشود. اهمیت این نقاط براي تعیین بخشنقاطی هستند که با حذف آنها، ساختار شبکه به دو بخش غیرمتصل تبدیل می، نقاط برشی1
 . )1391است (محمدي کنگرانی و رفسنجانی نژاد، شبکه و نقش آفرینان کلیدي 
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تر وجود دارد، اما اتصاالت درون هاي کوچکدرواقع اگرچه به واسطۀ نقاط برشی بیشتر در این شبکه، امکان تقسیم آن به گروه
اي است. این وضعیت هاي سازهتر از شبکۀ همکاري پروژهمردمی رسمی و دولتی است، بسیار محکمگروهی که میان نهادهاي 

اي است و لذا در تر و قابل اتکاتر از شبکۀ سازهاي، محکمهاي برقرار شده در شبکۀ غیرسازهست که همکاريا حاکی از آن
بین نهادهاي دولتی و نهادهاي مردمی رسمی که خود به  توان دریافت که در منطقه مورد مطالعه پتانسیل مشارکتمجموع می

اي هاي سازهاي آبخیزداري بیش از پروژههاي غیرسازههاي آبخیز هستند، در اجراي پروژهنوعی نماینده کلیه ساکنان حوزه
گیاهی و کاهش اي که نقش قابل توجهی در افزایش پوشش هاي غیرسازهتوان از آن در جهت موفقیت بیشتر پروژهاست و می

 فرسایش خاك دارند، بهره برد.
 

 

 
اي هاي سازهنمایش نقاط برشی و روابط دوطرفه در شبکۀ همکاري نهادهاي مردمی رسمی و دولتی در اجراي پروژه  -4شکل 

 آبخیزداري
 

 
هاي جراي پروژهنمایش نقاط برشی و روابط دوطرفه در شبکۀ همکاري نهادهاي مردمی رسمی و دولتی در ا -5شکل 

 اي آبخیزداريغیرسازه
 

اي مرکزیت درجۀ درونی شبکۀ همکاري میان نهادهاي مردمی رسمی و دولتی در به ترتیب نمایش دایره 7و  6اشکال شمارة 
در این دو شکل، دوایر نشان اند. ترسیم شده Visoneدهند که با نرم افزار اي را نشان میاي و غیرسازههاي سازهاجراي پروژه

تر بودن به مرکز باشند. با توجه به این نکته که نزدیکها نمایانگر نهادهاي مردمی رسمی میدهندة نهادهاي دولتی و مربع
) بیشترین 6اي (شکل هاي غیرسازهشود که در پروژهدوایر نشان دهندة مرکزیت درجۀ درونی بیشتر است، مشاهده می

ونی متعلق به کارمندان و مسئوالن اداره منابع طبیعی شهرستان رودان است که البته این امر تا حد زیادي مرکزیت درجۀ در
به دلیل بیشتر بودن تعداد نهادهاي مردمی در مقایسه با نهادهاي دولتی است که سبب بیشتر شدن تعداد دفعات انتخاب 

در میان کارمندان و مسئوالن اداره منابع طبیعی، بیشترین نهادهاي رسمی در مقایسه با نهادهاي مردمی شده است. اما 
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مرکزیت درجۀ درونی متعلق به کارشناس مرتع و آموزش و ترویج بوده و رئیس اداره در جایگاه دوم قرار دارد. این بدان 
رودان بیش از معناست که به عقیدة نهادهاي مردمی رسمی، کارشناس مرتع و آموزش و ترویج ادارة منابع طبیعی شهرستان 

ها قرار گرفته است. همچنین رئیس این اداره در جایگاه دوم همکاريسایر کارمندان و مسئوالن این اداره با آنها همکاري داشته
شود. اما جایگاه بسیار پایین معاون اداره از منظر نهادهاي مردمی است که این امر نکتۀ مثبتی براي این اداره محسوب می

