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هاي تحلیل شبکه تبادل اطالعات و تعامالت در بین کنشگران فعال مدیریت فعالیت
پروري در حوضه سد البرز استان مازندرانآبزي

١راد، حسن صالحی و عبدالمطلب رضایی، غالمرضا پزشکی*فر، عنایت عباسیاحسان قلی

)28/06/96؛ پذیرش: 07/12/95(دریافت: 
چکیده

پروري پایدار، ابعاد کشاورزي است که توسعه آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در مدیریت آبزييهابخشیرزلهجمازپروريآبزي
هاي مدیریتی با فعالیت،و باید در قالب یک نظام مورد بررسی قرار گیرند. در تحقیق حاضراجتماعی و اکولوژیکی به یکدیگر وابسته هستند

پروري در فعال در حوزه آبزيسازمان27اعی در قالب سه شبکه تبادل اطالعات، همکاري و مشارکت در بین تحلیل شبکه اجتمیريکارگبه
. شدآوريجمعپرسشنامهطریقازاجتماعیشبکهتحلیلبرايالزمهايحوضه سد البرز در استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. داده

Ucinetافزارمنرازاستفادهباشدهآوريجمعهايداده تحلیلاست،اجتماعیشبکههايدادهتحلیلبرايافزارهانرمپرکاربردترینازیکیکه6
دریافت و يهایی همچون اداره کل شیالت استان، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی و فرمانداري در زمینهسازمان،در این تحقیق. شد

پویایی این يدهندهنشانوضعیت مناسبی داشتند که ربط،يذهاي ري و مشارکت با دیگر سازمانارائه دانش و اطالعات و همچنین همکا
هاي دولتی در شبکه تبادل اطالعات، همکاري و مشارکت نسبت باشد. بر اساس نتایج تحقیق مشخص گردید سازمانها در این شبکه میسازمان

هاي درجه خروجیباشند. از سوي دیگر، بررسی مرکزیتو اقتدار) بیشتري برخوردار میقدرت(نهاد و مردمی از مرکزیت هاي مردمبه سازمان
ها بیشتر ها از ورودي آندهد که مرکزیت درجه خروجی این سازماننهاد نشان میهاي مردم(نفوذ اجتماعی) و ورودي (شهرت و اقتدار) سازمان

اخذ دانش و اطالعات يهاي متولی در زمینهنهاد کمتر مورد توجه سازمانهاي مردمباشد که سازماندهنده این موضوع میباشد که نشانمی
هاي غیردولتی و مردمی که رابطه هاي متولی توجهی به اطالعات و دانش برگرفته از سازمانگیرند. سازمانپروري قرار میمرتبط با آبزي

کلها مشخص ساخت، ادارهکنشگران شبکه و تحلیل اندازه اثر بر محدودیتداشته، ندارند. نتایج حاصل از نقشپرورانيآبزتنگاتنگی با 
حساب اطالعات بهقويتولیدکنندهیکعنوانبهتواندشبکه میدرموجودهايسازماندیگربااليهمکاريومشارکتجذببااستانشیالت

.آید

اري، مشارکت، استان مازندران.پروري پایدار، تبادل دانش و اطالعات، همک: آبزيکلیديهايهواژ

دانشیار مؤسسه تحقیقات علوم شیالتی کشور و آموخته دکتري، استادیار و استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه تربیت مدرس، به ترتیب، دانش١
استادیارگروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشگاه تهران. تهران، ایران.

enayat.abbasi@modares.ac.irترونیک: مسئول مکاتبات، پست الک*
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مقدمه
کشاورزي کشور است هايبخشزیرجملهازپروريآبزي

جاییهروکه توسعه آن از اهمیت بسزایی برخوردار است
همزیستی باتوانمیداردوجودکشاورزيبرايکه آبی
داد. تا چندي پیش رویکرد پرورشنیزآمیز، ماهیمسالمت

، گذارانیاستسمورد توجه ادي و صیتوسعه صید 
اندرکاران شیالت قرار داشت و برنامه ریزان و دستبرنامه

) بر اساس همین رویکرد 1368-72توسعه شیالت (
اما هنوز برنامه اول توسعه پایان نیافته ؛ طراحی و اجرا شد

موجب رویه و عدم تعادل در برداشت،صید بیبود که 
هاي زمانی، یجاد محدودیتاو بازنگري در الگوهاي فعالیت

سازمان (گردیدشیالتی هايیاستسمکانی و ابزاري در 
صورتبهپروريبا این حال، آبزي).1380جهاد کشاورزي، 

استفادهدلیلبهزیستیطمحطرفدارانتوسطايگسترده
نقدموردزیستیطمحبرآنمنفیاثراتومنابعازمخرب

بهنسبتهانگرانیدر همین زمان،. استگرفتهقرار
درايتوسعههايیتفعالو اجتماعیمحیطی پیامدهاي زیست

عدمجوامع،هايچالشینترمهمازو یکیبودهگسترشحال
ها ها و پروژهاز اجراي طرحناشیپیامدهاي احتمالیبررسی

برخی).1394پایه و کرمی، باشد (خواندر راستاي توسعه می
باتواندمیزیستیطمحطرفدارانسطتوشدهارائهمسائلاز

. باشدرفعقابلپروريآبزيتولیدهايشیوهدربهبودوتغییر
مدیریتیهايشیوهقالبدرراتغییراتیهاسازمانازبرخی
توسطکهاندنمودهارائههایتمحدوداینرفعبراي

قابلمحیطییستزمنفیاثراتکاهشبرايتولیدکنندگان
مدیریتهايدر این زمینه سازمان. استگیريیادوپذیرش
دررامقرراتیوقوانینکشورهاازبرخیدرمحیطیزیست
مانع تخریب دتوان، که میاندنمودهوضعپروريآبزييزمینه

از منابع طبیعی يبرداربهرهاز طریق این روش زیستیطمح
Boyd(باشد et al., توسعه سریع در ایران نیز ).2007

لید آبزیان در یک دهه حاکی از رشد سریع توپرورييآبز
1380پروري در سال میزان تولیدات آبزي.باشدمیگذشته
این 1390تن بوده است. در سال 645هزار و 73حدود 

، 1نمودار .تن رسیده است351هزار و 285میزان تولید به 
10پروري و کاهش صیادي را در یک دوره روند توسعه آبزي

همچنین ). 1390سازمان شیالت ایران، (دهد اله نشان میس
پروري و کاهش صیادي در روند توسعه آبزيمبین ،1جدول 

هاي پیشرو در حوزه یکی از استانعنوانبهاستان مازندران 
.باشدیمپروري آبزي

پروريآبزيداده کهنیز نشانکشورهاي مختلفتجارب
کشورهايخصوصبهوغذایی کشورهاامنیتبهتواندمی
دههچندینازپروريکمک کند. آبزيتوسعهحالدر

یک صنعت پویا و رو به رشد تبدیل بهسرعتبهگذشته
پروري ). در مدیریت آبزي1387شده است (جعفریان، 

اجتماعی و اکولوژیکی به یکدیگر وابسته هستند پایدار، ابعاد 
مورد بررسی و باید در قالب یک نظام اجتماعی اکولوژیکی 

قرار گیرند. عالوه بر این، مدیریت منابع طبیعی از جمله 
پروري پایدار توسط یک نهاد یا سازمان یا یک نوع آبزي
امروزهتنهایی امري دشوار و پیچیده است. اندرکار بهدست

