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 ایران ،بندرعباس هرمزگان، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکدة زدایی، بیابان گروه اریاستاد 2

 ایران ،تهران تهران، دانشگاه مدیریت دانشکدة صنعتی، مدیریت گروه استادیار 4

 (02/9/6422 رشیپذ خیتار ؛5/2/6422: دریافت تاریخ)

 چکیده
ی ارتباطرا  و  و بره بررسر  گرفتره   انجرام قشرم   جزیررة های حررای   مرتبط با جنگلشناسایی و تحلیل مسائل مدیریتی  هدف بااین مطالعه 

مرتبط برا  های  آوری اطالعا  و داده جمع منظور به. ای پرداخته است روش تحلیل شبکهبا استفاده از  دولتیهای  دستگاهمیان  های همکاری

 درگیر دولتی های دستگاهخواسته شد  آنهااز  وشد خصوص مراجعه  مرتبط در اینو جوامع محلی های اجرایی  موضوع پژوهش، به دستگاه

 ،ی)مراجعه، همکرار  یارتباط ۀسه نوع شبک یبررس براساس یا شبکه لیتحلۀ پرسشنام سپس. کنند فهرستحرا را  یها جنگل تیریمد در

 ودور و لیتکم از پس ها داده. شد لیتکم آنها ندگانیو توسط نما میتنظحرا  یها جنگل تیریدر مد ریدرگ یدولت یها دستگاه انیاعتماد( م

شربکه   خررد  و کرالن  یهرا  شراخ   ،یوجهر  تک سیماتر دیو پس از تول شده UCINET6.718 افزار نرموارد  لیتحل برایاکسل،  افزار نرمبه 

خررد و   یهرا  شراخ   همۀ که داد نشان NetDrawافزار  ها با استفاده از نرم گراف لیتحل جیانت. شدند یریگاندازه تیهمچون تراکم و مرکز

 یهرا  و مشارکت دستگاه یهمکار نی. همچناست یهمکار شبکۀاعتماد، بهتر از  شبکۀمراجعه و در  ۀشبکبهتر از  ،یهمکار ۀشبککالن در 

 آنهااز  توان یکه م شود یها محسوب م شبکه نیا های قو  گریآزاد قشم از د منطقۀسازمان ۀ رمجموعیز یها تیریکنار مد در یاستان یدولت

 بهره برد. یبا حضور جوامع محل ها جنگل نیا تیریمد در یمشارکت یها گسترش پروژه یبرا

 .UCINET ،مشارکت ت،یمرکز ،جنگل تیریمد تراکم، :یدیکل یها واژه

 

 مقدمه

 Avecennia marina, Forssk) حررا  یهرا  جنگرل 

Vierh )سررط  نیشرتر یب داشررتن برا  قشررم جزیررة  در 

از  انررره،یو خاورم رانیرررا یمرررانگرو یهرررا جنگرررل

 (Sarmin et al., 2018) فررد  منحصربه یها ستمیاکوس

 پربرازده  یهرا  سرتم یاکوس نیترر  مهرم و  نیترر  یغن از و

 شرمار  هبر  (Orchard et al., 2015) جهران  یکیولروژ یب

 بره  نسربت  هرا جنگرل  گونه نیا ،گذشته این از. رود یم

 پنجاه تا کربن جذب توان ،یریگرمس یها جنگل دیگر

 را دارنررد برابررر پررنج تررا کررربن یسرراز رهیررذخ و برابررر

(Mshale et al., 2017). ت،یرراهم نیررا رغررم برره 

از  یعیوسر  گسرترة در معرر    رانیا یحرا یها جنگل
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  دارنرررردقرررررار  یو انسرررران یعرررریمخرررراطرا  طب

(Mafi Gholami & Ward, 2018 و )تهدیرد  برا  اغلب 

 ,.Thompson et al) انرد  مواجره  یانسران  یهرا  تیفعال

 هرا  جنگل نیاترین خطرهای تهدیدکنندة  مهم (.2017

 هررا، سرشرراخه حررد از  شیبرر برداشررت :از نرردا عبررار 

در  عیصرنا  از یبرخر  توسرعۀ  برنامره،  بدون یگردشگر

(، مانیگر  و سر   ۀکارخان ،یساز )لنج ها جنگل رامونیپ

( Rattus rattus) اهیسر  موش یربومیغ یها ورود گونه

 انیر آبز متفراو   یهرا  گونه ۀبرنام بدون برداشت زینو 

 یهرا  ترنش  یبرخر  نیهمچنر . (خوربند و مشتا)توسط 

 کراهش  ،یپر  در  یپر  یهرا  یخشکسرال  ماننرد  یطیمح

مهرران  ۀ رودخانر ( ندهی)آال یمغذ رسوبا  و آب یۀتخل

تابسررتان و کمبررود بررارش  ادیررز یدر باالدسرت، گرمررا 

حسراس و   یسرتم یبره اکوس  راهرا   جنگرل  نیاساالنه، 

کرررده اسررت   لیحفاظررت تبررد  ازمنرردیشررد  ن برره

(Mashayekhi et al., 2018.) نشرران  زیررن آمارهررا

 ینواح از یاریبس در ها جنگل نیا مساحتکه  دهند یم

 (.Hajebi et al., 2019) است کاهش حال در سرعت به

 قررن  در کره  مهرم  ۀنکت نیا به توجه با گر،ید  یسو از

 ینگرشر  با تنهاها در جهان  جنگل ةادارو  تیریمد ،حاضر

 و یاقتصاد ،یمحیط زیست مسائلو با توجه به  جانبه همه

 ریپرذ  امکران  یعر یمنابع طب نیبر حفظ ا یمبتن یاجتماع

 زی( و نShirzadi Laskookalayeh et al., 2021) است

 ایر سرازمان   اینهاد  کیتوسط  تنها منابع نیا تیریمد

 یها عرصه تیریمداست،  دهیچیدشوار و پکنشگر  کی

مشررارکت  وچنررد کنشررگر   تیررفعال مسررتلزم ،یعرریطب

  اسرررتمختلررر   نفعررران یو ذ انررردرکاراندسرررت

(Salimi Kouchi & Ebrahimi, 2017 .) عبرارتی   بره

 و قردر   تقسریم  برر  هرا  جنگل جامع مدیریت رویکرد

 کنررد  مرری  تأکیررد  کنشررگران ۀ کلیرر  دادن دخالررت

(Ghorbani et al., 2013)دولت شامل کنشگران این ؛ 

 و( جنگرل  پایردار  مردیریت  با مرتبط دولتی نهادهای)

هسرتند  بررداران محلری از جنگرل(     )بهره محلی مردم

(Alibabaei et al., 2017)بنرابراین یکری از اجرزای     ؛

منرابع  ۀ جانبر  اساسی در مردیریت مشرارکتی یرا همره    

 .هسررتند یدولتررجنگلرری در سررط  محلرری، نهادهررای 

هررای دولترری و مررردم محلرری،  ایررن سررازمانۀ مجموعرر

 شرربکۀ و دهنررد مرریتشررکیل ای از روابررط را  شرربکه

 ;Bodin & Prell, 2011)د نشو میمحسوب  یاجتماع

Salimi Kouchi et al., 2018). 

