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تحلیل شبکه تولید شیر با بهره گیری از رویکرد تحلیل شبکه ای مورد:
سکونتگاههای روستایی نواحی هشترود و چاراویماق
مصطفی طالشی
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اسداهلل حیدری

2

چکیده
يکي از پيامدهاي ناپايداري نظام سکونتگاهي در فضاهاي محلي_ منطقه اي ،ناتواني فضايي
_ عملکردي سکونتگاههاي روستايي و شهري در برقراري پيوند سکونتگاهي از طريق شبکه فضايي
کار آمد است .در بسياري از نواحي جغرافيايي کشور ،الگوهايي از شبکه نظام سکونتگاهي مبتني بر
فعاليت هاي اقتصادي شکل گرفته است که بدليل بي توجهي در شناخت و تحليل ساختاري
_کارکردي اين شبکه هاي محلي ،ناپايداري سکونتگاههاي شهري و روستايي تشديد يافته است.
در نواحي روستايي هشترود و چاراويماق (کالن منطقه آذربايجان) ،شبکه محلي  -منطقهاي مبتني
بر توليد و فرآوري محصول شير در حال شکل گيري است .براي شناخت و تحليل ساختاري
_کارکردي اين محصول در روابط و مناسبات سکونتگاهي و جريانات فضايي 883 ،کارگاه شيرپزي
(فرآوري شير) 323 ،سکونتگاه روستايي و  5سکونتگاه شهري تحت پوشش شبکه مورد بررسي قرار
گرفت .روش تحقيق اين پژوهش ،ترکيبي از روشهاي توصيفي-تحليلي است .شيوه نمونه گيري
داده ها به روش گلوله ي برفي و تحليل داده ها با نرم افزار  NodeXLو  GISصورت گرفت.
يافته هاي تحقيق نشان داد ،روابط و جريانات شبکه توليد شير در سطح درون قلمروي با مانع و در
 -1دانشيار جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ،دانشگاه پيام نور ،تهران  ،عضو قطب علمي توسعه پايدار محيط جغرافيايي دانشگاه
شهيد بهشتي(نويسنده مسئول)
Email: m_taleshi@pnu.ac.ir

 -2دانشجوي دکتري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ،دانشگاه پيام نور ،تهران ،ايران
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ارتباط با مراکز برون ناحيهاي دوسويه ،تعاملي و مکمل است .برمبناي شاخص هاي دوسويگي
مناسبات ،مرکزيت درجه اي ،مرکزيت بينابيني و مرکزيت ويژه ،شهر بستان آباد در خارج از ناحيه
مورد پژوهش به عنوان گره اصلي در ساختار شبکهاي شير مورد مطالعه شناخته شد و بعد از آن با
فاصله معني دار مراکز شهري تبريز ،مراغه ،قره آغاج و هشترود و روستاي گنجينه کتاب قرار دارند.
الگوي پايدار شبکه محلي_منطقهاي در اين کالن منطقه با اصالح در ساختار عملکردي
سکونتگاههاي روستايي و شهري از طريق تخصيص عملکردي فعاليت و خدمات قابل دستيابي
است.
واژگان کلیدی :شبکه منطقه اي؛ تحليل شبکه اي؛ جريانات فضايي؛ شير؛ هشترود؛ چاراويماق.

مقدمه

جدا انگاري برنامهها و برنامه ريزيهاي توسعه شهر و روستا منجر به بروز مسايل
متعددي گشته که تمام سکونتگاهها اعم از شهري و روستايي را تحت تاثير قرار داده است.
راهبرد شبکه منطقهاي براي شناسايي نحوه عمل پيوندهاي روستايي-شهري بر نظام غير
متمرکز تکيه دارد .الگوي شبکهاي نظام سکونتگاهها به معناي روابط و پيوندهاي شهر و
روستاست که متضمن بعد فضايي توسعه است .جريانات فضايي در قالب شبکه منطقهاي و
در بستر ساختارها مبتني بر تعامل و روابط روستايي-شهري است که به انواع جريانات
مختلف توليد ،افراد ،کاال ،پول و سرمايه و نوآوري بين کانون هاي روستايي و مراکز شهري
قابل تفکيک مي باشد .تبيين جريانات شبکه براي تحقق توسعه نظاموار و مکمل
سکونتگاهها اعم از شهر و روستا ضروري است .در قالب رويکرد شبکه هر نقشي که شهر
دارد ،نقشي مکمل در روستاها وجود دارد که تدوام آن نقش را ضروري مي نمايد .البته
تحقق جريانات فضايي و چنين نقشي نيازمند ساختار فضايي شامل ابعاد بسترساز روابط و
مناسبات اجتماعي-اقتصادي است که مي تواند به مثابه قالب فعاليت ها و روابط حاکم بر
آنها در نظر گرفته شود.
از بين محصوالت توليدي متعدد در سطح نواحي مورد مطالعه ،شير به عنوان محصول
شبکه ساز نسبت به ساير محصوالت در عينيت بخشي به تحقق شبکه منطقهاي به عنوان

تحليل شبکه توليد شير با بهره گيري از رويکرد تحليل شبکه اي مورد……:

838 

متغير اصلي تحقيق معين گرديد ،که سبب شکل گيري شبکه هاي محلي و ابتدايي در سطح
ناحيه هشترود  -چاراويماق شده است .جريانات فضايي حاصل از فعاليت کارگاههاي
شيرپزي و توليد شير نقش اساسي در شبکه ،پايداري سکونتگاهها ،تنوع درآمدي و حفظ
منابع دارند ،زيرا با رکود اين فعاليت ،شکل گيري شبکه محلي دچار اختالل وجريانات
فضايي در سطح ناحيه بشدت دچار گسستگي مي شود .در اين فرآيند بسياري از منابع
توليدي همچون آب (چشمه ها ،کانالهاي آبياري) و مزارع آبي با کاهش توليد علوفه مواجه و
بسياري از فرصتهاي شغلي درسکونتگاههاي روستايي نابود شده و زمينه تشديد ناپايداري
فراهم مي شود .درناحيه مورد پژوهش روابط و مناسبات ابتدايي بين سکونتگاهي برقرار شده
است اما به داليلي از جمله ضعف در استقرار زيرساخت هاي خدماتي فعاليت ها و صنايع
پشتيباني کننده از فعاليتهاي مستقر ،محدوديت شبکه راهها ،نظام مبتني بر شيوه هاي بهره
برداري سنتي و دوري از نقاط شهري مهم با موانع ساختاري در برقراري روابط تعاملي،
مکمل و پيوند بين سکونتگاهي مواجه است .هدف پژوهش سنجش وضعيت شبکه
منطقهاي با محوريت توليد و فرآوري شير و عينيت بخشيدن به آن بوده و در اين رابطه
سواالتي مطرح گرديد که از آن جمله عبارت است از :الگوي شبکه منطقهاي و در سطح
خردتر (محلي) در ناحيه هشترود  -چاراويماق چگونه است و به چه نحوي ميتوان در
روندهاي حاکم بر آنها در راستاي تحقق شبکه دخالت آگاهانه و درست نمود؟ نتايج بهره
گيري از رويکرد تحليل شبکه در تبيين محصول شير درسکونتگاههاي روستايي ،از سابقه
چنداني برخوردار نيست ،لذا اين پژوهش درراستاي توسعه ادبيات نظري از اهميت قابل
توجهي برخوردار است.
جدول ( :)1پیشینه ادبیات شناسی پژوهش در نظام سکونتگاههای روستایی

محقق

عنوان تحقیق

نتایج/شاخص

فرهاد عزيزپور
()8211

نقش پيوندهاي روستايي-شهري در
توسعه روستايي با تاکيد بر شبکه هاي
توليد شير ،ليتکوه آمل

توجه به شبکه هاي توليد و جمع آوري شير به عنوان
واسطهاي در برقراري و پيوند روستا-شهرها ،بررسي
تاثيرات آن بر توسعه روستايي.

رضواني و
همکاران

تحليل و تبيين عوامل موثر در شبکه
فضايي بازاريابي شير در نواحي روستايي

نتايج نشان داد که در شبکه بازاريابي شير مهمترين
عامل از نظر سطوح مختلف تحليل ،عامل عملکردي –
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مطالعه موردي :روستاهاي شهرستان
خدابنده-
آسيب شناسي شبکه توزيع شير ايران
شبکه بازاريابي شير در بنگالدش،
مطالعه موردي :سه روستا از سه ناحيه

رفتاري يا توزيع فضايي عناصر بازاريابي است.
شناسايي نقاط قوت و ضعف شبکه توزيع شير از توليد تا
مصرف.
شناسايي ويژگي هاي عمومي بازار شير و برخي از
مسائل توليد آن در بين خانوارهاي روستايي توليد کننده
وشبکه بازاريابي محصول

براي تحليل نظام شبکه اي ،مبتني برفعاليت توليد شير در نواحي هشترود و چاراويماق با
بهره گيري از ادبيات تخصصي و شرايط اجتماعي و اقتصادي از شاخص هايي ذيل و در دو
سطح کالن و خرد استفاده شده است.
جدول( :)2شاخص های پژوهش در تحلیل شبکه منطقهای تولید شیر

سطح
کلي شبکه
خرد شبکه
(نقاط/گره)

شاخص
تراکم شبکه و دوسويگي پيوندها در شبکه
کوتاهترين فاصله ميان دوکنشگر
8
مدوالسيون

nodexl.codeplex.com

مرکزيت درجه اي ،بينابيني ،مجاورت و ويژه

سهيلي و عصاره35 :8233 ،

ضريب خوشهاي شدن

منبع
ساالري و همکاران333 :8231 ،
قرباني و همکاران555 :8231 ،

nodexl.codeplex.com

مبانی نظری

در ادبيات شناسي اين پژوهش مايک داگالس با تاسي از انديشههاي جان فريدمن
پاراديم جديدي را در توسعه منطقهاي روستايي تحت عنوان «شبکه منطقهاي» ارايه نمود،
که بعنوان نظرية پاية تحقيق محسوب مي شود .وي خصوصيات پارادايم شبکه منطقهاي را
در سه عرصه اصلي موضوعي مطرح ساخته است :الف -در پيوندهاي روستايي–شهري،
روابط بين مراکز بيشتر افقي ،مکمل و دوسويه خواهد بود؛ ب -اين گونه شبکهها در عمل
(در همه جا) وجود دارند؛ و ج -يک شبکه از سکونتگاههاي روستايي و شهري کامالً مرتبط
و به شدت تعاملي ميتواند بهتر از يک قطب (کانون) رشد ،با فراهم ساختن يک سطح از
.Modularity