تجارب،حاصلکه پایداريهستندعقیدهاینبرمحققان
هاانسانتركمشو سازماندهیگیريتصمیمدانش،اهداف،

در مدیریت منابع طبیعی ). 1394است (شمس و همکاران، 
هاي جمعی چندین پروري نیاز به فعالیتویژه در حوزه آبزيبه

نوعی دیگر مشارکت ذینفعان  اندرکار مختلف یا بهدست
(الزم به ذکر است که در اینجا عمداً از واژه باشد مختلف می

Targetمخاطبان (يجابه) Stakeholdersنفعان (ذي

groupsنگاه ،) استفاده شده است. در رویکردهاي نوین ترویج
مدار است و در مدار نیست، بلکه ذینفعترویج دیگر مخاطب

سازي، یادگیري اجتماعی و ... قالب نظریات جدید مثل شبکه
هاي ترویج مرتبط بوده ی با برنامهنوعبهباید با کلیه افرادي که 

Folk(برند، ارتباط داشته باشد.) و از آن نفع می et al.,

بیشتریننیازمندکه). شاید بهترین شکل همکاري2005
هاي متولی است، مدیریت پایدار جامعه و سازمانتعاملدرجه

مدیریت جمعی در نظام . باشد)Co-managementجمعی (
مسئولیتمیزانتوسطزیاديحدتامحوراجتماعمدیریت 
درنفعانذيوهاي دولتیسازمانمسئولینمیاندرشراکتی

جامعه قابل تشخیص است. این نظام مدیریتی فراتر از حضور 
گیري بوده و بیانگر درجه اهمیت مالکیت دولت در تصمیم

در مدیریت منابع است هاآنشدن اجتماع محلی و درگیر
)Decker et al., در راستاي موفقیت مدیریت جمعی .)2005

تحقیق در قالب تبادل اطالعات و تعامالت مورد که در این 
گیران نیازمند و تصمیمگذارانیاستسگیرد، بررسی قرار می

گیري تسهیم قدرت و مبادله دانش و اطالعات براي تصمیم
,Berkes)باشند مدیریتی اثربخش می . به دلیل دامنه (2009
ازنفعان فعال در مدیریت منابع طبیعیوسیع کنشگران و ذي

، نیاز واقعی براي ابزارهاي پرورييآبزجمله مدیریت 
هاي مناسب جهت تبدیل این شناسیتحلیلی و روش

هاي ها وجود دارد که تحلیل شبکهها به دادهپیچیدگی
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هاي مختلف و پیچیده این مقوله را تواند جنبهاجتماعی می
Stein(تحلیل و تفسیر نماید et al., ). شبکه 2011

اي از کنشگران (فردي یا مجموعهنوانعبهاجتماعی 
یک یا چندین رابطه به یکدیگر واسطهبهجمعی) که 
شود. تحلیل شبکه اجتماعی اند، قلمداد میمتصل شده

Bodinاخیراً توسط محققانی همچون بودین و همکاران (

et al., ) جهت مطالعه مدیریت منابع طبیعی 2009
ت. در این راستا، استفاده از کارگرفته شده اسپیشنهاد و به
هاي اجتماعی توسط محققان مورد پذیرش تحلیل شبکه

نفعان ها و ذيقرارگرفته و براي بررسی روابط بین سازمان
دخیل در مدیریت منابع طبیعی مورد تأکید قرارگرفته 

Weiss)است et al., رو، سیستم مدیریت ازاین،(2012
نوان یک شبکه اجتماعی در عتواند بهپروري پایدار میآبزي

لحاظ تنوع و نفعان مختلف ازشده و در بین ذينظر گرفته
Weiss.(مراتب قدرت موردبررسی قرار گیردسلسله et al.,

تحلیل شبکه اجتماعی توانایی پاسخگویی به )2012
ينفعانی در زمینهسؤاالتی از قبیل اینکه چه ذي

ک داراي قدرت یپروري پایدار فعال هستند، کدامآبزي
و همچنین توانایی ارائه تصویري دقیق باشندبیشتري می

نفع را دارد هاي ذيدرباره نوع تعامالت در بین گروه
(Mahon & McConney, هاي اجتماعی شبکه.(2013

گري و مدیریت همکارانه و توانند فرآیندهاي تصديمی
جمعی را با تسهیل تولید، اخذ و اشاعه دانش و اطالعات

درباره سیستم تحت مطالعه، بسیج منابع و تخصیص آن و 
تعهد به قوانین عمومی و عرفی براي تشویق در مشارکت 

,Bodin & Crona(ها و حل اختالفات بهبود دهد در برنامه

2009.(
مفهوممورددرزیادييهابحثگذشتههايدههطولدر

فائو . استداشتهوجودآناجرايچگونگیوپایداري
)FAO, منابعازو نگهداريحفاظتراپایداري،)2004

و تکنولوژیکیتغییراتروندبهدهیجهتوطبیعی
ایجادتضمینبهمنجرکهنحويبهکرد،معناسازمانی
نسلدرانسانینیازهايبهیابیدستامکانورضایت
بخشدرپایداريتوسعهچنین. گرددآیندهوحاضر

و آباراضی،حفظموجبیالتو شجنگلداريکشاورزي،
لحاظازشود،مییواناتو حگیاهانژنتیکیذخایر

لحاظازشده،زیستیطمحبهصدمهمانعمحیطییستز
لحاظازوسودمند،اقتصاديلحاظازمناسب،،تکنیکی

نگاه سیستمی در حوزه . استقبولقابل،جتماعیا

و با طرح سیستم پایدار2000پروري از سال آبزي
حوزه پایداري نهادي و کنشگران مختلف پروري درآبزي

,Wurtsتوسط محققان مختلفی مطرح شده است ( 2000;

Costa-Pierce & Bridger, 2002; Boyd et al., 2007;
Bunting, لذا دستیابی به تحلیل تعامالت این .)2013

کنشگران بر مبناي دیدگاه سیستمی نیازمند تمرکز بر تحلیل 
تا با شناسایی تغییرات کیفی باشدیمگران متنوع شبکه کنش

هاي ارتباطی مناسب اتخاذ گردد. و کمی این شبکه، مداخله
& Leeuwisبن (در این راستا بر اساس دیدگاه لوئیس و وندن

Vanden Ban, ها همچون ابزارها و مطالعه شبکه،)2004
عه تواند یک بازخورد انتقادي براي مجموهاي موجود میرویه

کنشگران وابسته به هم درباره الگوهاي ارتباطی و مداخالت 
ها سازمانسازنده ارائه دهد و موجب یادگیري و تغییر بین

و شرایط گردد. از سوي دیگر تحلیل شبکه به درك موقعیت
نشگري و تسریع فرایندهاي مدیریت مشارکتی و کچند

کسون و کند. در این راستا، اریارتباطات و نوآوري کمک می
Ericksonهمکاران ( et al., به در پژوهش خود،)2010

مدیریت يهاي اطالعاتی در زمینهبررسی ارتباط بین شبکه
هاي زیرزمینی مشترك در ارتفاعات حوزه رودخانه ورد در آب

آریزوناي مرکزي پرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که 
عدم توجه به مانع موجود در مدیریت مشارکتی منابع آب، 

هاي فرهنگی و ذینفعان و نیز عدم در نظر گرفتن تفاوت
بنابراین، ؛ ي مورد مطالعه استنفعان حوزهسیاسی میان ذي

نفعان در آنان به کاربرد تحلیل شبکه و تحلیل روابط ذي
بهبود مدیریت مشارکتی و در نهایت مدیریت موفق منابع آب 

& Pereiraسوارز (پریرا و در حوزه آبخیز تأکید کردند.