به خصوصیا  و موقعیت  توجهی کمدیگر،   سوی از

 شکسرت سربب   ،های ارتبراطی  شبکهاین نفعان در  ذی

 جنگررلهررای مرردیریت مشررارکتی  بسرریاری از برنامرره

 ناآگراهی از  کره چرا؛ (Vazirian et al., 2020) شود می

 ینهادهرا  انیمگرفته  شکلقدر   یروابط و ساختارها

 ۀتوسرع  و حفاظرت  یهرا  برنامره  از یاریبسر  در یدولت

 انرد   اییکرار  ایر  یمرد اناکار سربب  توانرد  یم جنگل،

 رو شود. از ایرن  جنگل تیریمد یها برنامه و ها استیس

خواهد برود.   یو ضرور راهگشا نفعان یذ لیتحل و هیتجز

 نیا بیانگر زین یو داخل یخارج یها پژوهش یها افتهی

 Vazirian et al. (2020) زمینره   نیا در. است موضوع

 نیرریتع بررا هرردف  یپژوهشرر در سرربزوار منطقررۀ در

نشان دادند  یعیمنابع طب تیریمد یبرا مهمکنشگران 

 نفروذ  و اقتردار  ،یاجتمراع  گاهیجا از مهم کنشگرانکه 

 در را یگرر  واسطه و یکنترل نقش و ندبرخوردار زیادی

 مثابرۀ  بره  تواننرد  یمر  جره ینت در و دارند عهده بر شبکه

 یسرامانده  و یریر گ میتصم ندایفر در یاجتماع قدر 

 انیر مارتبرا    یافرراد، برقررار   کردن  هماهنگ شبکه،

به منابع و اطالعا  و سرعت تبرادل   یابیدست ،دیگران

 در اعتمراد  ۀتوسرع  هرا،  یریر آنها، حرل اخرتالف و درگ  

 تررأریر یاجتمرراعۀ یسرررما شیافررزا جررهینتدر و شرربکه

 یسراختار  یالگوهرا  ن،یبنرابرا  ؛داشرته باشرند   یاساس

 در را نفعران  یذ تیریمرد  یچگرونگ  ،یاجتمراع شبکۀ 

 سرت یز طیمحر ۀ جانبر  همره  تیریمرد ة دیر چیپ طیشرا

 یابیارزو  (Ghorbani & Azadi, 2021) کند می سریم

از  شیبر  ،یاجتمراع  یهرا  شربکه  نیا یارتباط یالگوها

از  ترروان یمرر اسرراس  نیررا اسررت. بررر یضرررور شیپرر

 ۀشرربک لیررهماننررد روش تحل دیررجد یکردهررایرو

هرا و   شربکه  نیر ا یسراختارها  یابیر ارز یبرا یاجتماع

  گرفرررت بهرررره یمشرررارکت تیریمرررد بررره یابیدسرررت
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(Hesam & Negahban, 2020)اسرتفاده  با نی. همچن 

کنشگران در سرط  خررد    تک تک قدر  ،روش نیا از

  ،راسررتا نیررا در. اسررت یریررگ انرردازه  قابررلشرربکه 

Ramia et al. (2018)  شربکۀ   یهرا  چرالش  یبررسر  برا

 کرره دادنررد نشرران ایدر اسررترال یعرریمنررابع طب تیررحاکم

و  ینینراب یب تیر مرکزدرجره،   تیمرکز همچون یمیمفاه

 یهرا  در شبکهافراد  تیوضع دنتوان یم بردار ویژه تیمرکز

 یهرا  بخرش  یابیر کررده و ضرمن ارز   لیر را تحل تیحاکم

 کرل  تیوضرع  ،آنهرا قردر  در   ا و اختالف شبکه  یضع

  یاسررتگذاریسو   تیریو در مررد کننررد یبررسرر راشرربکه 

 روش زیر ن Alibabaei et al. (2017) سودمند باشرند. 

 تیریمررد یبرررا یکرراربرد یروشرر را شرربکه لیررتحل

 سببروش،  نیاند که ا کرده انیاند و ب ها دانسته جنگل

و  شرود  مری ها  جنگل تیریمدعوامل مؤرر در  ییشناسا

 ییو شناسا ها یریگ میتصم در زانیر و برنامه رانیمد به

 واقرع  در .رسراند  یمر  یاریر  رگذاریو تأر مهم کنشگران

 مسرئول  معمرول  طرور  بره  وابسرته،  دولتی های سازمان

 انرد  مرتعداری و جنگلداری قوانین اجرای و ریزی برنامه

 ریررزی، برنامرره طبیعرری، منررابع موجررودی تعیررین در و

 کننرد  می دخالت آنها از برداری بهره و توسعه حفاظت،

(Roudgarmi& Amozadeh Mahdiraji, 2019.) 

کرره برره  ای هررای مرردیریتی بنررابراین اتخرراذ برنامرره

 آنهرا  میان گرفته شکلو روابط مهم شناخت کنشگران 

هرای   شربکه  هرای  مزیرت با تقویت تواند  میپردازد،  می

هرا،   این شربکه  های ضع  رفعمدیریتی و نیز کنترل یا 

  هرررا بینجامرررد پایررردار ایرررن جنگرررل  توسرررعۀبررره 

(Ghayoumi et al., 2019 .)زمینررره همرررین در 

Nourzad Moghaddam et al. (2018) داشتند اشاره 

 ةکنند اداره های سازمان در شده شناسایی های ضع که 

 در امکانرا   و سرازمانی  ساختار به مربو  اغلب جنگل

 هرایی  زمینه به مربو  ها فرصت بیشتر و بوده دسترس

 مجرامع  و ها کنوانسیون به پیوستن نتیجۀ در که است

 است. شده حاصل المللی بین

ترا برا    ترالش شرد  در ایرن پرژوهش    منظرور  بدین

ارتباطی میران   های تحلیل شبکه وارتباطا  شناسایی 

های حررا   در مدیریت جنگل دولتی درگیرهای  سازمان

پرسش پاسخ داده شود کره   دو ، به اینقشمجزیرة در 

های مدیریتی چیسرت و   این شبکه های و ضع  ها قو 

جوامع محلری در مردیریت    پذیرش مشارکتآیا امکان 

 ها وجود دارد یا خیر؟ این جنگل
 

 ها روشمواد و 

 پژوهش منطقۀ

هررای حرررای  بخشرری از جنگررل در ایررن پررژوهش،

قشم واقع در جنوب جزیرة خورخوران در شمال غربی 

هرمرز برا وسرعت    ۀ تنگر  بره  مشررف استان هرمزگان و 

مرز اکولوژیرک در نظرر    عنوان بهمربع  کیلومتر 02/06

 در طرول جغرافیرایی  کره  ها  ین جنگل. ااند شده  گرفته

 49"و عر  جغرافیایی  96°42 29"تا  25°96' 50"