گردد. دو قرقبان این اداره نیز وضعیتی اي منفی تلقی مینشدن وي از جانب هیچ یک از این نهادها، نکتهرسمی و انتخاب 
مشابه با معاون اداره دارند؛ با این تفاوت که جایگاه پایین قرقبانان تاحدي به نگرش نامناسب روستائیان به قرقبانان با توجه به 

 گردد. ماهیت کاري آنان، بازمی
 

 
 

اي هاي سازهاي مرکزیت درجۀدرونی شبکۀ همکاري میان نهادهاي مردمی رسمی و دولتی در اجراي پروژهنمایش دایره -6شکل 
 آبخیزداري

 

 
 

اي هاي غیرسازهاي مرکزیت درجۀدرونی شبکۀ همکاري میان نهادهاي مردمی رسمی و دولتی دراجراي پروژهنمایش دایره -7شکل 
 آبخیزداري 

 
شبکۀ همکاري میان نهادهاي مردمی رسمی و دولتی اي مرکزیت بینابینی به ترتیب نمایش دایره 9و  8اشکال شمارة 

در این دو شکل، اند. ترسیم شده Visoneدهند که با نرم افزار اي آبخیزداري را نشان میاي و غیرسازههاي سازهدر اجراي پروژه
باشند. با توجه به این نکته که مرکزیت ها نمایانگر نهادهاي مردمی رسمی میبعدوایر نشان دهندة نهادهاي دولتی و مر

اي بیشتر و توانایی کنترل ارتباط میان سایرین تر بودن به مرکز دوایر) به معناي دارا بودن قدرت واسطهبینابینی بیشتر (نزدیک
اي، هاي سازهاي، نهادهاي مردمی بیشتري در مقایسه با شبکه پروژههاي غیرسازهشود که در شبکۀ پروژهباشد، مشاهده میمی

تر هاي آبخیزداري پررنگجایگاه این نهادها و قدرت آنها را در اجراي پروژه تواندداراي قدرت بینابینی هستند که این امر می
نماید. از سوي دیگر، معاون اداره در هر دو شبکه از مرکزیت بینابینی پایینی برخوردار است که نشان دهندة اعتقاد نهادهاي 

تواند ناشی از نگرش نامناسب انان نیز میباشد. مرکزیت بینابینی بسیار اندك قرقبمردمی به همکاري کمرنگ این فرد می
شوند اما با نهادهاي مردمی نسبت به آنها باشد؛ درواقع قرقبانان به دلیل اینکه از میان افراد بومی هر منطقه انتخاب می

اعی هاي طبیعی را گزارش نمایند، عموماً پذیرش اجتمنهادهاي دولتی همکاري داشته و موظفند تجاوز روستائیان به عرصه
تواند به دلیل عملکرد نامناسب آنها نیز باشد. نکتۀ اندکی از سوي مردم دارند. البته جایگاه پایین این قرقبانان در شبکه، می

هاي بینابینی باال متعلق به نهادهاي دولتی است. همچنین رئیس اداره در هر دو مهم دیگر اینکه درهر دو شبکه، مرکزیت
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تواند نشان دهندة عملکرد مناسب وي در ارتباط با نهادهاي مردمی االیی برخوردار است که میشبکه از مرکزیت بینابینی ب
باشد. نکتۀ دیگر اینکه از میان روستاهاي مورد بررسی، نهادهاي مردمی رسمی دو روستاي دشت صفا و برنطین بیش از 

شود، به بزرگترین روستاي این دهستان محسوب می اند که با توجه به اینکه برنطینسایرین با نهادهاي دولتی همکاري داشته
توان این امر را به ارتباطات مناسبی که شوراي اسالمی این روستا با ادارة رسد. اما در خصوص دشت صفا مینظر منطقی می

 نماید. ها نیز این مدعا را تأیید میمنابع طبیعی برقرار کرده، نسبت داد که بررسی
 

 
اي اي مرکزیت بینابینی شبکۀ همکاري میان نهادهاي مردمی رسمی و دولتی در اجراي پروژه هاي سازهنمایش دایره -8شکل 