Soares, ) از تحلیل شبکه اجتماعی براي تعیین 2007
ها با نیازهاي نظام اطالعاتی همکارانه استفاده نمودند. آن

استفاده از سه شاخص ارتباط، هماهنگی و مشارکت، به 
پژوهش و توسعه هاي بررسی مبادله اطالعات در بین سازمان

)Research & Development( ،ها حاکی نتایج آنپرداختند
هاي از آن بود که با استفاده از این سه شاخص و سنجه

نیازهاي اطالعاتی یخوببهتوان تحلیل شبکه اجتماعی می
در تحقیقی سازمان براي مدیریت اطالعات را شناسایی نمود.

دیگري شبکه مدیریت جمعی در دو منطقه حفاظت شده 
گرفت. در این ماهیگیري در کشور سوئد مورد بررسی قرار 

تحقیق محققان، به این نتیجه دست یافتند که فرآیند 
اي از ناهمگون که مجموعهيهاشبکهمدیریت جمعی در 

افتد و موفقیت مدیریت جمعی ، اتفاق میباشندیمنفعان ذي
& Sandstormهاي شبکه دارد (بستگی به ماهیت سازمان

Rova, 2010.(
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اندرکاران شبکه دستبه تحلیل ساختاري،)1393قربانی (
استانی در مدیریت مشارکتی گذاريیاستسنهادي در 

منابع طبیعی پرداخت. نتایج تحقیق نشان داد که میزان 
) در حد درصد47(انسجام نهادي بر اساس شاخص تراکم 

باشد و میزان پایداري شبکه نهادي در متوسط می
هاي دوسویگی استانی بر اساس شاخصگذاريیاستس
درصد) در حد 29درصد) و میزان تبادل یافتگی (43(

،)1394رضایی و همکاران (باشد.به ضعیف میمتوسط رو
در تحقیقی با هدف تحلیل شبکه تبادل اطالعات در بین 

هاي فعال در مدیریت پایدار منابع طبیعی در حوزه سازمان
سد البرز در استان مازندران بر مبناي رویکرد تحلیل 

، به این نتیجه دست یافتند که دسترسی و شبکه اجتماعی
ي مورد مطالعه به هاسازماناشتراك اطالعات در بین 

و سطح ارتباطی متوسطی میان گیردآسانی صورت نمی
، هاسازمانوجود دارد. در شبکه اطالعاتی این هاسازمان

سازمان جهاد کشاورزي از قدرت متوسطی در شبکه 

ازمان جهاد کشاورزي و باشد. دانشگاه، سبرخوردار می
مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی نقش مهمی در 

دارند. هاسازمانتسهیل و تسهیم اشتراك اطالعات با سایر 
هاي غیردولتی نقش منفعلی بر اساس نتایج تحقیق سازمان

انتقال در تبادل اطالعات در این شبکه دارند و در فرآیند
باشند.ا نمیها پویاطالعات به سایر سازمان

در این تحقیق تحلیل شبکه اجتماعی براي تحلیل 
مدیریت پایدار در حوزه شیالت و در درون شبکه 

در پرورييآبزیدارپااندرکاران مرتبط با مدیریت دست
قالب تحلیل سه شبکه همکاري، مشارکت و تبادل 
اطالعات در راستاي جوابگویی به اهداف زیر به انجام 

:رسیده است
هاي تبادل اطالعات، همکاري و بررسی شبکه- الف

وربطيذاندرکاران نهادي مشارکت در بین دست
اندرکاران نفعان شبکه در بین دستبررسی نقش ذي-ب

.ربطيذنهادي 

پروريمقایسه روند وضعیت شیالت در دو بخش صید و آبزي-1نمودار 
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1390تا 1380هاي طی سالاستان مازندراندرآبی و پرورش ماهیمیزان صید، برداشت از منابع-1جدول 
(تن)میزان صید 

13801381138213831384138513861387138813891390سال
ماهیان 

استخوانی
483752805/79835/6046831611025102441/9987850073607251

ماهیان 
خاویاري

350272173170152129872/61543232

147851020080251026013859135381030112260207412121615856کیلکا
19972157525/161815/164762232724692206323/22308292952860823139جمع

(تن)میزان برداشت از منابع آبی 
13801381138213831384138513861387138813891390سال

13480240121120165180120206185124میزان تولید
(تن)یسرد آبمیزان پرورش ماهیان 

13801381138213831384138513861387138813891390سال
11951713318740744662686480979169105141245613294میزان تولید

(تن)میزان پرورش ماهیان گرمابی 
13801381138213831384138513861387138813891390سال

276620844222332282524648229593061029140359503839141690میزان تولید

شروش پژوه
از نـوع کمـی و از زمـره    بـه لحـاظ ماهیـت    تحقیق حاضـر  
تحلیـل شـبکه   باشـد کـه بـه روش    ي مـی دتحقیقات کاربر

. تحلیـل شـبکه اجتمـاعی   صورت پذیرفته اسـت اجتماعی
روشی براي ارزیابی سـاختارهاي اجتمـاعی بـا اسـتفاده از     

اي بـا  هاي گراف و شبکه اسـت. سـاختارهاي شـبکه   تئوري
فـردي، جمعـی،   نفعـان ذيهـا ( گـره استفاده از دو مفهـوم  

هـا  (روابط و تعامالت) بـین آن يها و ...) و پیوندهاسازمان
,Otte)گیرنـد  مورد ارزیابی قرار مـی  بهتـرین روش  .(2002

مختلـف ازجملـه   نفعـان ذيبراي ارزیابی تعامالت در بـین  
باشـد.  ها، استفاده از تحلیـل شـبکه اجتمـاعی مـی    سازمان

هـاي کیفـی را بـا    سـازي داده کمیشبکه اجتماعی قابلیت
صورت کلی نشان ها را بهتفاوتداشته،استفاده از ریاضیات 

ســازدرا میســر مــیتحلیــلدهــد و امکــان مقایســه و مــی
ــی، ( ــبکه    .)1388میرزای ــر ش ــی ب ــه مبتن ــر مطالع در ه

اجتماعی، تعریف کنشگر، پیوند بین دو کنشـگر، محـدوده   
موعـه شـبکه بایـد    ی کـه در مج نفعـان ذيشـبکه، روابـط و   

Stein(موردتوجه قرار گیرند، باید مشـخص گـردد   et al.,

رهیافت شبکه که عموماً بـا عنـوان تحلیـل شـبکه     .)2011
از يامجموعــهشــود، دربرگیرنــده اجتمــاعی شــناخته مــی

کنشگران (فردي یا جمعی) است که بـا یـک یـا بیشـتر از     
یک کنشـگر دیگـر ارتبـاط دارنـد. کنشـگران و پیونـدهاي      

دهنـد کـه   هاي شـبکه اجتمـاعی را شـکل مـی    ها، دادهآن
گـردد.  تحلیل شبکه اجتماعی تحلیل و تفسیر مییلهوسبه

