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تعیین شیوه و رژیم حکمرانی آب در مواجهه با تغییرات محیطی از دیدگاه نهاد
و ذینفعان محلی (مطالعۀ موردی :حوزۀ آبخیز دریاچۀ طشک-بختگان)
 مجید رحیمی؛ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیز ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 مهدی قربانی*؛ دانشیار ،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 آرش ملکیان؛ دانشیار ،گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 امیر علمبیگی؛ استادیار ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.

چکیده
آب ،مایۀحیات است ،حتی در زمانی که به وفور یافت میشود .در سالهای گذشته ،اطمینان واهی از دائمی بودن خدمات آب در کشور
ایران ،باعث شده ا ست تا ساختارهای نهادی مربوط به آب به صورت نامنا سب و نا سازگار با تغییرات محیطی ایجاد شده و هنگام بروز
بحرانهای مربوط به آب مانند خشککالککا ی ،وقوع سککیالب و در مقیاس بزرگتر ،تغییر اقلیم ،توانایی انعطاف و تابآوری در مقابل این
تغییرات را ندا شته با شند .بدین منظور ،شناخت نظام حامرانی کنونی در ک شور ،از نیازهای ضروری تلقی می شود .به همین د یل در
این مطا عه به بررسی شیوه و رژیم نظام حامرانی آب در یای از مناطق دچار چا ش کمآبی پرداخته شد .برای تعیین شیوۀ حامرانی
در دو سطح نهاد و ذینفعان محلی از پرسشنامه با روایی قابل قبول توسط اساتید مربوطه و ضریب آ فای کرونباخ  0/71در سطح نهاد
و  0/69در سطح ذینفع ا ستفاده شد .در دو سطح نهاد و ذینفع ،به ترتیب روش نمونه گیری گلو هبرفی و ت صادفی به کار گرفته شد.
همچنین ،به منظور تعیین رژیم حامرانی در چهار شهرستان ارسنجان ،نیریز ،خرامه و استهبان از روش تحلیل شباۀ نهادی رسمی و
غیررسککمی با روش نمونهگیری شککباۀ کامل اسککتفاده شککد .نتایج نشککان داد که در ده کارکرد فرعی حامرانی مورد بررسککی ،شککیوۀ
سل للهمراتبی بی شتر م شاهده شده ا ست .به عالوه نتایج تحلیل شباه نهادی نیز ن شان داد که رژیم حامرانی کنونی در هر چهار
شهر ستان ،رژیم رانتخواه متمرکز میبا شد؛ که از ویژگیهای شیوۀ حامرانی سل للهمراتبی تلقی می شود .در نهایت بر ا ساس نتایج
ترکیب شیوههای حامرانی و رسیدن به فراحامرانی پیشنهاد شد.
کلید واژگان :سازگاری نهادی ،فراحامرانی ،تحلیل شباۀ اجتماعی ،نظامهای اجتماعی-اکو وژیک (.)SES
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 .1مقدمه
وضککعیت منابع آب در سککراسککر جهان به د یل افزایش
فشار فعا یتهای انلانی و مدیریت نامناسب تهدید میشود.
با این حال ،افزایش آگاهی از سکککیلکککتم های اجتماعی-
اکو وژیک مانند سکککیلکککتمهای منابع آب ،به عنوان متغیر
غیرخطی و پیچیده [ ،]14 ،19نیاز به رویارد بیشتر مبتنی
بر اکوسیلتم ،مشارکتی و انعطافپذیر دارد [.]13 ،31 ،39
در گذ شته توجه به بعد ان لانی در مدیریت منابع آب مورد
تو جه نبود و به منظور حل ملکککا ئل پیچ یده از رویارد
سادهسازی ملائل پیچیده استفاده میشده است؛ اما پس از
موفقیتهای کوتاهمدت ،این رویاردها در درازمدت ناپایدار
بوده و به تغییر نیازمند شده ا ست .یای از محرکهای نیاز
به تغییر ،نیاز به شکناخت بهتر منابع آب و مدیریت آنها به
عنوان سی لتمهایی پیچیده ا ست .آنچه باید مدیریت شود
" سیلتمهای سازگار پیچیده" ( )CASs1است که شاخصۀ
آنها تعامل مؤ فههای سکککللکککلهمراتبی در عرض ردهها و
مقیاسهای مختلف ا ست CAS .دارای ویژگیهای جدیدی
هلکککتند که صکککرفاً با دانلکککتن مؤ فهها نمیتوان آنها را
پیشبینی نمود [ .]18به جای آن که سککعی شککود سککاختار
CASsها تغییر داده شده و با مداخلههای بیرونی به کنترل
آن ها پرداخت ،رویاردهای مدیریت نوآورانه از ویژگی های
خود سکککازماندهندۀ سکککیلکککتم های تحت مدیریت بهره
میگیرند [.]9
در هنگام تالش برای شککناخت س کیلککتمهای سککازگار
پیچ یدۀ م نابع آب ،مفهوم امن یت آب و راه های تأمین
امنیت آب مطرح می شود .طبق تعریف گری و سادوف2از
امنیت آب که آب را هم منبع خدمات و هم منشأ تهدیدها
میداند " ،بدون احترام به اصکککول حامرانی خوب ،مفهوم
امن یت آب راه به مدیریت برابر و پا یدار این منبع نخواهد
برد" [ .]12 ،9بدین ترتیب" ،مدیریت منابع عبارت اسککت
از ا قدا مات تحل یل و پایش ،توسککک عه و اجرا برای آن که
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وضکککعیت منابع در حد مطلوبی حفظ شکککود" و همچنین
مفهوم حامرانی منابع" ،کنشککگران و شککباههای مختلفی
که به شالگیری و اجرای سیا ست محیطزی لتی و ابزار
سیاست کمک میکنند را مدنظر قرار میدهد" .حامرانی،
قوانینی را وضکککع مینماید که به موجب آن مدیریت وارد
عمککل میشکککود .در تعبیر امروزی و جککدیککد حامرانی،
پیچیدگی کامل فرایندهای قانونی و تعامل آن ها مدنظر
قرار گرفته .حامرانی آب را بهخ صوص میتوان مت شال از
طیفی از نظامهای سیا سی ،اجتماعی ،اقت صادی و اجرایی
دانلت که ملتقیماً یا به طور غیر ملتقیم بر بهرهبرداری،
تو سعه و مدیریت منابع آب و ارائۀ خدمات آب در سطوح
مختلف جامعه تأثیر میگذارند [.]28
جهت سککنجش عملارد نظام حامرانی آب ،نمیتوان به
صورت م لتقیم از پایش عملارد مدیریت عملیاتی آب که
اهداف قابل سنج شی چون کیفیت آب ا ست ا ستفاده کرد؛
از این رو ،عملارد ن ظام های حامرانی با ید بر اسککککاس
معیارهای هنجاری ارزیابی شکود [ .]9بدین منظور بای لتی
به شناخت و تحلیل نظامهای حامرانی ،رژیم و شیوههای
آن پرداخت .رژیم حامرانی عبارت اسکککت از مجموعهای از
نهادهای به هم واب لته که به عنوان خ صی صه ا صلی نظام
حامرانی معرفی میشکککود [ .]28در این جا ،نهاد به عنوان
قوانین حاکم بر رفتار کنشککگران معرفی میشککود [ ،]42که
ر سمی و غیرر سمی بودن آن به ماهیت فرآیندهای تو سعه،
کدگذاری ،ارت باط و اجرا مربوط اسکککت [ .]9شکککیوه های
حامرانی بککه اشکککاککال گونککاگون تحقق حامرانی اطالق
می شود که [ ،]44آن را به سه د ستۀ سل للهمراتب اداری،
شکککباه ها و بازار تقلکککیمبندی میکنند [ .]9تفاوت این
شیوهها از نظر درجۀ ر سمی بودن نهادها و نقش کن شگران
دو تی در مقککابککل کنشکککگران غ یر-دو تی اسککککت .در
سککللککلهمراتب اداری ،فرایندهای تنظیمی عمدتاً مبتنی بر
نهادهای رسککمیاند و کنشککگران دو تی ،نقش غا ب را ایفا
میکن ند .بازارها مبتنی بر ترکیبی از ن هادهای رسکککمی و
1Complex adaptive systems
2Grey & Sadoff
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غیررسککمیاند و کنشککگران غیر-دو تی حاکماند .شککباهها
عمد تاً با نهادهای غیررسکککمی حامرانی میشکککوند و هم