1
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تجمع (انباشت) و تنوع اقتصادي به عنوان يک قطب بديل به جاي گسترش نواحي کالن
شهري هستهاي عمل کند(.عزيزپور )22 :8213 ،پارادايم شبکه منطقهاي با نظام غير
متمرکز برنامهريزي ،بسياري از برداشتهاي مرتبط با مدلهاي مبتني بر نظامهاي باال و
پايين و نظامهاي شهري متعارف و غالب در سياستگذاريها را به رويارويي
ميطلبد(.سعيدي )37 :8237،در شبکه منطقهاي ،شهر يک عضو از منطقه است و با توجه به
توانها و مزيتهاي خود نقشي برعهده ميگيرد .وي ضمن تبيين عملکردها و نقشهاي
روستايي و همچنين عملکردها و نقشهاي شهري ،پنج نوع جريان مردم ،توليد ،کاال،
سرمايه و اطالعات را شناسايي مينمايد که اعتقاد دارد باعث پيوند مکمل و دوسويه
روستايي –شهري ميگردند (Douglass,1998:31).در رويکرد شبکه منطقهاي ،جريانات
اهميتي بيش از گره ها دارند و گره هاي شهري و روستايي به صورت يکسان مورد توجه
قرار داده ميشوند .براساساين راهبرد نقاط شهري و روستايي در دنياي ارتباطات و مرگ
فاصلهها معني روشني ندارد .بلکه جريانهاي مختلف کاال ،نيروي انساني ،خدمات ،منابع
مالي و مانند آن است که به صورتي شبکهاي به فضاي زندگي انسانها شکل ميدهد .هدف
نهايي راهبرد شبکه منطقهاي و يا خوشهها ،قرار دادن مناطق عقب مانده به داخل جريان
اصلي اقتصادي از طريق پيوندهايي است که بين مراکز شهري و روستايي برقرار
ميشود(.سعيدي )381 :8237 ،رويکرد تحليل شبکه اي به عنوان ديگر نظريه پاية تحقيق،
بر آن است که به منظور شناخت ماهيت پديدهها و کنشهاي اجتماعي الزم است آنها را در
چارچوب روابط و مناسبات شبکه اي مورد مطالعه قرار داد .اين رويکرد هم يک حوزة تحقيق
بين رشتهاي است و هم يک تکنيک تحليل )Helms & etal, 2010 :53( .تحليل شبکه
به پيوندهاي ميان کنش گران(داده هاي رابطه اي) توجه دارد(.بهاردوست)8: 8231،
مناسبات شبکهاي به ما نشان مي دهد که هر جزء و عنصري چه نقشي در کل نظام بازي
مي کند و چگونه به انسجام آن نظام کمک مي کند(.فخرايي )815 :8201،تحليل شبکه،
علم تحليل و مطالعة ساختاري روابط ميان افراد ،چيزها يا افراد و چيزهاست(.صادقي:8232،
 )81تحليل شبکه را مي توان به مثابة مطالعه روابط انساني برمبناي نظرية گراف توصيف
کرد ) Tsvetovat & Kouznetsov, 2011: 45(.مهمترين ويژگي رويکرد شبکه اي اين

 091

نشريه علمي جغرافيا و برنامهريزي ،شماره 07

است که مطالعه و تجزيه و تحليل مستقل و جزئي پديده ها را به تحليل بر حسب روابط
کنشگران تبديل و کانون توجه را به گروههاي نهادي و سازماني و روابط ميان و درون آنها
تغيير داده است(.محمدي کنگراني و همکاران )852 :8237،علم تحليل شبکه نسبتاً جديد،
بر دو قرن تالش و تحقيق رياضي دانان در حوزة گراف و گونه شناسي استوار است که در
تحقيق لئونارد يولر رياضي دان ،در سال  8022ريشه دارد(Hansen & Smith, .
) 2011:102يک شبکه در بردارندة مجموعهاي از کنشگران 8يا گره ها 3همراه با
مجموعهاي از پيوندها با گونه هايي خاص از رابطه است که آنها را به هم وصل مي کند.
اين محقق است که با انتخاب مجموعهاي از گره ها و گونهاي از پيوند ،شبکه را تعيين مي
کند( .صادقي )81 :8232،نودها واحدهاي اوليه شبکه ها هستند که بايد ارتباط آن ها با
خروجي سنجيده گردد(.محمودزاده )331 :8232 ،بطور کلي خروجي شبکة فعاليتي ،متکي به
مسأله تحقيق و انتخاب نوع روابط بوده و نتايج تحليل شبکه به محقق بستگي دارد.
مواد و روشها