یک رهیافت سیسـتماتیک  عنوانبهشبکه اجتماعی تحلیل
هـاي شـناخته   هـا و تئـوري  اي از روشدربردارنده مجموعه

،الگوهاي روابط اجتمـاعی ،یري و تحلیلگدازهنشده براي ا
Borgati)است  et al., . در تحلیل شـبکه اجتمـاعی   (2009

دهنده تشکیليواحد مرکزي تحلیل کل سسیستم یا اجزا
باشد و این امـر بـه   باشند. بلکه روابط بین اجزاء میآن نمی

هـا  دهد تا تعامالت در بین افراد، سازمانمحققان اجازه می
اجتمــاعی را در قالــب یــک سیســتم کلــی مــورد و نهادهـاي  

Stein)ه قـرار دهـد   مطالع et al., هـاي  تحلیـل شـبکه  . (2011
هـاي  اجتماعی یک ابزار سودمند براي توصیف و شـرح پدیـده  

ــراي تحلیــل ابعــاد   ــه ب ــب چــارچوبی نوآوران اجتمــاعی در قال
& Bodin(باشدهاي اجتماعی ـ اکولوژیکی می اجتماعی نظام

Crona, 2009; Crona & Bodin, بر اساس نتـایج ایـن   ).2010
همبســتگی ،روش، مقــادیر بــاالي مرکزیــت و چگــالی شــبکه

داري با سـطوح ارتباطـات، همکـاري و کـاهش     مثبت و معنی
گیـري و مشـارکت   هاي تبادل دانش و اطالعات، تصمیمهزینه

هـاي بـا مقـادیر بـاالي مرکزیـت و      طور خالصه، شبکهدارد. به
دهنــده رشــد ســرمایه اجتمــاعی در آن شــبکه چگـالی نشــان 

تـوان بـه   سرمایه اجتمـاعی مـی  د و از طریق این رشدباشنمی
یافــــت گــــري جمعــــی و مشــــارکتی دســــتتصــــدي
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)Carlson & Sandstorm, 2008; Weiss et al., 201 .(
کـه ارتبـاطی میـزان اساسبرگرهیکقدرتمرکزیت نشانگر

خصـوص درتوانـد میمرکزیت. استکند،میبرقرارشبکهدر
.گـردد مطرحرابطهمیزانوپیوندنحوهگره،نگرفتقرارمکان

مرکزیـت کنشگر،اقتداروشهرتمیزانوروديدرجهمرکزیت
وکنشگرسیاسییااجتماعیدهنده نفوذنشانخروجیدرجه

کنشـگر  یـک کنترلـی قـدرت میزانازنشانبینابینیمرکزیت
مورد مطالعـه در  يهاشبکهدرخصوصبهشاخصاینکهدارد

بـا  شناسایی کنشـگران با زیرادارند؛اساسیقیق نقشیاین تح
هزینـه  صـرف باوزمانمدتدرتوانمیباالگريواسطهقدرت

را هـاي مناسـب  انتقال و سیاستشبکهدررااطالعاتکمتري
در تحقیـق  ).1383قربـانی و همکـاران،   (تصویب و اجرا نمود

طریـق ازاجتمـاعی شـبکه تحلیـل برايالزمهايحاضر داده
سـازمان 27بـین پرسشـنامه ایـن .شدآوريجمعپرسشنامه

ازنظرخـواهی بـا کـه پایـدار پـروري آبـزي مـدیریت درفعال
در. شـد توزیـع ،تعیین شدنددانشگاهی و شیالت متخصصان

کـاري ارتبـاط میـزان تاشدخواستهمدیرانازپرسشنامهاین
ــازمان ــودس ــاخ ــرب ــازماندیگ ــاس ــخصراه ــدمش . نماین

مشـخص کـه شـد خواستههاسازمانمدیراناز،دیگرعبارتبه
و ارائه اطالعـات و همکـاري و مشـارکت در    کسببرايکنند

دردیگـر هـاي سازمانبامیزانچههب،پروريهاي آبزيفعالیت
ازاسـتفاده بـا شـده آوريجمـع هـاي داده.باشـند مـی ارتباط

Ucinetافزارنرم بـراي افزارهـا منـر پرکـاربردترین ازیکیکه6
همچنـین . شـد تحلیلاست،اجتماعیشبکههايدادهتحلیل

در .گردیـد اسـتفاده Net Drawافزارنرمازهاگرافرسمبراي
هاي مورد ارزیابی شبکه موردمطالعه به همراه سنجه،2جدول

.شده استتوصیف آن ارائه
ها و بحثیافته

اعی در دو در این بخش نتایج حاصـل از تحلیـل شـبکه اجتمـ    
تبادل اطالعات، همکاري و مشـارکت يهاشبکهبخش بررسی 

نفعان فعـال در هـر   و همچنین مقایسه ذي)3تا 1هاي (نگاره
شبکه ارائه شده است.

تبادل اطالعات، همکاري و مشارکت يهاشبکهبررسی - الف
ربطيذاندرکاران نهادي در بین دست

ــات ــادل اطالع ــراکم:تب ــدت ــادل اطالپیون ــین عــات درتب ب
برابـر بـا   پـروري پایـدار  آبـزي بـا مرتبطنهادياندرکاراندست

33ضـعیفی (کمتـر از   حددرآنکه تراکمدرصد هست2/29
خـوب) 1/66متوسط و بیشتر از 66تا 1/33مقدار ضعیف، از 

ضعیفحددرمبناي این پیوندبرنهاديانسجامبوده و میزان

اسـاس بـر کـه اسـت هشـبک تمرکـز ،دیگـر شاخصباشد.می
درمـاتریس تبـادل اطالعـات   دربیرونـی ودرونـی پیوندهاي

درصـد  41/49و 4/57حـدود ترتیـب بـه موردبررسیمنطقه
دیگـري شـاخص پیونـدها دوسـویگی براي هر دو پیوند است.

گرفـت قرارموردبررسینهادياندرکاراندستبیندرکهاست
ارتبـاط میزاناینکهدهدمینشانرادرصد54/26که مقدار 

تبـادل اطالعـات بیـان   شـبکه درنهادهابینضعیف رامتقابل
انـدرکاران دستشبکهپایداريگرفتنتیجهتوانمیوکندمی

پـایینی پایـداري دارايشـبکه مـورد مطالعـه   بامرتبطنهادي
دهنـده نشـان نیزپیوندهایافتگیانتقالشاخصالبتهباشد.می

درصد47/46بابرابرمیزاناینکهاستشبکهپایداريمیزان
متوسـط شـبکه  پایـداري ازنشـان وباشـد براي این پیوند می

بـراي  شبکهاندازهشاخصدیگراز طرفی.استاندرکاراندست
انتظـار مـورد پیونـد 702ازپیوند205شبکه تبادل اطالعات 

).3(جدول باشدیم
ووجیخرورودي،درجهمرکزیتهايشاخص4جدولدر

محاسـبه شـبکه سـطح خـرد  درکنشگرهربرايبینابینی
بـا مـرتبط نهادياندرکاراندستکنشگران،اینکهگردید
3نگـاره و 4جـدول هسـتند. مطـابق  پروري پایـدار آبزي

نتیجـه تـوان شاخص اندازه اثر بـر محـدودیت مـی   یژهوبه
انـدرکاران دسـت شـبکه درمورد مطالعـه منطقهدرگرفت