تطابق ندارند و  -3مشکککارکت عمومی و عدم تقارن حوزۀ
آبخیز با حوزۀ ملئله و حوزۀ سیاست [.]9 ،3

کن شگران دو تی و هم کن شگران غیردو تی م شارکت دارند
[ .]9برر سی سه شیوۀ حامرانی در قا ب ده کارکرد فرعی
حامرانی قابل بررسی است ،که شامل قا بگیری سیاست،
تو ید دانش ،بلیج منابع ،حلوفصل اختالفات ،قانونگذاری،

رژیمهای حامرانی نیز بر ا ساس پال و ستل و نیپر 1،به
چ هار دسککک تۀ چ ندمرکز ،متمرکز ه ماه نگ ،چ ند پاره و
رانتخواه متمرکز تقلیمبندی میشود که بر اساس میزان
ه ماهنگی بین ن هاد ها و میزان توذیع قدرت مشکککخ

پایش و ارز یابی ،مشکککروع یت ،رهبری ،ن مای نده بودن و
جامع یت می باشککککد ،بهطوری که در هر کارکرد فرعی،
شیوههای سهگانۀ حامرانی به صورتی منح صربهفرد عمل
کرده ،که این عملاردها به طور کلی در شیوۀ سلللهمراتبی
به صکککورت ابزارهای فرمان و کنترل ،تمرکز تانوکرات یک،
فرآیندهای کامالً رسکککمی و قانونی و عدم انعطاف در برابر
تغییرات الزمه می باشکککد؛ اما در شکککیوۀ شکککباهای ،این
عملاردها رویهای م شارکتی با جوامع محلی و کل ذینفعان
دا شته و در اعمال کارکردهای فرعی حامرانی ،م شارکت را
در او ویت کارها قرار میدهد؛ در نهایت در ش کیوۀ حامرانی
بازار ،مالحظات ما ی و وجود قدرتهای اقتصککادی بیشککتر
مککدنظر قرار میگیرد .همچنین بککا توجککه بککه نظککامهکای
حامرانی چند سطحی که ب لیار پیچیده ه لتند ،به منظور
کاهش ملککئلۀ تناسککب میان مرزهای اجرایی و بیوفیزیای،
ن هاد های رسکککمی جد ید بایلکککتی با تو جه به اصکککول