ناحيه هشترود  -چاراويماق در شمالغرب کشور و در جنوب شرقي آذربايجان شرقي واقع
ميباشد .سلسله ارتفاعات تخت سليمان در جنوب ،مجموعه ارتفاعات سهند در شمال و
شمالغرب و ارتفاعات قافالنکوه در شرق مورد مطالعه ،ناحيهاي همگن را بوجود آورده است.
اقتصاد سکونتگاههاي روستايي استقرار يافته در آن با اقتصاد کشاورزي ،دامداري و توليد
شير است که جامعه آماري تحقيق را تشکيل مي دهد .ناحيه مورد مطالعه شامل
شهرستانهاي هشترود و چاراويماق با  2نقطه شهري 118 ،روستا و  32520نفرجمعيت مي
باشد(.مرکز آمار ايران )8237 ،در اين پژوهش سطح تحليل ،سکونتگاههاي روستايي و واحد
تحليل کارگاههاي فرآوري شير مي باشد .چندين استراتژي براي جمع آوري سنجه هاي
روابط ميان تعداد معيني از گره ها يا کنشگران وجود دارد ،که در اين پژوهش از رويکرد
پيمايشي استفاده شده است .شبکه منطقهاي فعاليت در شبکه شير با بررسي جريان محصول
و سرمايه انجام گرفت که ساير جريانات تبعي را نيز در روابط بين سکونتگاهي ايجاد نموده
Actors
Nodes

1
2
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835 

اند .در روش نمونه گيري پژوهش با توجه ناشناخته بودن محل استقرار کارگاههاي شيرپزي
و روستاهاي تحت پوشش آنها از روش گلوله ي برفي 8استفاده شده است .اين روش ،با
يک کنشگر کانوني يا مجموعهاي از کنشگران آغاز شده و فرآيند شناسايي ادامه مي يابد تا
وقتي که يافته جديدي حاصل نشد .در نواحي مورد مطالعه  883کارگاه شيرپزي (فرآوري)،
 323روستاي تحت پوشش شبکه شير و  5مرکز شهري ارائه دهنده خدمات و پشتيباني
کننده داخل شبکه اعم از درون قلمروي يا برون ناحيهاي به اين روش مورد شناسايي و
سنجش قرار گرفتند .اين شبکه  1538توليد کننده و بهره بردار شير در  323سکونتگاه
روستايي معادل  08درصد از روستاهاي ناحيه را تحت پوشش قرار داده و روزانه در داخل
شبکه به وسيلة  883کارگاه شيرپزي  837تن شير شامل  23درصد گاوي و  21درصد
گوسفندي به پنير (مشهور به پنير ليقوان) و خامه فرآوري شده و در سطح بازارهاي منطقه-
اي و ملي توزيع مي گردد .روش تحقيق ،با توجه به ماهيت موضوع ،ترکيبي از روشهاي
توصيفي– تحليلي است .تجزيه و تحليل داده ها و اندازه گيري سنجه هاي شبکه با نرم
افزار تحليل شبکه  NodeXLو  GISصورت پذيرفت.
تجزیه و تحلیل داده ها

در سطح ناحيه هشترود – چاراويماق با فعاليت کارگاههاي شيرپزها در روستاها ،بسياري
از بهره برداران سنتي دام تحت پوشش شبکه اين کارگاهها قرار گرفتند .بدين طريق شير
توليدي مازاد بر مصرف روستائيان تحويل آنها شده و شبکهاي شکل مي گيرد که اجزاء
اصلي آن يعني نقاط روستايي ،کارگاههاي شيرپزي و مراکز شهري درون و برون ناحيهاي
در تعاملي دوسويه و مکمل هم قرار مي گيرند .البته موقتي بودن فعاليت اغلب کارگاهها
ناشي از نگهداري دام سبک در نواحي مرتفع و محدوديت توليد شير ،تداوم جريانات فضايي،
تداوم شبکه هاي محلي شير ،دوام آنها و تامين منافع مشترک را تحت تأثير قرار مي دهد.

.Snowball methods

1
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شکل( :)1توزیع فضایی کارگاههای شیرپزی و حجم تولید شیر در شبکه مورد پژوهش

طي سالها و حداکثر طي دهة اخير ،با ورود نژادهاي اصيل و دورگه گاو به دامداري
روستايي ناحيه ،تحول در حجم و مدت توليد شير را در پي داشته است .در چنين روستاهايي
مالکان کارگاههاي شيرپزي اقدام به تأسيس کارگاه با تجهيزات و ساختار مناسب در مقايسه
با کارگاههاي موقتي نمودند .همچنين زمينه و انگيزه هاي بيشتري در نگهداري ،تعداد و
نژاد دام فراهم گرديد که نه تنها حفاظت از منابع آب ،اراضي آبي ،مراتع و چراگاهها در
اولويت بهره برداران قرار گرفت بلکه افزايش درآمد و ايجاد اشتغال روستاهاي نواحي نيز
فراهم و جريانات فضايي کارگاههاي فرآروي شير شامل جريان توليد ،سرمايه ،کاال ،جمعيت
و فنآوري نيز تقويت گرديد .در حاليکه اين نوع جريانات در قسمتهايي از نواحي که
کارگاههاي دائمي مستقر نبودند ،تحت تأثير فعاليت دوره گردها بوده و روند تعاملي دوسويه
و مکمل تبديل به روند يکسويه و معيوب مي شود .در اين نوع واحدهاي بهره برداري دام و
يا روستاهايي که داراي کارگاه شيرپزي دائمي هستند ،نه تنها شاهد سرمايه گذاري و توسعه