تبـادل  پیونـدهاي اسـاس بـر پـروري پایـدار و  زينهادي آب
ــابع طبیعــی،   اطالعــات، مرکــز تحقیقــات کشــاورزي و من

اقتداروشهرتدارايفرمانداري و اداره کل شیالت استان
ــاال ــات  وب ــز تحقیق ــز آموزشــی و دانشــگاهی، مرک مراک

کشاورزي و منابع طبیعی و مرکـز تکثیـر شـهید رجـایی و     
چنینهمباشند.میبرخوردارالییبااجتماعینفوذباهنر از

اداره کل شیالت استان،نهادسهبینابینیلحاظ مرکزیتبه
مرکز تحقیقات کشـاورزي و منـابع طبیعـی و فرمانـداري    

بنابراین؛ باشندمیباالییگريواسطهکنترل وداراي قدرت
ازهاي نامبرده شدهنهادي سازماناندرکاراندستشبکهدر

وباشـند مـی بـاالیی گـري واسـطه نقـش بـا مهمنهادهاي
وتبـادل دانـش و اطالعـات   درمـؤثر وکنشگران کلیـدي 

فرآینـد درمهمـی نقـش وباشـند مینهادهابینهمکاري
.نمایندمیایفاپروري پایدارگري آبزيتصدي

مرتبطنهادياندرکارانبین دستدرپیوندتراکمهمکاري:
کـه تـراکم  درصد هست3/43با برابر پروري پایدارآبزيبا

مبنـاي  بـر نهاديانسجامبوده و میزانمتوسطیحددرآن
تمرکـز دیگـر شـاخص باشد.میمتوسطحددراین پیوند
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دربیرونـی ودرونـی پیونـدهاي اسـاس بـر کهاستشبکه
حـدود ترتیـب بهموردبررسیمنطقهماتریس همکاري در

ار مقــددرصــد بــراي ایــن پیونــد اســت.74/51و79/18
ایـن کـه دهـد مینشانرادرصد4/41دوسویگی پیوندها 

شـبکه بیـان  درنهادهـا بـین متوسـط را همکـاري میـزان 
دهنـده نشـان کـه پیونـدها یافتگیانتقالکند، شاخصمی

بـراي ایـن   درصد91/57بابرابراستشبکهپایداريمیزان
متوسـط شـبکه  پایـداري ازنشـان وباشـد پیونـد مـی  

شـبکه انـدازه شاخصدیگراز طرفی.ستااندرکاراندست
).3است (جدول پیوند304براي شبکه تبادل اطالعات 

وخروجیورودي،درجهمرکزیتهايشاخص4جدولدر
محاسـبه شـبکه سـطح خـرد  درکنشگرهربرايبینابینی

بـا مـرتبط نهادياندرکاراندستکنشگران،اینکهگردید
3نگـاره و 4جـدول هسـتند. مطـابق  پروري پایـدار آبزي

نتیجـه تـوان شاخص اندازه اثر بـر محـدودیت مـی   یژهوبه
انـدرکاران دسـت شـبکه درموردمطالعـه منطقهدرگرفت

پیونـد همکـاري،   اسـاس بـر پـروري پایـدار و  نهادي آبـزي 
و زیسـت یطمحسازمان جهاد کشاورزي، اداره کل حفاظت 
قتداراوشهرتاداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري داراي

اداره کــل منــابع طبیعــی و آبخیــزداري، اداره کــل وبـاال 
اجتمـاعی نفـوذ شیالت استان و اداره کـل هواشناسـی از  

لحـاظ مرکزیـت  بـه چنـین هـم باشند.میبرخوردارباالیی
تعاونی صیادان و اداره کل تعـاون، کـار و رفـاه    دوبینابینی

بـاالیی گـري واسـطه کنتـرل و داراي قـدرت اجتمـاعی 
اشند.بمی

مرتبطنهادياندرکارانبین دستدرپیوندتراکممشارکت:
آنکه تراکمدرصد هست4/8با برابر پروري پایدارآبزيبا

مبنـاي  برنهاديانسجامبوده و میزانبسیار ضعیفیحددر
تمرکـز دیگـر شـاخص باشـد. میضعیفیحددراین پیوند

دریبیرونـ ودرونـی پیونـدهاي اسـاس بـر کهاستشبکه
حـدود  ترتیـب بهمورد بررسیمنطقهماتریس مشارکت در

مقــدار درصــد بــراي ایــن پیونــد اســت.07/27و 05/39
ایـن کـه دهدمینشانرادرصد92/22دوسویگی پیوندها 

شـبکه بیـان  درنهادهـا بـین ضـعیف را مشـارکت میـزان 
دهنـده نشـان کـه پیونـدها یافتگیانتقالکند، شاخصمی

بـراي ایـن   درصد83/20بابرابراستبکهشپایداريمیزان
پــایین شــبکهپایــداريازنشــانوباشــدپیونــد مــی

شـبکه انـدازه شاخصدیگراز طرفی.استاندرکاراندست
).3است (جدول پیوند59براي شبکه تبادل اطالعات 

وخروجیورودي،درجهمرکزیتهايشاخص،4جدولدر
محاسـبه شـبکه سـطح خـرد  درکنشگرهربرايبینابینی

بـا مـرتبط نهادياندرکاراندستکنشگران،اینکهگردید
3نگـاره و 4جـدول هسـتند. مطـابق  پـروري پایـدار  آبزي

نتیجـه تـوان شاخص اندازه اثر بـر محـدودیت مـی   یژهوبه
انـدرکاران دسـت شـبکه درموردمطالعـه منطقهدرگرفت

اداره پیونـد مشـارکت،   اساسبرپروري پایدار ونهادي آبزي
یو تعــاونکــل شــیالت اســتان، صــندوق بیمــه کشــاورزي 

اداره کل منابع طبیعـی  وباالاقتداروشهرتصیادان داراي
و آبخیزداري، صندوق بیمه کشـاورزي، بانـک کشـاورزي و    

باشند.میبرخوردارباالییاجتماعینفوذهاي عامل ازبانک
اداره کـل  سـه نهـاد  بینـابینی لحاظ مرکزیـت بههمچنین

داراي شیالت استان، استانداري و صندوق بیمه کشـاورزي 
نتایج تحقیـق باشند.میباالییگريواسطهکنترل وقدرت

) 1394) و رضـایی و همکـاران (  1393بزرگی (قربانی و ده
نیز در همین راستا است.

هاي نهـادي، شبکهمیانیسطحدرمهمهايشاخصازیکی
تـوان مـی آناسـاس بـر هکـ اسـت پیرامونمرکزشاخص

انـد، شـده واقـع شـبکه پیرامـون ومرکزدرکهرانهادهایی
وکلیـدي بر اساس این شاخص، کنشـگران نمود.مشخص

کـه گیرنـد مـی قرارهاي مرکزيزیرگروهدرشبکهدرمؤثر
هـا در مـدیریت   باعث افـزایش ارتبـاط و نزدیکـی سـازمان    

نقـش نی کهکنشگران پیراموباشند که نسبت بهشبکه می
دارنــد، از نقــش بیشــتر و اثرگــذارتري برخــوردار کمتــري

اساس پیوندهاي مختلفبرهاگروه،5جدول درباشند.می
.اندشدهمشخصپیرامونمرکزشاخصازاستفادهباو
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Bodinها (هاي مورد مطالعه و توصیف آنسنجه- 2جدول  & Crona, 2009; Scott, 2001 et al., همکـاران،  رضـایی و ؛1391قربانی و همکـاران،  ، 2015
1394(

توصیف سنجهسنجه

مربوط به یک گره و يتمامی پیوندهاي ممکن است. چگالی به میزان پیوندهانمایشگر نسبت تمامی پیوندهاي موجود به)Density(چگالی
شود.گفته می،هایی که با گره موردنظر ارتباط دارندطورکلی گرهبه

تواند در خصوص است. مرکزیت می،کنداین سنجه نشانگر قدرت یک گره بر اساس میزان ارتباطی که در شبکه برقرار می)Centrality(مرکزیت
مکان قرار گرفتن گره، نحوه پیوند و میزان رابطه مطرح گردد.