میشککود [ .]27رژیم حامرانی چندمرکز دارای همااری و
هماهنگی باال و همچنین توزیع قدرت باال؛ رژیم حامرانی
متمرکز ه ماه نگ دارای هم ااری باال ا ما توزیع قدرت
پایین؛ بهعالوه رژیم حامرانی چندپاره دارای توزیع قدرت
بککاال و فقککدان همککاهنگی؛ و در نهککایککت رژیم حامرانی
رانتخواه متمرکز هم فاقد توزیع قدرت در بین نهادها و
هم فاقد هماهنگی و همااری بین نهادهای مرتبط با آب
میبا شد [ .]29 ،25مطا عاتی در مورد رژیمهای حامرانی
در سرا سر دنیا صورت گرفته ا ست ،برای مثال [ ،]32در
حوزۀ آبخیز ریو دل کارمن2در کشککور مازیک به بررسککی
رژیم حامرانی و وضککعیت فلککاد و درگیری در راسککتای
حامرانی سککازگار آب پرداخت که نتایج نشککان داد در این
حوزه ،نظام حامرانی آب دارای ف لاد اداری نهادینه شده
در بین نهاد و کشکککاورزان اسکککت که به منظور حامرانی
سککازگار آب ،به تمرکززدایی ،مشککارکت ذینفعان محلی در

هیدرو وژیای ایجاد و معرفی گردند [.]26 ،9
تغییرات ج هانی محیطزیلککککت ،عدم قطع یت ارا ئۀ
خدمات اکوسکککیلکککتم را افزایش میدهد []10؛ به همین

کنار فعا یتهای سل للهمراتبی نهادهای ر سمی و به طور
کلی قدم ن هادن در راسککک تای فراحامرانی تأک ید شکککد.
همچنین [ ]17در مناطق گرموخشکککک کاسکککتاریاا به

د یل شناخت نظام حامرانی کنونی حاکم بر منابع آب در
مواجهه با تغییرات محیطی در جهت ر سیدن به تابآوری
و سککازگاری نهادی باید در او ویت قرار گیرد .از این رو در
مواجهه با عدم قطع یت های خدمات اکوسکککیلکککتم ،به
خ صوص خدمات آّب ،چند چا ش مربوط به حامرانی آب
در مق یاس حوزۀ آبخیز به وجود میآ ید؛  -1ت ناسککککب
مرز های نظام محیطزیلکککتی و مدیریتی (سککک یاسکککی)،
 -2ملککئو یتپذیری در مرزهایی که با مرزهای س کیاسککی

تحل یل جامع یت و مشکککارکت در رژیم های حامرانی آب
پردا خت که بر اسکککاس ن تایج حاصککک له در این منط قه،
پیچیدگیهای نهادی و نقاط کانونی زیادی شناسایی شده
و به منظور رسککیدن به تفار  CASsو حامرانی آن ،توجه
به م حدود یت منابع (بلکککیج منابع) ،سکککاختن رف یت
حامرانی وس کیع (جامعیت) ،مشککارکت ذینفعان محلی در
امر تو ید دانش ،بلکککیج منابع ،حلوفصکککل تعارضکککات و
مشکککروعیت و همچنین توجه به نقش رهبری که از جمله
1Pahl-Wostl & Knieper
2Rio del Carmen
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کارکردهای فرعی حامرانی هلککتند پیشککنهاد شککد .در
م طا عهای دیگر توسکککط [ ،]20به سکککاز ماندهی ن ظام
حامرانی جنگل و نقش آموزش و تو ید دانش تحت سلطۀ
رژیم حامرانی چند سطحی چین پرداخته شد که نتایج بر
اهم یت نقش دانش در امر ارت قاء مدیر یت جن گل تأک ید
دارد ،که در کشککور چین تو ید دانش به عنوان یک اصککل

شککده اسککت [ ]43که در چند سککال اخیر این حق تأمین
نگردیده ا ست .در نتیجه تخریب دریاچۀ بختگان ،ضمن از
بین رفتن خدمات اکوسیلتمی دریاچه ،تبدیل شدن تاالب
به شورهزار و به دنبال آن تو ید گردوغبار حاصل از شورهزار
نیز برای سکالمت انلکان و سکایر موجودات محلی به عنوان
یک تهدید جدی به شکککمار میرود .عالوه بر این ،گردوغبار

کلیدی در حامرانی منابع طبیعی به شمار میرود.
پس از شناخت شیوه و رژیم حامرانی آب ،به نوعی در
ابتدای راه ا صالح ساختاری در جهت ر سیدن به تابآوری
قرار گرفته که بر اسکککاس [ ]24 ،23باید در این جهت گام
برداشکت و پیشکنهاد کرد که متغیرهای مدنظر در مطا عات
ن ظام های اجت ماعی-اکو وژ یک ( )SESدر قا ب چارچوبی
آشیانهای و چندالیه سازماندهی شوند و همچنین بر ا ساس

برخاسته از شورهزار در کاهش عملارد محصوالت کشاورزی
منطقه نیز مؤثر میبا شد [ .]1 ،4 ،5 ،41 ،2همچنین سهم
فعا یتهای انلکککانی در کاهش رواناب حوزۀ آبخیز دریاچه
ط شک-بختگان  37/55در صد می با شد که ن شان دهندۀ
تأثیر بلکککزای مدیریت انلکککان بر بقا یا تخر یب منابع آب
در یا چۀ بخت گان دارد [ .]8 ،22 ،35این تغییرات در ن ظام
اکو وژیک حوزۀ آبخیز دریاچۀ ط شک-بختگان ن شاندهندۀ

[ ،]6ن ظام های حامرانی سکککازگار بایلکککتی به صکککورت
شباههای اجتماعی متشال از تیمها و گروههای کنشگران،
خودسکککازماندهی شکککوند و بر نظام های دانش و تجربیات
گوناگون برای تو سعۀ سیا ستها و شناخت م شترک تایه
کنند [ .]9در نهایت بایلککتی بر اسککاس [ ،]21پتانلککیل و
محدودیتهای ترکیب هدفمند سبکهای حامرانی که وی
نام فراحامرانی را بر آن نهاده اسکککت ،تحل یل نمود .زیرا بر

بروز بحران اکو وژیای و به تبع آن بروز بحران اجت ماعی
میباشککد [ .]40از این رو جهت قدم برداشککتن در راسککتای
فراحامرانی ،شککناخت شککیوه و رژیم حامرانی آب در این
منطقه مورد پژوهش میباشد.