در امترررداد قررررار دارنرررد،  09°55' 64"ترررا  42°09

)مررز اجتمراعی پرژوهش(     روستاهای الفت ترا گروران  

 (.6)شکل  اند شدهگسترده 

هررایی همچررون گردشررگری،  فعالیررت بررودن غالررب

زنی و شترداری سبب شده است کره   صیادی، سرشاخه

هررای حرررا در جزیرررة قشررم دارای   مرردیریت جنگررل

هرای   دیگرر، طرر    نفعان متعددی باشرد؛ از سروی    ذی

های حرا در گذشته توسرط   کاشت و توسعۀ این جنگل

صرور  کرامالح حفراظتی     سازمان منطقۀ آزاد قشم و به

مردیریت و   6222گرفته اسرت؛ امرا از سرال     انجام می

طر  ملری صریانت از   »ها در قالب  حفاظت این جنگل

 تیر و برا محور  «های زاگررس و جنروب کشرور    جنگل

 کرل  ةاداربره   نینشر  و سراحل  یمشارکت جوامع محلر 

واگرذار   هرمزگران  اسرتان  یزداریر و آبخ یعیطب منابع

 هرسراله  6225 سرال  از هرا  طرر   نیا با متناسب .شد

در قالرب طرر     هرا  جنگرل  نیا توسعۀ و ایاح حفاظت،

واسرطۀ   بره )مرانگرو(   یسراحل  یهرا  جنگرل  داریپا یمل

و  یعرریبرره ادارة کررل منررابع طب ،مختلرر  یهررا پررروژه

 زیر ن تراکنون . دش یاستان هرمزگان ابالغ م یزداریآبخ

نهررال  ونیررلیم دواز  شیبرر ،در سررواحل جزیرررة قشررم

مسررتعد  یو در اراضرر دیررتول یتوسررط جوامررع محلرر 
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 تیریمنظور حفاظرت و مرد   به نیاست. همچن شده کشت

 یزداریر آبخ و یعیطب منابع کل ادارة ها، جنگل نینۀ ایبه

 جزیررة  خورخروران  منطقرۀ  در 6242 سرال  در هرمزگان

 برر   ترک  سرند  ،یاراضر  نیا از هکتار 0222 یبرا قشم،

 یاسرالم  یجمهرور  نرام آن به  تیتا مالک است کرده اخذ

 یریجلروگ  یاراض نیو از دخل و تصرف ا شده  ربت رانیا

 (.Soleymani et al., 2021) شود

 

 پژوهش منطقۀ موقعیت -6شکل 

 

 تحلیل شبکه اجتماعی

 یهررا روش نیتررر از تررازهتحلیررل شرربکه اجتمرراعی 

که در خصوص حل مسرئله، شرناخت    استشده  مطر 

و  یزیر ر برنامره  ،یگذارتاسر یس ،یریر گ میروابط، تصرم 

 شرررده اسرررت    مرررؤرر واقرررع  یسرررازمان تیریمرررد

(Mohammadi Kangarani & Ghonchehpour., 2013; 

Mohammadi Kangarani & Amiri Doumari., 2017; 

Ebrahimizadeh et al., 2020ۀ ( و برررا محاسرررب

سراختار و   ،یکالن مانند تراکم و گسستگ یها شاخ 

 نی. همچنر کنرد  یم یابیرا ارز ها شبکه یکل یها یژگیو

اعرم   تیر خرد مانند انواع مرکز یها شاخ ۀ با محاسب

و مجرراور ، نقررش و  بررردار ویررژه ،ینینررابیاز درجرره، ب

 دشون یم لیو تحل یها بررس افراد در شبکه یرگذاریتأر

(Zandian et al., 2019؛)  اسرتفاده از روش   نیبنرابرا

و  رانیمررد شررناختبرره در  و  ،یا شرربکه لیررتحل

کنشرگران جهرت    نیروابط ب یاز چگونگ گذاراناستیس

حررل مشررکال  و اخررذ  یحررل مناسررب برررا راه افتنیرر

  کنرررررد یمرررررؤرر، کمرررررک مررررر   ما یتصرررررم

(Mohammadi Kangarani & Amiri Doumari., 2017.) 

 -ینکتره کره مسرائل اجتمراع     نیر توجه به ا نیهمچن

 یروزافزونر  تیر هرا، اهم  جنگرل  تیریدر مرد  اقتصادی

از متخصصرران و کارشناسررران   یاریبسررر انررد،  افترره ی

جنگل را برر آن داشرته اسرت کره از     ة حوز یالملل نیب

محور ماننرد   لهئمس یتیریو مد یریگ میتصم یها روش

اسررتفاده کننررد   شیپرر از  شیبرر یا شرربکه لیررتحل

(Mohammadi Kangarani & Amiri Doumari.  2017.) 

 پژوهش اجرای شیوۀ
ارتباطرا  و   ییمنظرور شناسرا   پژوهش، بره  نیدر ا

 یدولتر  یهرا  سرازمان  انیم یارتباط یها شبکه لیتحل

از  قشرم،   ةریحرا در جز یها جنگل تیریدر مد ریدرگ
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 و Ucinet افزارهرررای ای و نرررم  روش تحلیررل شرربکه  

NetDraw  ها از  آوری داده و برای جمع شد  گرفتهبهره

. همچنررین ایررن شررد  اسررتفادهمصرراحبه و پرسشررنامه 

 های زیر صور  گرفته است: پژوهش در گام

 ؛نفعان ال ( شناسایی ذی

  انجرام نفعران، اقرداما  زیرر     شناسایی ذی منظور به

 :گرفت

بررسی اسرناد مربرو  بره مردیریت مشرارکتی       -6

مربو  تهیره   اجراییهای  دستگاهه از های حرا ک جنگل

 شد.