تحليل شبکه توليد شير با بهره گيري از رويکرد تحليل شبکه اي مورد……:

830 

واحدهاي بهره برداري سنتي دام هستيم ،بلکه جريان نهاده ها نظير خوراک صنعتي و محلي
دام ،فعاليت دامپزشکي و دارويي از شهرهاي ناحيه به روستاها نيز تقويت گرديد و در نهايت
جريان جمعيت بين چنين سکونتگاههايي با مراکز شهري داخل ناحيه گسترش و تعامالت
اجتماعي و فرهنگي ناحيه ارتقاء يافت .در مطالعات ميداني مشخص شد در زمينه فعاليت در
توليد شير ،بهره برداران روستايي (دامداري خانگي) ،ايالت و عشاير و واحدهاي بهره برداري
نيمه صنعتي (گاوداري) و در زمينه فعاليت در فرآوري شير ناحيه کارگاههاي شيرپزي و
فعاليت در بازاريابي فرآورده هاي لبني واسطه هاي ناحيهاي و فراناحيهاي فعاليت دارند.
شبکه شير در سطح نواحي براساس جريان محصول شير از روستاها و بهره برداران تحت
پوشش به کارگاههاي فرآوري و سپس به سمت مراکز بازاري و سردخانه ها و جريانات تبعي
آن خصوصاً جريان سرمايه را موجب شده است .تحليل شبکه شير ناحيه در دو سطح شبکه
کامل و شبکه هاي خود محور براساس تئوري تحليل شبکه مورد تبيين قرار گرفت.
شبکه کامل

شبکه هاي کامل ،شبکه هايي اند که در آن تمام مؤلفه ها ،گره ها و پيوندهاي ميان
گره ها در شبکه موجود است و تمرکز روي جريانات و روابط بين گره و مراکز مي باشد .در
الگوريتم هاي شبکه ،ضخامت خطوط بر مبناي حجم شير از  577تا  2777کيلوگرم ،اندازه
گره برمبناي تعداد خانوارهاي تحت پوشش شبکه از  87تا  857خانوار ،رنگ قهوهاي نشانگر
شهرهاي بازاري و محل نگهداري فرآورده هاي لبني ،رنگ آبي نشانگر کارگاههاي شيرپزي
و رنگ تيره نشانگر روستاهاي تحت پوشش شبکه تعريف شده اند.
جدول( :)3معیارها و شاخص های شبکه کامل فعالیت در تولید شیر نواحی
مقدار
8
03
3.8
 7و 52215
7.778و 8
 7و 7.755
7و8

شاخص گرافيک
درجة حداقلي
درجة حداکثري
ميانگين درجه
حداقل و حداکثر مرکزيت بينابيني
حداقل و حداکثر مرکزيت مجاورت
حداقل و حداکثر مرکزيت ويژه
حداقل و حداکثر ضريب خوشهاي شدن

مقدار
جهت دار
325
553
885
 325و 511
87
7.77035

شاخص گرافيک
نوع نمودار
نقاط و گره ها
روابط و جريان بين نقاط
پيوند با خود
حداقل و حداکثر نقاط در اجزاءمتصل
حداکثر فاصله ميان دو کنشگر
تراکم شبکه
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شکل( :)2الگوریتم شبکه نقاط/گره ها در ناحیه هشترود  -چاراویماق

اين الگوريتم ،گره هاي فعاليت در توليد ،فرآوري و بازاريابي شير را بر روي يک شبکه
ب ه طور مساوي قرار مي دهد .در ادامه شاخص هاي شبکه کامل شير بررسي شده است.
«تراکم شبکه» يک شاخص انسجام شبکه است که براي توصيف سطح اتصال دروني
گره ها در شبکه کامل بکار مي رود .تراکم شبکه ،عددي بين صفر و يک و نيز صفر تا 877
درصد است که نشان مي دهد تارک هاي شبکه چقدر خوب به هم متصل شده اند .مقدار
شاخص تراکم شبکه در نواحي مورد مطالعه معادل  7.7703و مايل به صفر بوده و به معناي
آنست که روابط بين سکونتگاهي شبکه يا به عبارتي اتصال نقاط و گره ها ضعيف مي باشد.
لذا مشارکت ،همکاري و اشتراک گذاري منابع و اطالعات بين نقاط روستايي نواحي مورد
مطالعه با مانع مواجه هست .يافته هاي تحقيق نشان داد مورد مطالعه در بستر و ابعاد
ساختاري شامل محيطي-اکولوژيک و اقتصادي با موانع اساسي مواجه بوده که تحقق و
عينيت يافتن شبکه منطقهاي را با محدوديت مواجه ساخته است.
«میزان دوسویگی پیوندها» از ديگر شاخص هاي مهم در تعيين ميزان پايداري در
شبکه کامل است .معموال کم بودن اين نسبت در گراف هاي مربوط به شبکه هاي
سکونتگاهي نشان مي دهد روابط بين سکونتگاه ها از جنس وابستگي يک سويه (سلطه)