اسکککاس [ 28به ن قل از  ،]9هر سکککه شکککیوۀ حامرانی
سلللهمراتبی ،شباهای و بازار دارای نقاط ضعف بوده و باید
در جهت رسککک یدن به فراحامرانی قدم برداشکککت،]28[ .
فراحامرانی را فرآیند تاملی یادگیری جامعوی برای توسعه،
ارزیابی و سکککازگار سکککاختن رویاردهای حامرانی با هدف
مقابله با چا شهای پیچیده جامعوی تعریف کرده است.
تغییرات ن ظام اکو وژ یک به شککک ال های مختلف رخ
مید هد ،به طوری که در حوزۀ آبخیز در یا چۀ طشکککک-
بختگان در اثر سیا ست های نادر ست مدیریت سرزمین ،به
خصوص طی سالهای اخیر دچار عدم تعادل در اکوسیلتم
شککده اسککت [ ]33 ،43که به طور مثال ،طی تحقیقاتی نیاز
حقآبه محیطزیلکککتی در یاچه بختگان به ترت یب حداقل و
مطلوب 680 ،و  1870م یلیون متر ماعککب [ ]37و در
تحقیق دیگر میزان  1592میلیون متر ما عب ا ندازهگیری

 .2روش شناسی
 .1.2معرفی منطقۀ مورد مطالعه
تککاالبهککای بینا مللی طشککککک و بختگکان در غرب
شهر ستان نیریز و جنوب ار سنجان فارس و در فا صلۀ 964
کیلومتری شککرق شککیراز واقع شککده اسککت .این تاالب از
مهمترین زیلکتگاههای اسکتان فارس بوده و از نظر وسکعت
دومین دریاچۀ داخلی ک شور مح لوب می شوند و بر اساس
قوانین داخلی کشکککور ،در زمرۀ پارک های ملی طبقهبندی
شده و مطابق کنوان لیون رام لر جزء دریاچههای آب شور
قرار دارد [ .]34این منطقه بخش هایی از پوشکککش گیاهی
ایرانی-تورانی دارد و درمنه و گون از مهمترین گیاهان این
منطقه به شککمار میروند .تعدادی گونههای گیاهی و تعداد
زیادی گونه های بومی و گونه های انحصکککاری در محدودۀ
مطککا عککاتی بختگککان وجود دارنککد .در مجموع  86گون کۀ
پلکککتاندار 251 ،گونه پرنده 36 ،گونه خزنده و  23گونه
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ماهی در محدودۀ بختگان شکککناسکککایی شکککده که جاذبۀ
ارزشمندی برای گردشگران و پژوهشگران به شمار میروند

تخصکککی آب را در حوزۀ آبخیز در یاچۀ بختگان بلککک یار
پیچیده کرده اسکککت که توجه به سکککرما یه های اجتماعی

و حاکی از اهمیت ویژۀ این عرصۀ زیلتی است [.]7
مهمترین د یل انت خاب این منط قه بهعنوان م حدودۀ
مطا عاتی ،و ضعیت قرارگیری دریاچه و و سعت حوزۀ آبخیز
باالد ست آن میبا شد که وجود سدهای درودزن ،سیوند و

موجود در منطقه ،میتواند گرهگشای این مشاالت باشد.
به منظور تعیین مرز مطا عاتی ،با توجه به وسکککعت زیاد
حوزۀ آبخیز دریاچۀ طشکککک-بختگان ،اقدام به تقلکککیم این
حوزه به زیرحوزه های آبخیز واقع در م جاورت در یاچه و به

مالصککدرا که به عنوان تأمینکنندۀ اصککلی آب چند شککهر
بزرگ مثل شیراز و چندین هزار هاتار اراضی کشاورزی در
منطقه می باشکککند ،اهم یت توجه به این حوزه را دوچندان
میکند .از طرفی عبور مرزهای سیا سی چهار شهر ستان از
این در یاچه ،باعث پیچیدگی نظام اجتماعی-اکو وژ یک آن
شده است .وجود اراضی کشاورزی در اطراف این دریاچه از
دیرباز و نیاز مبرم جوامع محلی به شکککغل کشکککاورزی ،امر

نحوی در پاییندسککت حوزۀ آبخیز دریاچۀ طشککک-بختگان
شد .سپس بهمنظور تلفیق مرز سیاسی و هیدرو وژیک جهت
تعیین جامعۀ آماری ،مرزهای سککیاسککی دهلککتانها و مرز
زیرحوزههای آبخیز مجاور دریاچه با هم ادغام شده و محدودۀ
مشککترک هر دو مرز ،به عنوان محدودۀ مورد مطا عه مد نظر
قرار گرفت .به طوری که این محدوده ،در مرز سیا سی چهار
شهرستان و هشت زیرحوزۀ آبخیز واقع شد (شال .)1

شکل  .1منطقۀ مورد مطالعه (منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،

 .2.2روش تحقیق
در این تحقیق جهت بررسکککی و تحلیل شکککیوه و رژیم
حامرانی آب در منطقۀ مورد مطا عه ،نهاد های رسکککمی و
غیررسکککمی (سکککازمانهای غیردو تی) 1چهار شکککهرسکککتان