و گلولرره کامررل شرربکۀ برره روش مصرراحبه  -0

 برا  مررتبط  دولتری  یهرا  دسرتگاه  ارشناسران با کبرفی 

حفاظررت  کررل ادارةحرررا ) هررای جنگررل یریتمررد

کررل منررابع  ةاداراسررتان هرمزگرران،  محرریط زیسررت

اسررتان هرمزگرران، سررازمان    یررزداریو آبخ یعرریطب

 روسررتاهای ی...( و جوامررع محلرر ،قشررم آزاد منطقررۀ

شررورا،  یاعضررا یرراران،)ده حرررا هررای جنگررل مجرراور

 انیمانکرررارپ یادی،و صررر یگردشرررگر هرررای یتعررراون

نفرر   22برا   درمجمروع . (نهرال حررا و ...   یرد تول یمحل

مصرراحبه بررا  22 ،کرره از ایررن تعررداد  شرردمصرراحبه 

 حبه برا نهادهرای مردمری   مصرا  20نهادهای دولتری و  

خواسررته شررد تررا نررام     آنهرراصررور  گرفررت و از  

ی هرا  در مردیریت جنگرل   دولتری درگیرر  های  دستگاه

قشررم را بیرران کننررد. همچنررین     جزیرررةحرررا در 

 سررازوکارهای در خصرروصمصرراحبه بررا ایررن افررراد   

مرردیریت  هررا برررای  میرران ایررن دسررتگاه  یارتباطررات

نشرران داد کرره در خررالل ایررن    هررای حرررا   جنگررل

ارتبرراطی میرران ایررن   شرربکۀ مرردیریت، سرره نرروع   

شربکۀ  مراجعره،  شربکۀ  گیررد:   هرا شرکل مری    دستگاه

هررای  هرچرره شررباهت اعتمرراد. شرربکۀ و  همکرراری

هررا بررا یکرردیگر بیشررتر باشررد،  ن شرربکهسرراختاری ایرر

بهترر   ییاکرار کمترر شربکه و    هرای  ضع ة دهند نشان

 هرا  تواند به مردیریت بهترر ایرن جنگرل     و میاست ن آ

 .بینجامد

مردیریت  برنامرۀ  مشرارکتی   کارگراه شرکت در  -2

کننردگان   و مصاحبه با شرکت 6جامع تاالب خورخوران

عنرروان کررردن نررام   در خصرروصحاضررر در کارگرراه  

 حررا  های مدیریت جنگل دولتی درگیر درهای  ستگاهد

 .آنها انیمو ارتباطا  

 نفعران  یذ عنروان  به یدستگاه دولت 45 مجموع در

 از. نددشر  شناساییحرا  یها جنگل یمشارکت یریتمد

سازمان  های یرمجموعهز ،دولتی دستگاه 00 تعداد این

 یو بررسر  یرل تحل یرل کره دل  بودنرد آزاد قشرم   منطقۀ

 آنهرا  های فعالیت ماهیت مستقل بودن ،آنهابه ۀ جداگان

حررررا برررود. همچنرررین  یهرررا جنگرررل یریتدر مرررد

هرا را جداگانره    آرا، ایرن بخرش   اتفاق بهدهندگان  پاسخ

 برشمرده بودند.

 ؛ای های شبکه آوری و تحلیل داده جمعب( 

مشتمل بر سه پرسرش   ای تحلیل شبکه ۀپرسشنام

مراجعرا  )ارتبرا (، مشرارکت     های شبکه در خصوص

 هرای دولتری درگیرر    میان دستگاه)همکاری( و اعتماد 

خبرگان، مدیران ارشد و میانی در اختیار شد و تدوین 

 محریط زیسرت  کل حفاظت  ادارة)نفع  های ذی سازمان

کل منابع طبیعی و آبخیرزداری   ادارةاستان هرمزگان، 

کل شریال  اسرتان هرمزگران،     ادارةاستان هرمزگان، 

گران و ادارا   کل بنادر و دریانوردی اسرتان هرمز  ادارة

در شهرسرتان قشرم، مرکرز تحقیقرا ،      آنهاوابسته به 

آموزش و تررویج کشراورزی و منرابع طبیعری اسرتان      

ریررزی اسررتان  برنامررههرمزگرران، سررازمان مرردیریت و 

فرارس و دریرای     اکولوژی خلریج ة هرمزگان، پژوهشکد

هرای   هرا و مردیریت   معاونرت  عمان، دانشگاه هرمزگان،

 مطراب  ( آزاد قشرم و فرمانرداری قشرم   منطقۀ سازمان 

 تکمیلرسشنامه پ 24 مجموع در قرار گرفت. 6جدول 

                                                           
همزمان و پیش از اجرای این پژوهش، برنامۀ مدیریت جامع تاالب . 1

خورخوران به سرپرستی ادارة کل حفاظت محیط زیست استان 

نهاد و جوامع  های دولتی، مردم هرمزگان با محوریت همکاری سازمان

محلی ساکن حاشیۀ تاالب آغاز شده بود. با هماهنگی مسئوالن طر ، 

گاه مشارکتی برنامۀ مدیریت جامع تاالب کارنگارندگان این پژوهش در 

که با حضور نمایندگان نهادهای دولتی در  شرکت کردندخورخوران 

سطو  مختل  استانی، شهرستانی و محلی و نیز جوامع محلی متأرر از 

 .تاالب در ژئوپار  روستای سهیلی برگزار شد
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 .شد

 روش تحلیل

افرزار   ها و ورود آنها بره نررم   داده یآور جمع از پس

آن را  یهررا کرره سررتون  یسرریماتر لیاکسررل )تشررک 

شروندگان   را پرسرش  هرا   یر و رد یدولتر  یهرا  دستگاه

هرا از   شربکه  لیر تحل و میترسر  یبررا  ،دادنرد(  لیتشک

 ؛اسررتفاده شررد NetDraw و UCINET یافزارهررا نرررم

 یمراجعا ، همکرار  یدووجه سیکه ماتر صور   نیبد

شرد    ةدهنرد  نشان آنها یها سلول ارزش کهو اعتماد 

 Mohammadiبودنرد )  یررسرم یو غ یارتباطا  رسم

Kangarani & Gonchehpour, 2013)، فرمرران بررا 

(Affiliations (2-mode to 1-mode یهرا  سیبه ماتر 

 UCINET 6.718  افررزار نرررم طیدر محرر یوجهرر ترک 

 یوسررتگیپ حررد یبررسرر یبرررا سررپسشرردند.  لیتبررد

 زولهینقا  ا و یبرش نقا  تراکم، یها شاخ  ها، شبکه

 درجره،  تیر مرکز یهرا  در سط  کل شبکه و شراخ  

 خررد در سط   ینینابیب تیمرکزو  بردار ویژه تیمرکز

 جدولها در  شاخ  نیا میمفاه. شدند محاسبهشبکه 

 .اند شده ارائه 0

 شوندگان فهرست پرسش -6جدول 

 تعداد پرسشنامه گانشوند پرسش

 62 خبرگان

 62 ارشد رانیمد

 20 یانیم رانیمد

 92 مجموع

 

 شبکه لیدر تحل استفاده مورد یها شاخ   یتعر -0 جدول

 شبکه کالن یها شاخ 

 تراکم

 

 شود یم گفتهبه نسبت تعداد کل پیوندهای ارتباطی موجود در بین افراد به حداکثر پیوندهای ارتباطی ممکن در شبکه 

(Hesam & Negahban, 2020.) 

 (.Ebrahimizadeh et al., 2020) شود می تعری  برسند هم به توانند نمی که هایی گره جفت نسبت صور  به شاخ  این یگسستگ

 نقا  شاخ 

 یبرش

شود. اهمیت این نقا  برای تعیین  نقاطی هستند که با حذف آنها، ساختار شبکه به دو بخش غیرمتصل تبدیل می

 (.Hesam & Negahban, 2020) است مهم نانیآفر نقشپذیر شبکه و  های آسیب بخش

 شبکه خرد یها شاخ 

 درجه تیمرکز
 & Hesamپیوندها را با کنشگران دیگر داشته باشند )ترین کنشگران باشند و بیشترین  کنشگران مرکزی باید فعال

Negahban, 2020.) 