تحليل شبکه توليد شير با بهره گيري از رويکرد تحليل شبکه اي مورد……:

833 

است .شاخص دوسويگي نقاط در شبکه توليد شير ناحيه هشترود و چاراويماق باال و روابط
سلطه آميز حاکم نبوده و نشان دهندة نهادينه شدن پيوندهاي اعتماد و مشارکت در ميان
سکونتگاههاي تحت پوشش با مراکز فرآوري است .آنچه که اهميت بيشتري دارد اينکه
دوسويگي روابط سکونتگاههاي روستايي با مراکز شهري داخل نواحي مورد مطالعه شامل
شهرهاي هشترود ،قره آغاج و نظرکهريزي برقرار نبوده و به عبارتي نقش عملکردي اين
مراکز در تحقق شبکه ،ارائه خدمات و پشتيباني از فعاليت هاي توليدي ناحيه بسيار پائين و
چنين روابطي با مراکز شهري در پيرامون نواحي مورد مطالعه شامل شهرهاي بستان آباد،
تبريز و مراغه برقرار است .لذا شبکه منطقهاي فعاليت در توليد و فرآوري شير در سطح ناحيه
با مانع ولي در ارتباط با مراکز شهري برون ناحيهاي دوسويه ،تعاملي و مکمل است.
شاخص «کوتاهترین فاصله میان دو کنشگر» نشان دهنده ميزان کوتاه ترين مسير
در بين دو جفت کنشگر بر اساس پيوندهاي اعتماد و مشارکت است .هرچه ميزان اين
شاخص کمتر باشد سرعت گردش و گسترش اعتماد و پيوندهاي مشارکتي در بين افراد و
ميزان اتحاد و يگانگي در جامعه بيشتر خواهد شد(.قرباني و همکاران )227: 8231،مقدار اين
شاخص باعددي از يک تا بي نهايت نشان داده مي شود .در شبکه مورد مطالعه حداکثر
فاصله ميان دو کنشگر  87و متوسط فاصله ميان کنشگران شبکه شير ناحيه  1.2بوده است.
در نهايت شاخص «مدوالسيون» است که ميزان باالي آن نشانگر ارتباطات متراکم بين گره
ها در درون واحد هاي مختلف مي باشد .با اين حال ،به تازگي نشان داده شده است که
استفاده از اين روش راه حل هاي قابل اعتماد بدست نمي دهندAndrea & .
) (Santo,2011:31ميزان شاخص مدوالسيون شبکه ناحيهاي مورد مطالعه معادل 7.313
بوده که نشانگر ضعف ارتباطات بين گره ها و در درون واحدهاي ناحيه است.
شبکه های خود محور

شبکه هايي هستند که در آن روابط سکونتگاه و گره هاي متصل به او سنجيده و به
تصوير کشيده مي شود .اين شبکه ها به چند دسته تقسيم مي شوند ،که در تبيين روابط و
شبکه سکونتگاههاي روستايي نواحي مورد مطالعه به دليل گستردگي دامنه روابط
سکونتگاهها ،شبکه خودمحور  3.5درجه محاسبه شده است.
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شکل( :)3الگوریتم شبکه خود محور  2.2درجه «مراکز شهری» شبکه تولید شیر

شکل ( :)4الگوریتم شبکه خود محور  2.2درجه «کارگاههای شیرپزی» شبکه

شاخص هاي شبکه هاي خود محور شبکه شير ناحيه شامل مرکزيت درجه اي ،مرکزيت
بينابيني ،مرکزيت ويژه و ضريب خوشهاي شدن بشرح ذيل مورد تحليل قرار گرفته است.
شاخص «مرکزيت درجه اي» به تعداد ارتباطات مستقيمي که هر کنشگر با ساير
کنشگران در شبکه دارد ،گفته مي شود .در يک ساختارستاره اي ،گرهاي که در مرکز قرار
گرفته است ،به دليل جايگاه استثنايي اش اهميت فراواني دارد که همة لبه ها از او رد مي
شوند« .نظريه پردازان شبکه توجه کردند که داشتن اتصالهاي زياد تنها يکي از راههاي
بودن در مرکز چيزهاست»(صادقي .)12 :8232 ،يافته هاي تحقيق نشان داد ،سه کانون
مرکزي که بيشترين جريانات فضايي شير به آنها منتهي مي شود شامل شهرهايي اند که
همگي در خارج از ناحيه و در فاصله  17تا  837کيلومتري از مرکز ناحيه قرار دارند .بنابراين
ارزش بزرگترين مرکزيت مربوط به بستان آباد ،ارزش مرکزيت دوم مربوط به تبريز و ارزش
مرکزيت سوم به مراغه اختصاص دارد .قابليت شهر بستان آباد در ارائه خدمات پشتيباني از
قبيل سردخانه ها و مراکز نگهداري فرآورده هاي لبني ،دسترسي به مواد اوليه مورد نياز و