ارسککنجان ،نیریز ،خرامه و اسککتهبان که در ارتباط با آب و
مدیریت آن بودند از روش گلو هبرفی شناسایی شده و مورد
تحلیل قرار گرفتند؛ بدین صورت که پس از شروع تحقیق
از ادارۀ منابع آب شهرستان و جویاشدن دیگر ادارات مرتبط
1NGO
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𝑑

با آب ،در سه شهر ستان ار سنجان ،نیریز و ا ستهبان ،هر
کدام  21نهاد ر سمی و غیرر سمی و در شهر ستان خرامه،
 23نهاد ر سمی و غیرر سمی شنا سایی شدند (جدول .)1
همچنین به منظور تحل یل نظرات ذینف عان محلی در هر
چهار شهرستان ،یک روستا به صورت تصادفی انتخاب شد
و پس از دریافت آمار ک شاورزان آن رو ستاها ،به ا ستفاده از

که:
 :nحجم نمونه؛
 :Nحجم جمعیت آماری؛
 :pنلبتی از جمعیت دارای صفت معین؛

فرمول کوکران ،ا قدام به نمو نهگیری گرد ید ( جدول .)2
فرمول کوکران یای از پرکاربردترین روشها برای محاسککبۀ
حجم نمونۀ آماری است.

 qیا ( :)p-1نلبتی از جمعیت فاقد صفت معین؛
 :dدرجه اطمینان یا دقت احتما ی مطلوب.

جدول  .1نهادهای شناساییشده مرتبط با آب
نهاد (رسمی/غیررسمی)

ارسنجان

نیریز

خرامه

استهبان

مدیریت امور آب و فاضالب روستایی

*

*

*

*

ادارۀ منابع آب

*

*

*

*

ادارۀ منابع طبیعی و آبخیزداری

*

*

*

*

مدیریت جهاد کشاورزی

*

*

*

*

بانک کشاورزی

*

*

*

*

ادارۀ حفا ت محیطزیلت

*

*

*

*

ادارۀ میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری

*

*

*

*

ادارۀ تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

*

*

*

*

کمیته امداد امام خمینی (ره)

*

*

*

*

فرمانداری

*

*

*

*

ادارۀ صنعت ،معدن و تجارت

*

*

*

*

ادارۀ راه و شهرسازی

*

*

*

*

بخشداری

*

*

*

*

شورای اسالمی روستا

*

*

*

*

فرماندهی نیروی انتظامی

*

*

*

*

ادارۀ دادگلتری

*

*

*

*

مدیریت توزیع برق

*

*

*

*

شرکت پخش فرآوردههای نفتی

*

*

*

*

ادارۀ آبیاری و زهاشی

-

-

*

-

مدیریت تعاون روستایی

*

*

*

*

ادارۀ آموزش و پرورش

*

*

*

*

انجمن قالت سبز ارسنجان ()NGO

*

-

-

-

انجمن حافظان دیرین بختگان ()NGO

-

-

*

-

گروه محلی احیاءکنندگان تاالب بینا مللی کمجان ()NGO

-

-

*

-

انجمن میراث ماندگار بختگان ()NGO

-

*

-

-

انجمن پیشگامان خورشید استهبان ()NGO

-

-

-

*
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جدول  .2جامعۀ آماری ذینفعان محلی
تعداد کشاورزان بر اساس ملاحت زمین
زیرکشت

شهرستان

روستا

ارسنجان

شرقآباد

36

نیریز

جزین

16

12

خرامه

معزآباد گورگیر

27

35

8

استهبان

خانهکت

18

13

4

کمتر از 2
هاتار

بین  2تا 10
هاتار

بیشتر از 10
هاتار

21

3
2

تعداد نمونه بر اساس فرمول
کوکران
(خطا=  5درصد)

130

(منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،

در این تحقیق از پرسککشککنامه جهت جمعآوری دادهها
اسککتفاده شککد ،که شککامل دو پرسککشککنامه تعیین شککیوۀ
حامرانی در دو سککطح نهاد و ذینفع و یک پرسککشککنامه
تحلیل شککباۀ اجتماعی در سککطح نهاد بود .پرسککشککنامۀ

زوجی شککباۀ روابط بین نهادهای رسککمی و غیررسککمی
ترس کیم و پس از تامیل ،با اس کتفاده از نرمافزار Ucinet 6
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .شککاخ های شککباه مورد
بررسککی در این تحقیق شککامل مرکزیت درجه خروجی در

تعیین شیوۀ حامرانی 10 ،متغیر بوده که هر کدام به سه
گو یه تقلکککیمبندی شکککد .کارکرد های فرعی حامرانی،
متغیرهای اصلی این پرسشنامه و سه سبک سلللهمراتبی،
شککباهای و بازار ،گویههای این پرسککشککنامه را تشککایل
میدهند (بر اساس [ .)]9همچنین در این پرسشنامه برای
پاسکککخگویی از مق یاس درجهبندی پنج گزینهای یارت
اسکککت فاده شکککد .برای سکککنجش ه ماهنگی درونی بین
شاخ های مختلف از ضریب آ فای کرونباخ بهعنوان یای
از ضککرایب پایایی یا قابلیت اعتماد اسککتفاده شککد .مقدار
ضکککریب آ فای کرونباخ کل پرسکککشکککنامه تعیین شکککیوۀ
حامرانی در سکککطح نهاد و ذینفع ،به ترتیب برابر  0/71و
 0/69محا سبه شد .معموالً آ فای کرونباخ بین  0/6تا 0/8
قابلقبول و باالتر از  0/8نشاندهندۀ پایایی باال میباشد و
هرچه این عدد به یک نزدیکتر باشککد بهتر اسککت .در این
پژوهش برای تجزیککهوتحلیککل آمککاری ،از آزمون تحلیککل
واریانس و آزمون دانان در نرمافزار  SPSS25استفاده شد.
به منظور بررسکککی رژیم حامرانی آب در منطقۀ مورد
م طا عه ،از رویارد تحل یل شکککب اۀ اجت ماعی ( )SNAدر
روابط بین نهاد ها اسکککتفاده شکککد؛ به طوری که ماتریس