 آبخیزداري
 

 
اي هاي غیرسازهاي مرکزیت بینابینی شبکۀ همکاري میان نهادهاي مردمی رسمی و دولتی در اجراي پروژهنمایش دایره -9شکل 

 آبخیزداري
 

شبکۀ همکاري میان نهادهاي مردمی رسمی و دولتی اي مرکزیت مجاورت به ترتیب نمایش دایره 11و  10اشکال شمارة 
در این دو شکل اند. ترسیم شده Visoneدهند که با نرم افزار اي آبخیزداري را نشان میاي و غیرسازههاي سازهدر اجراي پروژه

باشند. با توجه به این نکته که دارا بودن ها نمایانگر نهادهاي مردمی رسمی میمربع نیز دوایر نشان دهندة نهادهاي دولتی و
هاي قدرت و برخورداري از حمایت آنها قدرت مرکزیت مجاورت (نزدیک تر بودن به مرکز دوایر) نشان دهندة ارتباط با کانون

 6باشد (اشکال اون اداره؛ خود داراي قدرت زیادي نمیاي، معهاي سازهشود که در شبکۀ پروژهگیري میباشد، چنین نتیجهمی
اند، داراي بیشترین مرکزیت هاي قدرت دولتی متصلاي که به کانون)، اما به واسطۀ ارتباط با نهادهاي مردمی رسمی8و 

که داراي کند که تنها افرادي تواند داراي قدرت شود؛ در واقع مفهوم مرکزیت مجاورت بیان میاست و میمجاورت شده
اند (مرکزیت بینابینی) داراي قدرت بیشترین ارتباط هستند (مرکزیت درجه) و یا بینابین ارتباطات سایرین قرار گرفته
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توانند قدرتمند شوند؛ درواقع این افراد داراي قدرت باشند، بلکه افرادي نیز به واسطۀ ارتباط با این افراد قدرتمند، مینمی
نزك و یکی از اعضاي شوراي اسالمی آن و اعضاي شوراي اسالمی برنطین نیز همین وضعیت را در  غیرمستقیم هستند. دهیار

باشند. نکتۀ دیگر درخصوص این شبکه این است که رئیس اداره که داراي باالترین مرکزیت بینابینی و درجۀ شبکه دارا می
دهد که غالباً افرادي از نهادهاي مردمی رسمی  با نشان میدرونی بود، از منظر مرکزیت مجاورت جایگاه باالیی ندارد. این امر 

وي در ارتباطند که با دیگر اعضاي نهادهاي دولتی در ارتباط نیستند و این نقش کلیدي و جایگاه ویژة رئیس اداره را در ارتباط 
رخی از نهادهاي مردمی رسمی سازد؛ زیرا تنها رابط دولت با بتر میبا نهادهاي مردمی رسمی فاقد ارتباطات مؤثر، پررنگ

 باشد. می
اي نیز یکی از اعضاي شوراي اسالمی برنطین به واسطۀ ارتباط با رئیس اداره، کارشناس هاي غیرسازهدر شبکۀپروژه

هاي درجۀ درونی و بینابینی را به خود اختصاص مرتع و آموزش و ترویج و نیز مسئول واگذاري اراضی که باالترین مرکزیت
باشد. دهیار، رئیس و سایر اعضاي شوراي اسالمی اند، در مرکز دوایر قرار گرفته و داراي بیشترین مرکزیت مجاورت میادهد

تواند به دلیل مرکزیت این روستا در دهستان برنطین باشد که اند که این امر میهاي بعدي قرار گرفتهبرنطین نیز در جایگاه
سازد؛ بنابراین نهادهاي مردمی رسمی این روستا هاي قدرت دولتی مرتبط میا به کانوننهادهاي مردمی رسمی این روستا ر

توانند به عنوان رابط، بر ارتباطات میان دولت و سایر روستاهاي این دهستان تأثیرگذار باشند. از میان نهادهاي دولتی، می
هاي قدرت متصلند. راي قدرت هستند و نه به کانونقرقبانان همچنان از جایگاه پایینی در شبکه برخوردارند؛ یعنی نه دا

هاي قدرت متصل بوده و داراي همچنین نمایندگان دو مرتع نوتی و تمب میربهار، اگرچه خود قدرتی ندارند اما به کانون
 مرکزیت مجاورت قابل توجهی هستند. 