 تیمرکز

 ینینابیب

 را ارتباطا  افزایش یا کردن محدود قدر  نقا  این. باشدگرفته  قرار دیگر نقا  جفت از بسیاری بینابین که ای نقطه

 .((Mohammadi Kangarani & Gonchehpour., 2013 دارند

 بردار تیمرکز

 ژهیو

و قدرتمند مرتبط  یمرکز های است که دارای همسایگان مرکزی بسیاری است. در واقع گِرِهی است که با گره  گِرِهی

 (.Hesam & Negahban, 2020است )
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 جینتا

در  ریر درگ یدولتر  یهرا  دسرتگاه  فهرست 2 جدول

 همرراه  بره قشرم را   ةریر جزدر  حرا یها جنگل تیریمد

و  ینینراب یدرجه، ب تیمرکز یها شاخ  یعدد ریمقاد

 .دهد یم نشان آنها ةژیو بردار

 حرا های جنگل مدیریت رد درگیر دولتی های دستگاه -2 جدول

 های دولتی دستگاهنام 

 اعتمادشبکۀ  همکاریشبکۀ  مراجعهشبکۀ 

 تیمرکز

 درجه

 تیمرکز

 ینینابیب

 تیمرکز

 ژهیو بردار

 تیمرکز

 درجه

 تیمرکز

 ینینابیب

 تیمرکز

 ژهیو بردار

 تیمرکز

 درجه

 تیمرکز

 ینینابیب

 تیمرکز

 ژهیو بردار

 و طر  تیریمد ۀتوسعمعاون 

 0*برنامه
62 2 222/2 94 045/9 226/2 45 40/4 522/2 

 060/2 022/2 24 024/2 264/0 44 2 2 2 *یاجتماع رفاه و کار تعاون ریمد

 592/2 222/62 45 260/2 225/66 602 944/2 592/2 42 *ییربنایو ز یمعاون فن

 652/2 2 26 005/2 620/2 42 022/2 242/6 42 *اصناف و یشهر امور تیریمد

 و یاجتماع ،یمعاون فرهنگ

 *یگردشگر
95 624/0 444/2 46 224/2 569/2 620 222/62 522/2 

 205/2 262/4 622 206/2 662/2 642 240/2 642/4 625 *ستیز طیمح تیریمد

 252/2 262/4 602 204/2 662/2 602 264/2 642/4 625 *قشم یجهان ژئوپار  تیریمد

 عیصنا ،یفرهنگ راثیم تیریمد

 *یگردشگر و یدست
662 422/64 225/2 650 920/60 254/2 662 929/60 922/2 

 یگذار هیو سرما یمعاونت اقتصاد

 *قشم آزاد ۀمنطق
55 624/0 292/2 99 264/0 220/2 29 225/2 026/2 

 264/2 542/2 52 024/2 224/0 52 052/2 226/0 42 *یابیبازار و هیسرما جذب تیریمد

 296/2 2 60 699/2 922/2 22 024/2 506/6 46 *یانرژ و نفت تیریمد

 550/2 445/2 22 504/2 224/2 46 202/2 602/62 624 *آزاد منطقۀ یکشاورز و ال یش ادارة

 652/2 2 26 2 2 2 2 2 2 *ها انهیو پا یعموم ونقل حمل ادارة

 296/2 2 60 620/2 990/2 24 604/2 2 62 *دیتول لیتسه تیریمد

 و بنادر تیریشرکت توسعه و مد

 *قشم آزاد منطقۀ فرودگاه
02 2 625/2 04 202/2 604/2 06 294/2 660/2 

 2 2 2 662/2 2 04 659/2 2 00 *قشم توسعه و یگذار هیشرکت سرما

 یۀآتصندوق رفاه و  ۀمؤسسشرکت 

 *فارس  جیخل
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 622/2 2 62 225/2 2 65 2 2 2 *قشم کیشرکت نفت ن

 جیخل ةستار نفت شگاهیشرکت پاال

 622/2 2 62 225/2 2 65 222/2 2 62 *فارس 

 006/2 2 24 222/2 292/2 92 052/2 226/0 42 *قراردادها و یحقوق امور ریمد

 244/2 262/4 20 222/2 292/2 92 2 2 2 *برنامه و طر  تیریمد

 منطقۀصنعت، معدن و تجار   ةادار

 254/2 222/2 94 250/2 224/0 95 024/2 506/6 46 *آزاد قشم

 یزداریآبخ و یعیکل منابع طب ةادار

 هرمزگان
600 554/66 405/2 652 920/60 424/2 640 40/4 442/2 

 یزداریآبخ و یعیکل منابع طب ةادار

 قشم
24 266/9 922/2 652 920/60 462/2 642 40/4 6 

                                                           
 ازمان منطقۀ آزاد قشم هستند.اند، زیرمجموعۀ س مشخ  شده *های دولتی که با عالمت  دستگاه. 2
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 2 جدولادامه 

 های دولتی دستگاهنام 

 شبکۀ اعتماد شبکۀ همکاری شبکۀ مراجعه

 تیمرکز

 درجه

 تیمرکز

 ینینابیب

 تیمرکز

 ژهیو بردار

 تیمرکز

 درجه

 تیمرکز

 ینینابیب

 تیمرکز

 ژهیو بردار

 تیمرکز

 درجه

 تیمرکز

 ینینابیب

 تیمرکز

 ژهیو بردار

کل حفاظت محیط زیست  ةادار

 هرمزگان
604 642/4 6 694 920/60 6 649 222/62 425/2 

 450/2 222/62 642 442/2 920/60 692 425/2 422/64 625 قشمحفاظت محیط زیست  ةادار

 226/2 029/0 662 509/2 205/5 40 222/2 554/66 665 هرمزگان استان ال یادارة کل ش

 202/2 402/4 669 202/2 025/66 620 222/2 554/66 624 قشم ال یادارة ش

 و یکشاورز آموزش و قا یمرکز تحق

 هرمزگان استان یعیطب منابع
99 21262 520/2 42 224/4 920/2 645 402/4 492/2 

 استان یزیر برنامه و تیریسازمان مد

 هرمزگان
92 552/4 462/2 662 662/2 922/2 92 425/6 244/2 

عمان و  یایدر یاکولوژ ةپژوهشکد

 فارس جیخل
49 2/0 224/2 44 052/66 505/2 622 40/4 252/2 

 445/2 295/0 22 459/2 244/6 24 409/2 552/4 99 هرمزگان یانوردیکل بنادر و در ةادار

حرا دانشگاه  یها جنگل ةپژوهشکد

 هرمزگان
22 0 096/2 02 2 622/2 624 202/0 462/2 

 652/2 2 26 622/2 424/6 22 024/2 222/2 45 یعموم اماکن بر نظار  سیپل

 229/2 552/2 54 245/2 292/2 24 422/2 24/5 24 قشم شهرستان یابانیدر

 962/2 224/6 49 522/2 422/9 662 409/2 552/4 92 قشم یفرماندار

 462/2 224/6 92 200/2 264/0 95 092/2 422/2 46 قشم یبخشدار

 652/2 2 26 662/2 2 04 622/2 2 00 قشم شهرستان راه سیپل

 652/2 2 26 655/2 925/2 20 624/2 2 02 بهداشت شهرستان قشم ۀشبک

استان  یا آب منطقه یشرکت سهام

 هرمزگان
02 2 656/2 52 255/6 202/2 24 224/6 490/2 

 2 2 2 60/2 2 05 2 2 2 پرورش شهرستان قشم و  آموزش

 640/2 2 26 2 2 2 2 2 2 شهرستان قشم یشهردار

 562/2 224/6 22 665/2 2 06 222/2 296/2 45 رامسر ونیکنوانس

 یزداریها، مراتع و آبخ سازمان جنگل

 کشور
22 266/9 962/2 26 224/4 469/2 602 40/4 222/2 

 220/2 40/4 605 244/2 222/6 92 424/2 2/0 96 ها دانشگاه

 