سطح خرد و دوسویگی پیوندها در سطح کالن میباشد .از
شکککاخ مرکز یت درجه خروجی به منظور تعیین قدرت
هر نهاد اسکککتفاده شکککد .به منظور تعیین میزان پراکنش
قدرت در بین نهادها ،درصکککد نهادهایی که دارای نیمی از
کل پیوندها بودند به عنوان شککاخ قرار گرفت .همچنین
شکککاخ دوسکککویگی پیوندها به عنوان شکککاخ میزان
همااری و مشککارکت بین نهادها مدنظر قرار گرفت [.]11
میزان دوسکککویگی پیوندها یای از شکککاخ های مهم در
تعیین میزان پایداری در شباۀ موردنظر است و میتوان از
این شاخ برای مشخ کردن میزان اعتماد و مشارکت
متقابل اسککتفاده کرد ،همچنین شککاخ تمرکز شککباه،
در صدی از شباه ا ست که در د ست کن شگران مرکزی
مح صور شده ا ست و در واقع ن شاندهندۀ توزیع قدرت در
شباه است [.]38

 .3نتایج
به منظور تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوری شکککده از
طریق پرسککشککنامه در دو سککطح نهاد و ذینفع ،از آزمون
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تحلیل واریانس ( )ANOVAجهت مقای لۀ میانگین نتایج
مربوط به تعیین شیوۀ حامرانی ا ستفاده شد .نتایج آمار
توصیفی مربوط به جامعۀ آماری مورد بررسی در جدول 3
و  4آورده شده است .بر اساس جدول  5و  ،6نتایج مقایلۀ

میانگین هر یک از سککه شککیوۀ حامرانی سککللککهمراتبی،
شکککباهای و بازاری در هر کارکرد فرعی حامرانی در دو
سطح نهاد و ذینفعان محلی محاسبه شد.

جدول  .3نتایج آمار توصیفی مربوط به جامعۀ آماری نهادی

سن

جنلیت

سمت

نوع نهاد
تحصیالت

تعداد افراد

درصد

کمتر از  35سال

20

24/10

بین  35تا  50سال

57

66/28

بیشتر از  50سال

8

9/30

مرد

78

90/70

زن

8

9/30

ریاست

39

45/35

معاونت

27

31/40

کارشناس

19

22/09

رسمی

81

94/19

غیررسمی (مردم نهاد)

5

5/81

پایینتر از یلانس

12

14/46

یلانس و باالتر

74

86/05
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بر ا ساس جدول  66/28 ،3در صد از افراد پا سخگو در
سطح نهاد ،دارای سن بین  35تا  50سال بودند و 90/70
درصککد آنها هم مرد بودند .همچنین بر اسککاس جدول ،4
 65/38در صد از پا سخگویان سطح ذینفعان محلی دارای
سن بیشتر از  40سال و  97/69درصد آنها مرد بودند ،به
عالوه  49/23درصکککد آنها دارای درآمد ماهانه کمتر از 1
میلیون تومان میباشند.
نتایج حاصل از تحلیل واریانس پرسشنامه تعیین شیوۀ
حامرانی در سطح نهاد (جدول  ،)5ن شان میدهد که در
هر  10کارکرد فرعی حامرانی برر سی شده ،پا سخها در
تعیین سککه شککیوه حامرانی سککللککلهمراتبی ،شککباهای و
بازاری ،دارای اختالف معنیداری در سطح  5در صد بوده
اسکککت؛ پس به منظور رتبهبندی شکککیوههای حامرانی ،با
اسکککتفاده از آزمون دانان ،در هر کارکرد فرعی حامرانی

شیوۀ حامرانی موجود در سطح نهاد مشخ شد (شال
 .)2بر این اساس در کارکردهای قا بگیری سیاست ،حل
و ف صل ک شماش ،پایش و ارزیابی ،م شروعیت و رهبری،
شیوۀ حامرانی سل للهمراتبی ن لبت به دو شیوۀ دیگر
دارای اختالف معنیداری بوده و رتبککۀ اول را بککه خود
اختصاص داده است .همچنین در کارکردهای بلیج منابع،
قکانونگکذاری ،نمکاینکده بودن و جکامعیکت ،دو شکککیوۀ
سککللککلهمراتبی و شککباهای نلککبت به هم دارای اختالف
معنی داری نبوده ،اما نلککک بت به شکککیوۀ بازاری اختالف
معنیدار داشککته و به صککورت مشککترک به عنوان شککیوۀ
حامرانی کنونی از دیدگاه نهاد تلقی می شوند .در کارکرد
فرعی تو ید دانش ،شیوۀ حامرانی شباهای ن لبت به دو
شیوۀ دیگر دارای اختالف معنیدار بوده و به عنوان شیوۀ
حامرانی کنونی از دیدگاه نهاد مدنظر قرار میگیرد.
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جدول  .4نتایج آمار توصیفی مربوط به جامعۀ آماری ذینفعان محلی