تحليل شبکه توليد شير با بهره گيري از رويکرد تحليل شبکه اي مورد……:

378 

صنايع بسته بندي ،دارا بودن سابقه ديرينه در فرآروي شير و توانمندي در تأمين نيروي
انساني مورد نياز شامل استادکار و کمک استاد و در نهايت فعاليت واسطه گران اين شهر در
بازاريابي و فروش فرآورده هاي لبني کارگاههاي شيرپزي ،نقش مؤثري در بدست آوردن
ارزش محوري شبکه شير نواحي هشترود و چاراويماق داشته است .همچنين در کسب ارزش
محوريت تبريز در شبکه شير ،روستاهاي ليقوان و باسمنج در نزديکي تبريز با ارائه خدمات و
صنايع پشتيبان در فرآوري شير و توانايي باال و سابقه طوالني در فرآوري پنير نقش مؤثري
داشته و توان سته اند در شبکه شير نواحي مورد مطالعه عالرغم بعد مسافت نقش کانوني ايفاء
نمايد .در بين روستاهاي تحت پوشش کارگاههاي شيرپزي نواحي نيز سه کانون مرکزي به
ترتيب عبارتنداز :روستاي گنجينه کتاب ،روستاي تخت سفلي و روستاي شيويار.
جدول ( :)4کانون های مرکزی فعالیت در تولید و فرآروی شیردر ناحیه پژوهش
ردیف

نام گره

درجه کانونی

درون قلمروی/برون ناحیه ای

8

شهر بستان آباد

03

برون ناحيه اي

3

شهر تبريز

81

برون ناحيه اي

2

شهر مراغه

83

برون ناحيه اي

1
5

شهر هشترود
شهر قره آغاج

88
0

درون قلمروي
درون قلمروي

2

روستاي گنجينه کتاب

87

درون قلمروي

0

روستاي تخت سفلي

0

درون قلمروي

1

روستاي قزلجه ارشد

2

درون قلمروي

3

روستاي مکتو

5

درون قلمروي

87

روستاي المشان

5

درون قلمروي

88

روستاي قوت قيه سي

5

درون قلمروي

شاخص «مرکزیت بینابینی» بر اين فرض استوار است که يک سکونتگاه يا فرد مي
تو اند با قرار گرفتن بر يک تنگ راه ارتباطي (مسير ژئودزيک) ،قدرت کسب کند .مرکزيت
بينابيني نقش مهم ديگري نيز دارد و به ما امکان مي دهد تا اتصال گران کرانهاي را
تشخيص دهيم .ميانگين مرکزيت بينابيني يا اتصال گران کرانهاي در سطح شبکه شير
نواحي معادل  371است .سکونتگاههاي با شاخص مرکزيت بينابيني باال به ترتيب اهميت و
جايگاه عبارتنداز :شهرهاي بستان آباد ،تبريز ،قره آغاج ،هشترود و مراغه و در مرتبه بعدي
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به ترتيب روستاهاي سلطان آباد ،تخت سفلي ،ارشدآباد و المشان .چنانکه هر يک از اين
گره ي پل را حذف کنيم بسته به رتبه آنها ،رابطه ديگر سکونتگاهها با سطوح ديگر شبکه به
کلي قطع خواهد شد .لذا اين نقاط در شبکه توليد شير از اهميت بسيار بااليي برخوردارند.
براساس شاخص «مرکزیت مجاورت» نقش آفريناني که قادرند در کوتاهترين طول
مسير به ديگر نقش آفرينان برسند ،موقعيت مطلوبي دارند .اين مزيت ساختاري به قدرت
ترجمه مي شود(.سهيلي و عصاره )30 :8233 ،نتيجه عددي ميان صفر و يک خواهد بود ،که
در آن ارقام باالتر به معناي نزديکي بيشتر است .ميانگين شاخص مرکزيت مجاورت در
شبکه مورد مطالعه معادل  7.782بوده که نشانگر نزديکي کمتر و فاصله بيشتر ميان تارک
ها در شبکه است .مقدار اين شاخص در اکثر روستاها و مراکز شبکه معادل  7.778و در
روستاهاي آغچه رود  ،7.222انباردان  7.5مي باشد.
شاخص «مرکزیت ویژه» تالش براي يافتن محوري ترين کنشگران از لحاظ ساختار
"سراسري" يا "کلي" شبکه مي باشد(Hanneman and Riddle, 2005:157) .
کن شگري که مرکزيت ويژه بردار بااليي دارد به کنشگران بسياري متصل است .هرچه مقدار
آن در گره ها و نقاط بيشتر باشد نقش محوري بااليي نسبت به ساير نقاط دارند .محوري
ترين کنشگران در سطح نواحي مورد مطالعه به ترتيب عبارتنداز :بستان آباد با باالترين
ميزان ،محوري ترين نقش را در کل شبکه و شهر قره آغاج با نسبت بسيار پائيني در رتبه
بعدي و شهرهاي هشترود ،نظرکهريزي ،مراغه و تبريز نقش محوري نداشته و مقدار آنها
صفر مي باشد .اغلب کارگاههاي شيرپزي داراي مقدار  7تا  7.778و نهايتاً  7.78بوده و
برخي از کارگاهها داراي مقاديري هستند که بيانگر نقش محوري آنها در شبکه است از آن
جمله عبارتنداز :روستاهاي پيک ،گل ويران ،شهر قره آغاج ،بايقراکوه ،ورقه ،ايستي سو،
اکوزگنبدي ،قوت قيه سي ،مغامير ،قزل بالغ ،نخودآباد ،قوشچي ،آغ زيارت و قزلجه ارشد.
«ضریب خوشهای شدن» شبيه شاخص انسجام تراکم ،مختص شبکه هاي خودمحور
بوده و بيانگر تمايل هر يک از گره ها به خوشهاي شدن است .در واقع سنجهاي از تراکم
يک شبکة خودمحور يک و نيم درجه است .وقتي اتصالها متراکمند ،ضريب خوشه بندي
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باالست .به ترتيب اولويت مراکز سکونتگاهي ناحيه که داراي ضريب بااليي دارند عبارتنداز:
روس تاهاي گل ويران ،بارگاه ،شورتپه ،شهنواز عليا ،قوشچي و و شهرهاي تبريز ،مراغه و
بستان آباد .ضريب خوشهاي شدن بقيه مراکز معادل صفر محاسبه شده است.