مرکزیت درجه
)Degree centrality(

سنجهشود.یمدهیدرجه نامتیشبکه دارد، مرکزکیان در کنشگرریکنشگر با ساکیکه یمیتعداد ارتباطات مستق
مرکزیت درجه سنجهوکندمیدریافتکنشگریککههاییگرهتعداد)In degree centrality(مرکزیت درجه ورودي

یدرجه خروجيباالزانیم". کندمیگیرياندازهراشودمیخارجکنشگریکازکه)Out degree centrality(خروجی
يدرجه وروديباالزانیمگیرد. که بیشتر در شبکه انتقال اطالعات موردبحث قرار می"نفوذ کنشگر استدهندهنشان
است."فردیا اقتدار شهرت "دهندهنشان

مرکزیت بینابینی
)Between centrality(

رهاي میان دو کنشگر در شبکه قرار ترین مسیکوتاهدر معیار مرکزیت بینابینی هر چه تعداد دفعات بیشتري یک کنشگر در
یعنی هرچه تعداد کنشگران بیشتري براي برقراري اتصال با دیگر ؛ گیرد، این کنشگر داراي موقعیت مساعدتري است

دیگر این سنجه قدرت کنترلی هر کنشگر عبارتکنشگران، به این کنشگر وابسته باشند، این کنشگر قدرت بیشتري دارد. به
دهد.سنجش قرار میرا در شبکه مورد

میزان دوسویگی پیوندها
)Reciprocity(

آید.دست میشاخص بسیار مهم در تعیین پایداري و انسجام شبکه که با بررسی روابط متقابل کنشگران شبکه به

یافتگیانتقال
)Transitivity(

شود. پل ارتباطی بین دو فرد دیگر هست، حاصل میعنوان ها بهگذاري پیوندها بین سه فرد که یکی از آناین شاخص از به اشتراك
دهنده پیوندها بیشتر باشد، میزان این شاخص باالتر است و درنتیجه پایداري و دوام روابط را در بین هرچه تعداد افراد انتقال
کنشگران به دنبال دارد.

تعداد پیوندها بیشتر باشد، میزان تراکم نیز در شبکه روابط دهد. هرچهتعداد پیوندهاي موجود در یک شبکه روابط را نشان میاندازه شبکه
افزایش خواهد یافت.

پروري پایدارهاي دخیل در مبحث آبزيها در شبکه سازماناندازه شاخص-3جدول 

تعداد سازماننوع پیوند
کل 

پیوندهاي 
مورد انتظار

تمرکز شبکه 
بر اساس 
پیوندهاي 

ورودي

تمرکز شبکه 
بر اساس 
پیوندهاي 
خروجی

تراکم
یافتگیانتقالاندازه شبکهیگیدوسو(درصد)

تمرکزپیوندها

2770240/5741/492/2954/2620547/4654/41تبادل اطالعات
2770279/1874/503/434/4130491/5769/37همکاري
2770205/3907/274/892/225983/2008/35مشارکت

: مربع

بينابيني باالتر مي
٤

مطالعهشبکه تبادل اطالعات در منطقه مورد-1نگاره 
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ر منطقه مورد مطالعهشبکه همکاري د- 2نگاره

در منطقه مورد مطالعهشبکه مشارکت-3نگاره

: مربع

بينابيني باالتر مي
٤

: مربع

ميبينابيني باالتر
٤



*پروري پایداراندرکاران نهادي در آبزيتحلیل شبکه دست،ها در سطح خرداندازه شاخص-4جدول

نام نهادهاي مرتبط
نام اختصاري پروري پایداربا آبزي

کنشگران

مشارکتکاريهماطالعاتتبادل

مرکزیت 
درجه 
خروجی

مرکزیت درجه
ورودي

مرکزیت
بینابینی

اندازه اثر بر 
محدودیت

مرکزیت درجه 
خروجی

مرکزیت 
درجه
ورودي

مرکزیت
بینابینی

اندازه اثر 
بر 

محدودیت

مرکزیت 
درجه 
خروجی

مرکزیت 
درجه
ورودي

مرکزیت
بینابینی

اندازه اثر بر 
محدودیت

AO52/1863/2966/382/2389/8874/4042/008/2111/1111/1172/127/4اورزيسازمان جهاد کش
EO63/2963/2979/064/2378/7785/5174/263/4482/1441/759/230/7زیستیطمحاداره کل حفاظت 

NO22/2263/2971/045/1678/7726/5935/296/4141/782/1446/286/4اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري
WO22/2263/2976/044/1737/7085/5147/553/8111/1141/744/070/3استانيامنطقهشرکت آب 

FIO56/5593/2508/664/4237/7026/5940/291/4533/3311/1118/899/25اداره کل شیالت استان
BA22/2211/1103/112/1226/5974/4039/092/1000/044/4400/064/37عامليهابانکبانک کشاورزي و 

RO37/7085/5116/2009/9156/5544/4459/141/4270/341/708/082/3مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی
GO00/052/1800/038/556/5504/3711/283/3941/782/1462/625/7استانداري

- NGO63/2963/2910/456/1285/5144/4448/121/1700/000/000/0زیستیطمحفعال نهادمردمهاي سازمان
خدمات ترویج خصوصی (مراکز مشاوره 

PES52/1804/3743/217/1315/4885/5180/116/2570/341/777/260/3)پرورييآبزتولید 

RCO63/2922/2242/046/2015/4815/4898/616/9122/2270/390/302/9تعاونی صیادان
- UN33/3348/8114/810/8015/4885/5159/122/3100/000/000/0مراکز آموزشی و دانشگاهی

سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع 
ANO22/2293/2598/037/1744/4415/4857/104/3741/741/718/169/1طبیعی

- MO00/015/4800/027/3144/4456/5500/000/800/000/000/0اداره کل هواشناسی
CA22/2222/2208/146/1474/4093/2518/611/8041/770/318/082/3اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

- HO22/2215/4828/410/4204/3733/3350/098/1900/000/000/0بهداشت و درمان
- EDU82/1411/1104/035/733/3344/4441/186/2600/000/000/0آموزش و پرورش

VO85/5133/3307/540/5463/2974/4054/494/4411/1141/744/063/4اداره کل دامپزشکی استان
DG07/7482/1496/758/7793/2593/2502/498/6252/1870/362/204/9فرمانداري

CC44/4441/720/183/3393/2515/4802/181/2500/070/300/000/1شوراي شهر
BO82/1411/1128/051/693/2522/2273/244/4170/322/2200/064/10سازمان مسکن و شهرسازي استان

- WD11/1111/1167/027/522/2211/1135/044/500/000/000/0شرکت آب و فاضالب استان
AIB11/1111/1115/167/222/2244/4496/386/633/3304/3795/2552/48صندوق بیمه کشاورزي

RC15/4841/725/252/3011/1144/4449/084/1711/1170/331/071/4اداره کل تعاون روستایی
- ER52/1815/4866/619/4411/1193/2536/259/4100/000/000/0پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر

RB22/2285/5102/202/3370/344/4417/280/4111/1170/359/089/3مرکز تکثیر شهید رجایی و شهید باهنر
MTMD33/3382/1472/287/1700/033/3348/049/770/300/000/000/1مرکز تحقیقات ملی دریاي خزر

کامل بودن ارتباطات در بین کنشگران موجود در شبکه است.دهندهنشان100اعداد نزدیک به می باشد.100تا 0از افزارنرمبر مبناي خروجی دامنه اعداد 

258

تحلیل شبکه تبادل اطالعات و تعامالت در بین کنشگران فعال مدیریت 
...