سن

تعداد نمونۀ جامعۀ محلی

درصد

کمتر از  25سال

8

6/15

 40-25سال

37

28/46

بیشتر از  40سال

85

65/38

مرد

127

97/69

زن

3

2/31

کمتر از 3

39

30

5-3

55

42/31

بیشتر از 5

36

27/69

بیسواد

31

23/85

ابتدایی

66

50/77

سیال

12

9/23

دیپلم

14

10/77

یلانس و باالتر

7

5/38

زیر  1میلیون تومان

64

49/23

بین  1تا  2میلیون تومان

54

41/54

بیشتر از  2میلیون تومان

12

9/23

کمتر از  10سال

11

8/46

بین  10تا  25سال

66

50/77

بیشتر از  25سال

53

40/77

غرقابی

104

80

تحت فشار

26

20

زراعت

103

79/23

باغ

27

20/77

چشمه

25

19/23

چاه

73

56/15

رودخانه

32

24/62

مشاع

117

90

واگذاری

5

3/85

شخصی

4

3/08

اجارهای

4

3/08

جنلیت

تعداد اعضاء خانوار

تحصیالت

میزان درآمد
ماهیانه

تجربه کشاورزی

شیوه آبیاری

نوع محصول

منبع تامین آب

نوع ما ایت زمین

(منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،

92

مرتع و آبخیزداری ،مجله منابع طبیعی ایران ،دوره  ،74شماره  ،1بهار 1400
جدول  .5تعیین شیوۀ حکمرانی در سطح نهاد بر حسب تحلیل واریانس یکطرفه

کارکردهای فرعی حامرانی

قا بگیری سیاست

تو ید دانش

بلیج منابع

حلوفصل کشماشها

قانونگذاری

پایش و ارزیابی

مشروعیت

رهبری

نماینده بودن

جامعیت
(منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

بین شیوهها

16/31

2

8/16

درون شیوهها

108/02

132

0/82

کل

124/33

134

بین شیوهها

17/34

2

8/67

درون شیوهها

101/89

132

0/78

کل

119/23

134

بین شیوهها

13/09

2

6/54

درون شیوهها

115/41

132

0/87

کل

128/50

134

بین شیوهها

54/44

2

27/22

درون شیوهها

188/50

132

1/43

کل

242/93

134

بین شیوهها

17/34

2

8/67

درون شیوهها

140/59

132

1/06

کل

157/93

134

بین شیوهها

7/34

2

3/67

درون شیوهها

133/09

132

1/01

کل

140/43

134

بین شیوهها

19/30

2

9/65

درون شیوهها

126/80

132

0/97

کل

146/10

134

بین شیوهها

143/54

2

21/77

درون شیوهها

118/69

132

0/90

کل

162/23

134

بین شیوهها

32/46

2

16/23

درون شیوهها

68/20

132

0/52

کل

100/66

134

بین شیوهها

10/54

2

5/27

درون شیوهها

119/69

132

0/91

کل

130/23

134

** معنیداری در سطح یک درصد،

1

آماره F

معنیداری
**

0

9/97

**

11/23

7/48

0

**0/001

**0

19/06

**0

8/14

3/64

10/05

24/21

31/41

5/81

**

0/029

**0

**0

**0

**0/004

* معنیداری در سطح پنج درصد
[

)1One – Way Analysis (ANOVA
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شکل  .2مقایسۀ میانگین شیوههای حکمرانی در سطح نهاد با استفاده از آزمون دانکن

1

جدول  .6تعیین شیوۀ حکمرانی در سطح ذینفع بر حسب آزمون تحلیل واریانس یکطرفه
کارکردهای فرعی حامرانی

قا بگیری سیاست

تو ید دانش

بلیج منابع

حلوفصل کشماشها

قانونگذاری

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

بین شیوهها

378/48

2

189/24

درون شیوهها

184/59

387

0/48

کل

563/07

389

بین شیوهها

246/57

2

123/28

درون شیوهها

255/34

387

0/66

کل

501/91

389

بین شیوهها

79/34

2

39/67

درون شیوهها

282/15

387

0/73

کل

361/50

389

بین شیوهها

205/12

2

102/56

درون شیوهها

326/85

387

0/84

کل

531/96

389

بین شیوهها

393/70

2

196/85

درون شیوهها

200/79

387

0/52

کل

594/49

389

آماره F

396/75

186/85

54/41

121/43

379/40

معنیداری
**0/000

**0/000

**0/000

**

0/000

**0/000

1Duncan test
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ادامه جدول .6
کارکردهای فرعی حامرانی
پایش و ارزیابی