 
اي هاي سازهرسمی و دولتی در اجراي پروژه اي مرکزیت مجاورت شبکۀ همکاري میان نهادهاي مردمینمایش دایره -10شکل 

 آبخیزداري
 

 
اي هاي غیرسازهاي مرکزیت مجاورت شبکۀ همکاري میان نهادهاي مردمی رسمی و دولتی در اجراي پروژهنمایش دایره -11شکل 

 آبخیزداري

٢
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 گیري و پیشنهادهانتیجه  -4
اي آبخیزداري، بخش اعظم بودجه و هاي سازهدهد که اگرچه پروژههاي حاصل از این پژوهش نشان میبندي یافتهجمع

است، اما میزان مشارکت و همکاري نهادهاي مردمی رسمی اعتبارات آبخیزداري را در استان هرمزگان به خود اختصاص داده
ها از یکپارچگی باالتري برخوردار بوده و میزان کۀ همکاري اینگونه پروژهاي بیشتر است. همچنین شبهاي غیرسازهدر پروژه

درگیري نهادهاي مردمی رسمی و دولتی در آنها بیشتر است. در واقع، هم مسئوالن و کارشناسان ادارة منابع طبیعی و 
از منظر مشارکت و همکاري  ها،آبخیزداري شهرستان رودان و هم نهادهاي مردمی رسمی دهستان برنطین در اینگونه پروژه

اند؛ حال آنکه مصاحبه با کارشناسان و مسئوالن این اداره حاکی از نارضایتی آنها از همکاري تر عمل کردهمتقابل، موفق
هاست. از سوي دیگر، نهادهاي مردمی رسمی دهستان برنطین معتقد به نهادهاي مردمی رسمی در اجراي اینگونه پروژه

اي آبخیزداري بودند؛ نتایج هاي سازهها و عدم همکاري نهادهاي دولتی در اجراي پروژهدر اینگونه پروژههمکاري باالي خود 
 نماید. ) این مدعا را تایید می1390محمدي کنگرانی و همکاران (، Wolancho, 2012تحقیقات 

طوالنی مدت باشد، تکیه بر لذا باید توجه داشت که اگر هدف نهایی کنترل فرسایش خاك، حفظ پایداري آن در 
اي هاي سازهمشارکت و همکاري نهادهاي مردمی به عنوان نیرویی مؤثر و کارا، اجتناب ناپذیر بوده و توجه صرف به پروژه

هاي کالن در این بخش، تأمین کننده سالمت و پایداري منابع آب و خاك نخواهد بود. بنابراین، آبخیزداري و صرف بودجه
اي با توجه به برخورداري از پشتیبانی و حمایت اجتماعی نهادهاي مردمی رسمی در این یزداري غیرسازههاي آبخپروژه

ترین گزینه در مهار یا کاهش فرسایش خاك در این دهستان، شهرستان رودان توانند بهترین، مؤثرترین و باصرفهدهستان، می
ها نیز در جلب همکاري نهادهاي مردمی رسمی و حتی ونه پروژهوحتی در استان هرمزگان باشند. تضمین موفقیت اجراي اینگ

اي در بررسی و تحلیل جایگاه و وضعیت انواع هاي باالي روش تحلیل شبکهتوان از قابلیتباشد. در این راستا میغیررسمی می
 مؤثر و مرکزي بهره برد. هايهاي آبخیزداري و نیز شناسایی افراد یا گروهارتباطات میان دولت و مردم در اجراي پروژه
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