شکل( :)2الگوریتم هارل-کورن 1در نمایش خوشه های گروهبندی شده شبکه شیر

یافته ها و بحث

مقايسه تطبيقي نتايج بررسي شبکه فعاليت در توليد و فرآوري شير نشان داد که شبکه
شير در نواحي شمال کشور در ناحيه ليتکوه آمل( )8233به دليل استقرار صنايع پشتيبان و
مکمل در درون ناحيه ،گسترش شبکه راههاي دسترسي و ارتباطي و شکل گيري جريانات
فضايي خصوصاً جريان فنأوري تکامل و عينيت يافته که منجر به پيوند بين سکونتگاهي
(روستايي-شهري) و در نهايت توسعه روستايي گرديده است ،در حاليکه نتايج مطالعات
شبکه شير در ناحيه کوهستاني هشترود -چاراويماق ( )8235نشان داد ،شبکه هاي ابتدايي-
محلي شير به دليل محدوديت هاي ساختاري ،عدم استقرار صنايع و خدمات پشتيبان شير در
مراکز درون ناحيهاي و ضعف شديد جريان نوآوري و اطالعات به دليل انزواي فضايي
نتوانسته اند تکامل يابند.
Harel-Koren Fast multiscale

1
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نتیجه گیری

تحليل نظام شبکه فعاليت و توليد در عرصه هاي روستايي ،با نگرش نظاموار ،نقش
سکونتگاههاي روستايي را در فضاهاي محلي _ منطقهاي و تعميق مناسبات و پيوند
فضايي_ عملکردي سکونتگاههاي روستايي و شهري فراهم مي سازد .زيرا پايداري نظام
سکونتگاهي ،در پي روابط و جريانات مکمل بين سکونتگاهي و بويژه روستايي_ شهري
قابل دستيابي است .يافته هاي اين پژوهش ،بر اساس شبکه فعاليت در توليد شير و تحليل
ساير جريانات شامل جمعيت ،کاال ،سرمايه و فنآوري در ناحيه پزوهش نشانگر مرحله آغازين
شکل گيري نظام شبکه شير در فضاي محلي _منطقهاي است ،ولي محدوديت هاي
ساختاري و ناکارآمدي عملکردي در سطح ناحيه باعث شده شبکه از حالت ابتدايي و
نخستين خود گسترش چنداني نداشته باشند .مهمترين و محوري ترين گره ها و
سکونتگاههاي شبکه ،براساس شاخص دوسويگي پيوندها ،مرکزيت درجه اي ،مرکزيت
بينابيني و مرکزيت ويژه به ترتيب شهرهاي بستان آباد ،تبريز ،مراغه ،قره آغاج ،هشترود و
روستاي گنجينه کتاب است .کانون هاي محوري و مرکزي فعاليت در شبکه شير  ،برون
ناحيهاي بوده و مراکز کانوني و بسترساز خدمات پشتيباني -صنعتي در ناحيه دچار نارسايي
ساختاري_ کارکردي است .فعاليت توليد و فرآروي شير در ناحيه پژوهش تا اندازهاي در
حفاظت نسبي منابع بيولوژيک (آب ،خاک و گياه) ،افزايش توان اشتغال و تنوع درآمدي،
افزايش تعامالت اقتصادي_ اجتماعي و جريانات فضايي بين سکونتگاهي موفق بوده ،اما
دربستر سازي الکوي شبکه پايدار و بويژه نظام سکونتگاهي متوازن بايستي اقدامات زيربنايي
در تخصيص منابع توليدي از يک سو و تسهيل در پيوند ساختاري _عملکردي سکونتگاهها
از حيث تامين زير ساخت هاي زيربنايي و اقتصادي از سوي ديگر فراهم شود.
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