1397/ 1/ شماره 14زي ایران / جلد علوم ترویج و آموزش کشاور

259

مورد مطالعهيهاشبکهمبناي برپیرامونیومرکزيکنشگران-5جدول
تبادل اطالعات

چگالیکنشگران پیرامونیچگالیکنشگران مرکزي
اداره کل منابع طبیعی -زیستیطمحاداره کل حفاظت -د کشاورزيسازمان جها
بانـک  -اداره کـل شـیالت اسـتان   -اسـتان يامنطقـه شرکت آب -و آبخیزداري
-مرکــز تحقیقــات کشــاورزي و منــابع طبیعــی-عامــليهــابانــککشــاورزي و 

خـدمات تـرویج خصوصـی (مراکـز     -زیسـت یطمحـ فعـال  نهادمردمهاي سازمان
-مراکـز آموزشـی و دانشـگاهی   -تعـاونی صـیادان  -)پـروري يآبـز د مشاوره تولی

اداره کل -اداره کل هواشناسی-سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی
-اداره کـل دامپزشـکی اسـتان   -بهداشـت و درمـان  -تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دریـاي  پژوهشکده اکولـوژي  -اداره کل تعاون روستایی-شوراي شهر-فرمانداري
مرکز تحقیقات ملی دریاي خزر-مرکز تکثیر شهید رجایی و شهید باهنر-خزر

379/0

ــرورش-اســتانداري ــوزش و پ ــازمان -آم س
شـرکت آب و  -مسکن و شهرسـازي اسـتان  

صندوق بیمه کشاورزي-فاضالب استان

145/0

همکاري
کنشگران مرکزي

669/0

کنشگران پیرامونی

412/0

شـرکت  -اداره کل منابع طبیعـی و آبخیـزداري  -زیستیطمحفاظت اداره کل ح
مرکز تحقیقات کشاورزي و منـابع  -اداره کل شیالت استان-استانيامنطقهآب 

خـدمات تـرویج   -زیسـت یطمحفعال نهادمردمهاي سازمان-استانداري-طبیعی
شـی و  مراکـز آموز -تعاونی صـیادان -)پرورييآبزخصوصی (مراکز مشاوره تولید 

اداره کـل تعـاون،   -سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی-دانشگاهی
-شـوراي شـهر  -فرمانـداري -اداره کل دامپزشـکی اسـتان  -کار و رفاه اجتماعی

مرکز تکثیر شهید رجایی و شهید باهنر-سازمان مسکن و شهرسازي استان

بانک کشاورزي و -سازمان جهاد کشاورزي
-اداره کل هواشناسی-عامليهابانک

-آموزش و پرورش-بهداشت و درمان
صندوق بیمه - شرکت آب و فاضالب استان

-اداره کل تعاون روستایی-کشاورزي
مرکز -پژوهشکده اکولوژي دریاي خزر

رتحقیقات ملی دریاي خز

مشارکت
کنشگران مرکزي

229/0

کنشگران پیرامونی

022/0

اداره کل منابع طبیعی -زیستیطمححفاظت اداره کل-سازمان جهاد کشاورزي
بانک -اداره کل شیالت استان-استانيامنطقهشرکت آب -و آبخیزداري
خدمات ترویج خصوصی (مراکز مشاوره -استانداري- عامليهابانککشاورزي و 

تعاونی صیادان ـ سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع ) ـپرورييآبزتولید 
سازمان مسکن و شهرسازي - کل دامپزشکی استان ـ فرمانداريطبیعی ـ اداره 

اداره کل تعاونی روستایی-استان ـ صندوق بیمه کشاورزي

-مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی
- زیستیطمحفعال نهادمردمهاي سازمان

اداره کل - مراکز آموزشی و دانشگاهی
اداره کل تعاون، کار و رفاه -هواشناسی

آموزش و -بهداشت و درمان-یاجتماع
شرکت آب و -شوراي شهر- پرورش

پژوهشکده اکولوژي دریاي -فاضالب استان
مرکز تکثیر شهید رجایی و شهید -خزر

مرکز تحقیقات ملی دریاي خزر-باهنر

ررسی نقش کنشگران شبکهب-ب
يهـا شـبکه ي مختلف در هادر راستاي بررسی نقش سازمان

ه ورودي و خروجـی  قایسـه مقـادیر درجـ   بـه م ،مورد مطالعه
،. ایـن شـاخص  )4تا 2هاينمودار(ه استپرداخته شدهاآن

ینـوع بـه سـخ  ، شروع یا پامیزان اطالعات دریافتی و تولیدي
مشــخص همکــاري، مشــارکت فعــال یــا مشــارکت عــادي را 

هـایی  در این بخش سـازمان ،سازد. بر اساس این شاخصمی
ات باالتري نسبت بـه خروجـی   که داراي درجه ورودي اطالع

ها کمتـر از دریافـت   ، یعنی مقدار تولید اطالعات آنباشندمی
شـوند،  مـی يگـذار نـام کننده هاي مصرفسازمان، ها باشدآن

هــایی و ســازمانجهــاد کشــاورزيســازمان ومثــل دانشــگاه
صـندوق بیمـه کشـاورزي    وهمچون اداره کل شیالت استان
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باشـند.  قوي در این راستا مـی هاي تولید کنندهجزو سازمان
، اداره کـل  يکشاورزهاي جهاد سازمان،در شاخص همکاري

هـاي  اداره کل شـیالت سـازمان  و منابع طبیعی و آبخیزداري
-باشند و سازمانهاي بین نهادي میهمکاريفعالی در حوزه 

سـازمان نظـام   دانشـگاهی و وآموزشـی هایی همچون مراکز
هـاي  بیعـی اسـتان از سـازمان   دسی کشاورزي و منابع طنمه

پـروري پایـدار   مهم و دعوت شونده در حوزه مـدیریت آبـزي  

هـا در  باشند. در خصوص شاخص سوم که فعالیت سازمانمی
هـاي  هـا، سـازمان  باشد از مجمـوع سـازمان  تر میرنگآن کم

هـاي مشـارکتی در مـدیریت پایـدار     تبسیار کمـی در فعالیـ  
ه از پویایی پایینی برخوردار پروري فعال بوده و این شبکبزيآ

ــ ــدیم ــه .باش ــش از یافت ــن بخ ــایج   ای ــا نت ــق ب ــاي تحقی ه
,Sandström & Rova(تحقیق همسو است.)2010