هرای   شاخ ۀ ، نتایج حاصل از محاسب4در جدول 

هررای  شربکه  ةبرردار ویرژ  درجره، بینرابینی و   مرکزیرت  

ایرن  ۀ و نیز تعداد نقا  ایزول، همکاری و اعتماد ارتبا 

 اند. ها با یکدیگر مقایسه شده شبکه

در  شرود،  یمشاهده م 4و  2 های جدول در هکچنان

حفاظرت   ةادار ،یسرازمان  یهمکار و مراجعه یها شبکه

 ادارةاز  یبخشر عنوان  محیط زیست شهرستان قشم به

 یدارا ،اسرتان هرمزگران   سرت یز طیمحر کل حفاظت 

 یبرر اجررا   نظرار    یظادرجه با و تیمرکز نیشتریب

صردور انرواع    د،یکنترل و نظار  برشکار و صر  ن،یقوان
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اسرت؛   تاالبۀ یحاش یو گردشگر یمجوز مراکز خدمات

 یزداریر و آبخ یعر یمنابع طب ةادار ،در شبکۀ اعتماد اما

 یهرا  جنگرل  یایتوسعه و اح  یشهرستان قشم با وظا

 وحرررا  یهررا جنگررل از یبررردار بهرررهحررا، نظررار  بررر  

 ،یملر  یاراضر  از حفاظت و ا یمستثن نمودن مشخ 

درجره را از آن خرود    تیر مرکز نیشتریتوانسته است ب

 ةادار اگرچره  کره  شرود  یم مشاهده ،اساس نیا بر. کند

مراجعا   زانیم منظر زقشم ا شهرستان ستیز طیمح

منرابع   ادارةفته، رسط  قرار گ نیدر باالتر ها یو همکار

 نیشتریتوانسته ب قشم شهرستان یزداریو آبخ یعیطب

هرر   در گر،یدی سو اعتماد را به خود اختصاص دهد. از

 طیحفاظرت محر   کرل  ادارة یبررسر  مرورد سه شربکۀ  

اسررتان و شهرسررتان قشررم، ادارة کررل منررابع   سررتیز

 راثیر م تیریمداستان هرمزگان،  یزداریو آبخ یعیطب

 منطقرۀ  سرازمان  یو گردشرگر  یدست عیصنا ،یفرهنگ

سازمان منطقرۀ آزاد   محیط زیست تیریمد قشم، آزاد

 منطقرررۀ آزاد  سرررازمان یپرررار  جهرررانژئوقشرررم و 

 .هستند درجه تیمرکز ریادرررمق نیشتریب یداراقشم 

 مراجعه، مشارکت و اعتماد های شبکهخرد و کالن های  شاخ  مقادیر عددیۀ مقایس -4جدول 

 اعتماد ۀشبک همکاری ۀشبک ارتباطا  ۀشبک جایگاه شاخ 

 تیمرکز

 درجه

 نیباالتر
 قشم شهرستان محیط زیستحفاظت  ادارة

(625) 

 محیط زیستحفاظت  ادارة

 (692) قشم شهرستان

 یزداریآبخ و یعیطب منابع ادارة

 (642) قشم شهرستان

 نیتر نییپا
 معاون قشم، ستاره نفت شگاهیپاال شرکت

 (62) برنامه و طر  تیریمد -تیریمد هتوسع

 ستاره، نفت شگاهیپاال شرکت

 (65) قشم کین نفت شرکت

 تیریمد ،یانرژ و نفت تیریمد

 (60) دیتول لیتسه

 سازمان 2 سازمان 2 سازمان 2 زولهیا

 تیمرکز

 ینینابیب

 نیباالتر

 تیریقشم، مد محیط زیستحفاظت  ادارة

 یو گردشگر یدست  عیصنا ،یفرهنگ راثیم

(422/64) 

 ،یفرهنگ راثیم تیریمد

 ادارة ،یو گردشگر یدست عیصنا

 یزداریآبخ و یعیطب منابع کل

 منابع ادارة ،هرمزگان استان

 شهرستان یزداریآبخ و یعیطب

محیط کل حفاظت  ادارة ،قشم

حفاظت  ادارة و استان زیست

 (920/60قشم ) محیط زیست

معاون  ،ییربنایو ز یفن معاون

 ،یو گردشگر یاجتماع ،یفرهنگ

 محیط زیستکل حفاظت  ادارة

محیط حفاظت  ادارةهرمزگان، 

 (222/62قشم ) زیست

 (422/2) قشم یبخشدار نیتر نییپا
و  ییو روستا یشهر امور تیریمد

 (620/2اصناف )

 یاجتماع رفاه و کار تعاون، ریمد

(022/2) 

 سازمان 60 سازمان 62 سازمان 65 زولهیا

 تیمرکز

بردار 

 ژهیو

 (6هرمزگان ) محیط زیستکل حفاظت  ادارة نیباالتر
 محیط زیستکل حفاظت  ادارة

 (6هرمزگان )

 یزداریآبخ و یعیطب منابع ادارة

 (6) قشم شهرستان

 نیتر نییپا

 معاون قشم، ستاره نفت شگاهیپاال شرکت

 برنامه و طر  تیریمد -تیریمد ،توسعه

(222/2) 

 ةستار نفت شگاهیپاال شرکت

 قشم کین نفت شرکت ،قشم

(225/2) 

 تیریمد ،یانرژ و نفت تیریمد

 (296/2) دیتول لیتسه

 سازمان 6 سازمان 2 سازمان 2 زولهیا

 

 ةادار استان، ال یش کل ادارة ،مراجعهشبکۀ در  اگرچه

 یو کشراورز  ال یشر ة ادارو  قشرم  شهرسرتان  ال یش

 ییبراال  ۀدرجر  تیمرکز از زینآزاد قشم  منطقۀ سازمان

ة تنهرا ادار  ،یهمکرار شربکۀ   در نیهمچن .رخوردارندب
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نسربت   به درجه تیمرکز یدارا قشم شهرستان ال یش