مرکزیت درجه خروجی و ورودي در شبکه تبادل اطالعات در منطقه مورد مطالعه-2نمودار
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مرکزیت درجه خروجی و ورودي در شبکه همکاري در منطقه مورد مطالعه-3نمودار

مرکزیت درجه خروجی و ورودي در شبکه مشارکت در منطقه مورد مطالعه- 4نمودار
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هاو پیشنهادگیرينتیجه
هاي به دلیل رهاسازي ضایعات زیاد تولید در آبپروري آبزي

هاي تولیدي مخرب منابع سطحی و زیرزمینی یکی از فعالیت
هایی بـراي  رهیافت،این راستا. در طبیعی شناخته شده است

در .جلوگیري از این تخریب اکوسیستم ارائـه گردیـده اسـت   
هــاي اکوسیســتم در قالــب نظــامهــا مــدیریترهیافــتایــن 

که در آن عالوه گیردکولوژیکی مورد بحث قرار میاجتماعی ا
و بر مدیریت اکوسیستم به مدیریت روابط قـدرت، اطالعـات  

ــاري ــی همک ــه م ــز پرداخت ــا نی ــق حاضــر.شــوده ،در تحقی
اداره کـل شـیالت اسـتان،    هاي قدرتمندي همچـون  سازمان

و منـابع طبیعـی و فرمانـداري در    مرکز تحقیقات کشـاورزي 
فت و ارائه دانش و اطالعـات و همچنـین و   یک راستا در دریا

د کـه نشـان   نباشـ همکاري و مشارکت در حـد مناسـبی مـی   
. بـر  باشـد یمـ در ایـن شـبکه   هاسازمانپویایی این يدهنده

هـاي دولتـی در   مشخص گردید سازمان،اساس نتایج تحقیق
ــه همکــاري و مشــارکت،شــبکه تبــادل اطالعــات نســبت ب

ی از مرکزیت و قدرت بیشـتري  و مردمنهادمردمهاي سازمان
دهنـده نـوعی ضـعف در    باشـند کـه ایـن نشـان    برخوردار می

در باشـد  پروري پایـدار مـی  آبزييدر زمینهجمعیمدیریت
و زمـان هـم توجـه  صورتی که بـراي دسـتیابی بـه پایـداري،     

،از سوي دیگـر . تکنشگران الزم و ضروري استمامی دخالت 
هـاي  ورودي سـازمان هاي درجـه خروجـی و   بررسی مرکزیت

دهـد کـه مرکزیـت درجـه خروجـی ایـن       نشان مینهادمردم
دهنده این باشد که نشانها بیشتر میها از ورودي آنسازمان

به اطالعات و یهاي متولی توجهباشد که سازمانموضوع می
که رابطـه تنگـاتنگی   نهادمردمهاي دانش برگرفته از سازمان

ه و اطالعـاتی کـه منطبـق بـا     نداشـت ،پـروران دارنـد  با آبـزي 
هاي متولی و نه مبتنـی بـر واقعیـات اسـت     تشخیص سازمان
مشـارکت و  همچنـین  .نماینـد ها ارسال میبراي این سازمان

ها داراي مقادیر مرکزیت بسـیار پـایینی   این سازمانهمکاري

ها در حوزه دهنده عدم توجه به این سازمانباشد که نشانمی
هـایی کـه در درون   گیـري بـر تصـمیم  گذاري و تأثیر سیاست

پیشـنهاد ،اسـاس ایـن بـر باشـد.  افتـد، مـی  شبکه اتفاق مـی 
طــرفازاينامــهیــینآوتشــویقیســازوکارهايگــرددمــی

هايسازمانبیشترچههرمشارکتجهتمتولیهايسازمان
اتخـاذ پروري پایـدار آبزيبامرتبطهايیتفعالدرغیردولتی

هـاي متـولی و   اسـتفاده سـازمان  از سوي دیگر جهـت د.گرد
ها باید قـوانین  این سازمان، درن اطالعاتداز داگذاریاستس

شـوند  هـا موظـف  این قبیل سـازمان نظارتی وضع گردیده تا 
هایی که بخشی از دانش و اطالعات خود را از مراجع و بخش

کسب نماینـد و میـزان آن را   ،در میدان فعالیت حضور دارند
نتـایج  .هـاي خـود مشـخص نماینـد    صـمیم و تهـا گزارشدر 

کـه نمـود مشـخص  ،تحقیق حاصل از نقش کنشگران شبکه
عنـوان یـک تولیدکننـده    بـه توانداداره کل شیالت استان می

و توان جذب مشـارکت  مشارکت و همکاريقوي اطالعات با 
ــر   ــاالي دیگ ــاري ب ــازمانو همک ــاس ــبکهيه موجــود در ش

اداره کـل  دهنده این است که اناین امر نش؛ کهآیدحساببه
با توجه به درگیـر بـودن بـا واقعیـاتی کـه در      شیالت استان 

عنـوان یـک واسـطه    تواند بهمی،گذردپروران میجامعه آبزي
هـاي  گیريکلیدي با سطح باالي اطالعات و دانش در تصمیم

در ایـن زمینـه   .نقش اساسی را بازي کند،واقعیاتمبتنی بر
هـاي مشـارکتی   تواند با تقویـت فعالیـت  میاداره کل شیالت 

هـاي  دانـش و همکـاري  وبیشتر براي توزیع برابرتر اطالعات
هاي مختلف نقش بسزایی را بازي بین بخشی در بین سازمان

گیـرد تـا بتـوان بـر     بر عهدهنموده و مسئولیت این فرایند را 
ها را در یک مسـیر تعـاملی و پویـا جهـت     سازمان،اساس آن

پایـدار در حوضـه سـد البـرز بـا توسـعه       پـروري يزآبتوسعه 
هـدایت  در ایـن حـوزه   كمشـتر و اجراییهاي علمیفعالیت

کرد.
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Abstract
Aquaculture is one of the agricultural sub-sectors, whose development is of great importance. In the sustainable
aquaculture management, social and ecological dimensions are interdependent, and should be considered as a
system. In present study, management activities in the form of information exchange, coordination and
participation networks among 27 organizations, which are active in aquaculture in Alborz watershed in
Mazandaran province are studied using social network analysis. The needed data for social network analysis
was gathered through a questionnaire. The data were analyzed by using Ucinet6 which is one of the popular
software for analyzing social network data. Based on the results, organizations such as the Mazandaran Fishery
Department, Agricultural and Natural Resources Research Center and Governor had suitable situation in
receiving and delivering information and knowledge, cooperation and participation with other organizations,
which indicate mentioned organizations are active and dynamic in the network. In addition, the results showed
that governmental organizations have more power and centrality (authority) in information exchange,
cooperation and participation networks compared to Non-Governmental Organizations (NGOs). In the other
side, investigating the NGOs’ out-degree (Social influence) and in-degree (reputation and authority) centralities
showed that out-degree centrality is more than in-degree centrality, which indicate that responsible
organizations haven’t paid attention to local and NGOs’ knowledge and information related to aquaculture. The
results of the role of network activators and analysis of the effect size on restrictions represented that
Mazandaran Fishery Department could be considered as a powerful knowledge and information producer with
attracting participation and cooperation of other organizations in the network.

Keywords: Sustainable Aquaculture, Information and Knowledge Exchange, Coordination, Participation,
Mazandaran Province.
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