مراجعره بره   شربکۀ  از  زین زولهیا نقا  تعداداست.  زیاد

و  افرت ی  کراهش اعتمراد  شبکۀ  به در نهایتو  یهمکار

در هرر   فرارس   جیخلر  یۀآتصندوق رفاه و  ۀمؤسستنها 

  یهرر ،شرروندگان پرسررش یآرا اتفرراق  بررهسرره شرربکه 

ۀ سر یو مقا یبررسر . دنردار  نفعران  یذ دیگرر  با یارتباط

در هر سه شربکه   ینینابیب یها تیمرکز یعدد ریمقاد

سازمان ۀ رمجموعیز یها تیریکه مد است آناز  یحاک

تر عمرل   موف  یا واسطه ارتباطا آزاد قشم در  منطقۀ

 محیط زیستو  یعیادارا  منابع طبة رد اند و هم کرده

کره   شرود  یمشراهده مر   اسراس،   نیر ا . براند گرفته قرار

و اعتمراد،   ها یاگرچه از منظر تعداد مراجعا  و همکار

آزاد قشرم در صردر قررار     منطقرۀ ۀ تابعر  یهرا  تیریمد

واسط، موفر    عنوان بهارتباطا   یاند، در برقرار نگرفته

 زیر ن بردار ویژه تیشاخ  مرکزۀ محاسب جینتااند.  بوده

شراخ   ۀ محاسرب حاصل از  جیمشابه نتا یادیز حد تا

 شرود  یمشراهده مر   اساس  نیا درجه است؛ بر تیمرکز

 مراجعه یها در شبکه بردار ویژه تیمرکز نیشتریبکه 

 محریط زیسرت  کل حفاظت  ادارةمربو  به  یو همکار

تراالب اسرت.    یاصرل  یمترول  عنوان استان هرمزگان به

و  یعر یمنرابع طب ة ادار ،اعتمراد  جلرب در  کره  یحالدر

 .است کرده عمل تر شهرستان قشم موف  یزداریآبخ

هرر  ۀ زولیاست که تعداد نقا  ا نیا گریمهم دۀ نکت

و از  یهمکرار شربکۀ  مراجعه بره  شبکۀ سه شاخ  از 

است کره   افتهی  کاهشاعتماد شبکۀ به  یهمکارشبکۀ 

 شرتر یو ارتباطرا  ب  یریر درگة دهند نشانموضوع  نیا

و اعتمراد   یهمکرار  یهرا  در شبکه یدولت یها دستگاه

و  یاجتمراع  یۀسررما  تیر به تقو تواند یکه خود م است

 نیمچنر ها منجر شود. ه جنگل نیا یمشارکت تیریمد

 کسران ی زیر ن شربکه  سره  هر در زولهیا نقا  کل تعداد

 اعتمراد  و یهمکرار  یها شبکه در آن تعداد اما نیست،

 آموزش ادارة بودن زولهیا گرید مهمۀ نکت است؛ کسانی

 برا  که است شبکه سه هر رشهرستان قشم د پرورش و

 یهرا  تیریآمروزش در مرد   تیر اهم و نقرش  بره  توجه

 .کردضع  محسوب  آن را توان یم یمشارکت

 ینینراب یب تیر مرکز شینما زین 4و  2، 0 یها شکل

 -و اعتمرراد سررازمان یمراجعرره، همکررار یهررا شرربکه

نشران   حرا یها جنگل تیریمد با ارتبا  در راسازمان 

 میترسر  NetDraw افرزار  نرماز  استفادهکه با  دنده یم

 رنررگ یآبرر یهررا مربررعهررا،  شررکل نیررا در .انررد شررده

خطرو    و کننرده  مشرارکت  یهرا  سرازمان ة دهند نشان

 .اند یسازمان نیبارتباطا  ة دهند شیمان

 

 سازمان -سازمانمراجعۀ شبکۀ نمایش مرکزیت بینابینی  -0شکل 
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شرربکۀ در  ،شررده  دادهنشرران  0ه در شررکل کررچنان

 محیط زیسرت حفاظت ة سازمان ادار -مراجعه سازمان

  قشرم و مردیریت میرراث فرهنگری، صرنایع     شهرستان 

دستی و گردشرگری کره زیرر نظرر معراون فرهنگری،       

آزاد قشرم قررار    منطقۀاجتماعی و گردشگری سازمان 

از بیشرترین  مهرم  عنوان کنشرگران   اند به توانسته، دارد

 .مرکزیت بینابینی برخوردار باشند

 

 سازمان -همکاری سازمانشبکۀ نمایش مرکزیت بینابینی  -2شکل 

 

برر   افرزون همکراری  شربکۀ  در  2با توجه به شرکل  

کل منابع طبیعری و آبخیرزداری،    ادارة، یادشدهادارا  

و اسرتان هرمزگران    سرت یز کل حفاظت محریط  ادارة

اند بره یرک    منابع طبیعی شهرستان قشم توانستهة ادار

 .کننداندازه بیشترین مرکزیت بینابینی را کسب 

 

 سازمان -اعتماد سازمانشبکۀ نمایش مرکزیت بینابینی  -4شکل 
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سرازمان   -اعتماد سازمانشبکۀ در  ،4مطاب  شکل 

معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، معاون فنی و 

اسررتان  محرریط زیسررتکررل حفاظررت  ادارةزیربنررایی، 

شهرستان قشم به  محیط زیستحفاظت ة ادارهمراه  به

انررد حررداکثر شرراخ  مرکزیررت  یررک انرردازه توانسررته

 .و به یک اندازه تأریرگذارندکنند را کسب  بینابینی

هرای مراجعره،    هرای کرالن شربکه    میزان شراخ  

 است. شده  دادهنشان  5همکاری و اعتماد در جدول 

 سازمان -سازمان اعتماد و یهمکار مراجعه، یها شبکه کالن یها شاخ  زانیم -5 جدول

 شده یریگ اندازه یها شاخ 
 شبکه نوع

 اعتماد ۀشبک یهمکار ۀشبک مراجعه ۀشبک

 ندارد ندارد ندارد یبرش نقا 

 945/2 920/2 520/2 تراکم

 62/2 62/2 04/2 یگسستگ

 

 یهرا  تراکم در شبکه شاخ  یعدد زانیمۀ سیمقا

 نیر کره ا  دهرد  یو اعتماد نشان مر  یارتباطا ، همکار

و بره   افتهی  شیافزامراجعه به اعتماد، شبکۀ شاخ  از 

بدان معناسرت کره تعرداد     نیشده است؛ ا تر کینزد 6

 ریر درگ یدولتر  یهرا  دسرتگاه  انیر م یشتریارتباطا  ب

کره   اسرت  آناز  یحراک  موضروع  نیر و ا گرفتره   شکل

 یبررا  یدولتر و  یمردمر  یدرصد از نهادهرا  52اگرچه 

حرررا برره  یهررا جنگررل تیریمرررتبط بررا مررد  مسررائل

درصرد   92اند،  مراجعه کرده ریدرگ یدولت یها دستگاه

و حردود   گرفتره   شرکل  آنها انیو مشارکت م یهمکار

 ،مسرئله  نیر اسرت کره ا   شرده  جادیااعتماد  درصد 22

 عنروان  بره اعتمراد   شیو افرزا  یریگ بستر مناسب شکل

 دنیرسر  یبررا  یاجتماع یها هیسرما نیتر از مهم یکی

قشم را  جزیرةحرا در  یها جنگل یمشارکت تیریبه مد

 نبودو  یشاخ  گسستگ زانی. کاهش مدهد ینشان م

 نیر ا برر  یدییر تأ زیر ن در هرر سره شربکه    ینقا  برش

 .ستمدعا

 

 بحث

 کره  دهرد  یمر  نشران  پژوهش یها افتهی یندب جمع

 یدولت یها دستگاه انیم جادشدهیا یارتباط یها شبکه

قشرم،   جزیررة حررا در   یهرا  جنگل تیریدر مد ریدرگ

از  یکرری عنرروان بررهاعتمرراد  تیررتقو سرربب تواننررد یمرر

 یمشارکت تیریمد و یاجتماع یۀسرما یاصل یها لفهمؤ

 کراهش  و ترراکم  شیافزا نیهمچن. شوند ها جنگل نیا

 یهررا شرربکه برره نسرربت اعتمررادشرربکۀ  در یگسسررتگ

 زیراد  یوستگیپ و انسجام از یحاک ،یهمکار و مراجعه

 برا  که جینتا نیا. است ریدرگ یدولت یها دستگاه انیم

  Ramia et al. (2018) قرررا یتحق یهرررا افترررهی

ة دهنرد  نشاندارد،  مطابقت  Vazirian et al. (2020)و

. انررد پررژوهش نیر در ا شررده یبررسرر یهرا  قرو  شرربکه 

 مرورد شربکۀ  در هرر سره    ینقرا  برشر   نبود نیهمچن

هرا محسرروب   شربکه  نیر ا هررای قرو   گرر یاز د یبررسر 

 زیراد  یوسرتگ یو پ یدگیتن درهمة دهند و نشان شود می

 ی. از نقرا  منفر  اسرت  گریکرد یبرا   یدولت یها دستگاه

در هرر سره    زولره یبه وجرود نقرا  ا   توان یم زیشبکه ن

 یهرا  در شربکه  آنهرا ؛ اگرچره تعرداد   کررد شبکه اشاره 

مراجعره کمترر   شربکۀ  با  سهیو اعتماد در مقا یهمکار

 .شود میمحسوب  مزیتخود  نیاست که ا

نقررش  زیررخرررد شرربکه ن یهررا منظررر شرراخ  از

 سرت یز طیمحر  ةادار( ینینراب یب تی)مرکز یگر واسطه

 ،یفرهنگررر راثیرررم تیریو مرررد قشرررم شهرسرررتان

 درآزاد قشم  منطقۀسازمان  یو گردشگر یدست عیصنا

کره   دسرتگاه  دو نیر ا تیماه به توجه با شبکه، سه هر
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 ،اسرت  یگردشرگر  توسرعه و  ستیز طیمححفاظت از 

اعمررال شررود،  آنهررابررر  یا کپارچررهی تیریه مرردکررچنان

هرا   جنگرل  نیر م اأترو  توسرعۀ بره حفاظرت و    تواند یم

تعررداد ارتباطررا    بررودن زیرراد نی. همچنرربینجامررد

 محریط زیسرت  کرل حفاظرت    ةاداردرجره(   تی)مرکز

کرل منرابع    ةادار و و شهرستان قشرم  هرمزگان استان

اسررتان هرمزگرران، در کنررار    یزداریررو آبخ یعرریطب

 ،یو گردشرگر  یدسرت   عیصنا ،یفرهنگ راثیم تیریمد

 ازکه هر سه  یو ژئوپار  جهان ستیز طیمح تیریمد

 یحاکآزاد قشم هستند،  منطقۀسازمان  یها بخش ریز

ها  جنگل نیا تیریمد یاصل انیمناسب متول گاهیاز جا

 کرل  ةاداراتصال  گر،ید  یسو . ازاستدر هر سه شبکه 

 کرل  ادارة هرمزگان، استان یزداریآبخ و یعیطب منابع

 ،یفرهنگر  راثیر م تیریمرد  و هرمزگان استان ال یش

 قشرم  آزاد منطقرۀ  سازمان یگردشگر و یدست  عیصنا

( در بردار ویژه تی)مرکز یقدر  و مرکز یها به کانون

 یادشده یبر ادعاها یدییتأ یبررس موردشبکۀ هر سه 

در  یاستان یدولت یها حضور دستگاه گر،ید ۀنکتاست. 

 درآزاد قشرم   منطقرۀ سرازمان  ۀ تابع یها تیریکنار مد

شبکۀ با توجه به  که استحرا  یها جنگل نیا تیریمد

 نیاز ا توان یها، م دستگاه نیا انیگرفته م اعتماد شکل

و  یمشرارکت  تیریمرد  یبررا  یبخش انیم یها یهمکار

نقرا    نیر در کنرار ا  ها بهره برد. جنگل نیاۀ جانب همه

 رهیر جز نیا یها ینکته که حراکار نیمثبت، توجه به ا

 یو توسرط جوامرع محلر    یمشارکت یها در قالب پروژه

 یهرا  نهیوجود زم ةدهند نشان تواند یم د،گیر یانجام م

 نیا ها باشد. بر جنگل نیا یمشارکت تیریگسترش مد

 یهرا  برر پرروژه   افرزون کره   شرود  یمر  شرنهاد یپ ،اساس

 یمشارکت جوامع محل یالزم برا یها نهیزم ،یحراکار

هرا ماننرد    جنگرل  نیر ا تیریمرد  یهرا  نره یزم دیگردر 

 زمینرره نیررا . درشررودفررراهم  زیررحفاظررت و توسررعه ن

 انیررم گرفترره شررکل ررمررؤ ارتباطررا  از ترروان یمرر

 نیهمچنر . بررد  بهرره  زیر ن ریر درگ یدولتر  یها دستگاه

 یدارا یدولتر  یهرا  دسرتگاه  یهرا  تیقابل از یریگ بهره

 .بود خواهد سودمند یگر واسطه نقش
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Abstract 
The aim of this study was to identify and analyze the management issues related to the mangrove 

forests of Qeshm Island and to investigate the relationships and collaborations between government 

agencies using the network analysis method. In order to collect information and data related to the 

research topic, they referred to the relevant agencies and local communities in this regard and were 

asked to list the government agencies involved in the management of mangrove forests. Then, a 

network analysis questionnaire was prepared based on a review of three types of communication 

networks (referral, cooperation, trust) between government agencies involved in mangrove 

management and was completed by their representatives. After completing the data and entering them 

into Excel software, the data were entered into UCINET6.718 software for analysis and after 

generating a one-dimensional matrix, macro and micro indicators of the network such as density and 

centrality were measured. The results of graph analysis using NetDraw software showed that all micro 

and macro indicators in the cooperation network are better than the reference network and in the trust 

network are better than the cooperation network. Also, the cooperation and participation of provincial 

government agencies along with the sub-managements of the Qeshm Free Zone Organization are other 

strengths of these networks, which can be used to expand the participatory projects in the management 

of these forests with the participation of local communities. 

Keyword: Centrality, Density, Forest management, Participation,  UCINET. 