مشروعیت

رهبری

نماینده بودن

جامعیت
(منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

بین شیوهها

143/76

2

71/88

درون شیوهها

278/31

387

0/72

کل

422/07

389

بین شیوهها

302/17

2

151/08

درون شیوهها

293/24

387

0/76

کل

595/41

389

بین شیوهها

274/22

2

137/11

درون شیوهها

340/97

387

0/88

کل

615/19

389

بین شیوهها

82/71

2

41/36

درون شیوهها

182/78

387

0/472

کل

265/49

389

بین شیوهها

9/8

2

4/9

درون شیوهها

177/37

387

0/46

کل

187/17

389

** معنیداری در سطح یک درصد ،

آماره F

99/95

199/39

155/62

87/56

10/70

معنیداری
**

**

**

**

0/000

0/000

0/000

0/000

**0/000

* معنیداری در سطح پنج درصد

تحلیل واریانس پر س شنامه تعیین شیوۀ حامرانی در

پس از تعیین شکککیوه حامرانی از دو د ید گاه ن هاد و

سطح ذینفعان محلی بر ا ساس جدول ( ،)6ن شان میدهد
که در کارکردهای فرعی حامرانی قا بگیری سککیاسککت،
تو ید دانش ،بلکککیج منابع ،قانون گذاری ،مشکککروعیت و
رهبری ،شیوۀ حامرانی سلللهمراتبی نلبت به دو شیوۀ
شکککباهای و بازار دارای اختالف معنیدار بوده و به عنوان
شکککیوۀ حامرانی کنونی از د ید گاه ذینف عان محلی تلقی
می شود .در کارکرد فرعی حلوف صل ک شماشها ،پایش و
ارز یابی و ن مای نده بودن ،شکککیوۀ حامرانی بازار دارای
اختالف معنیدار بوده و شککیوۀ حامرانی کنونی میباشککد،
اما در کارکرد فرعی حامرانی جامعیت ،شکککیوۀ حامرانی
سکککللککک لهمراتبی و بازار نلککک بت به هم دارای اختالف
معنیداری نبوده ،اما نلکککبت به شکککیوۀ شکککباهای دارای
اختالف معنیدار بوده و به عنوان شیوۀ حامرانی کنونی از
دیدگاه ذینفعان محلی در کارکرد جامعیت قرار میگیرند
(شال .)3

ذینفعان محلی ،به منظور تعیین رژیم حامرانی ،از تحلیل
شکککباۀ نهاد در نرمافزار  UciNetو دو شکککاخ مرکزیت
درجۀ خروجی در سکککطح خرد و دوسکککویگی پیوند ها در
سککطح کالن اسککتفاده شککد که نتایج در جدول ( )7آورده
شده ا ست .همچنین گراف شباه مربوط به نهاد در چهار
شکککهرسکککتان مورد بررسکککی ارسکککنجان ،نیریز ،خرامه و
اسکتهبان ،در شکالهای ( )4تا ( )7آورده شکده اسکت .در
نهایت با توجه به شکککال ( ،)8میزان پراکندگی قدرت در
بین نهکادهکا بر روی محور افقی و میزان هماکاری بین
ن هاد ها ،بر روی محور عمودی قرار گر فت ،به طوری که
نمودار حاصککل به چهار قلککمت رژیم حامرانی چندمرکز،
متمرکز هاهنگ ،چندپاره و رانتخواه متمرکز تقلیم شد.
نتایج ن شان داد که در هر چهار شهر ستان مورد برر سی،
رژیم حامرانی رانتخواه متمرکز حاکم میباشد.
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شکل  .3مقایسۀ میانگین شیوههای حکمرانی در سطح ذینفع بر حسب آزمون دانکن

جدول  .7نتایج تحلیل شبکۀ نهادی
ارسنجان

نیریز

خرامه

استهبان

نهادهای دارای نیمی از قدرت بر اساس مرکزیت درجۀ خروجی (درصد)

33/10

35/12

35/31

35/23

دوسویگی پیوندها (درصد)

44/12

47/36

46/11

48/21

(منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،

شکل  .4مرکزیت درجۀ نهاد ارسنجان
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شکل  .5مرکزیت درجۀ نهاد نیریز

شکل  .6مرکزیت درجۀ نهاد خرامه
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شکل  .7مرکزیت درجۀ نهاد استهبان

شکل  .8وضعیت تعیین رژیم حکمرانی (منبع :یافتههای تحقیق)1397 ،

 .4بحث و نتیجهگیری
بر ا ساس نتایج حا صل از آزمون تحلیل واریانس جهت
تعیین شیوۀ حامرانی در سطح نهاد و ذینفعان محلی در
 10کارکرد فرعی حامرانی ،نتایج زیر حاصل میشود:

 در کارکرد فرعی حامرانی "قا بگیری س کیاسککت"،هم از دیدگاه نهاد و هم از دیدگاه ذینفعان محلی ،شکککیوۀ
حامرانی سلللهمراتبی به عنوان شیوۀ حاکم مدنظر بوده
اسکت که این امر در مواجهه با تغییرات محیطی مربوط به
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آب در منطقۀ موردمطا عه ،نشککاندهندۀ تجویز و قضککاوت
برای مدیریت بحرانها بر طبق قوانین و تمرکز بر ابزارهای
فرمان و کنترل میباشککد ،بهطوریکه ،شککناسککایی ملککائل
مربوط به آب بهصکککورت کامالً رسکککمی صکککورت گرفته و
مشکککارکت جامعۀ محلی و دخا ت بازاریان در آن بلکککیار
کمرنگ می باشکککد .ب نابراین در نظرگرفتن م نافع جام عۀ

 ،)4تأمین بودجۀ ما ی از طرف جامعۀ محلی بهسکککختی
صورت خواهدگرفت .بر این اساس ،توجه به نیروی انلانی
جام عۀ محلی و مشکککارکتدهی کنشگران دارای قدرت
سرمایهگذاری ما ی ( شیوه بازار) ،میتواند گامی به سوی
اع مال فراحامرانی بردارد ،که با ن تایج [ 17و  ]32در
اهمیت مشارکتدهی تمام ذینفعان تطابق دارد.

محلی و همچنین توجه به منافع ما ی بازار یان و ا بته با
اعمککال نیکککداری منککابع طب یعی بککه خصکککوص آب،
فراحامرانی حا صل خواهد شد که با نتایج [ ]32مبنی بر
وجود فلکککاد و در نظام حامرانی و درگیری با صکککاحبان
قدرت سیاسی همخوانی دارد.
 در کارکرد فرعی حامرانی "تو ید دانش" ،از دیدگاهنهاد ،شیوۀ حامرانی شباهای است .اما از دیدگاه ذینفعان

 در کارکرد فرعی حامرانی "حلوفصل کشماشهایمربوط به آب" ،از دیدگاه نهاد ،شیوۀ سل للهمراتبی حاکم
بوده که نشکککاندهندۀ برخوردهای قانونی و بررسکککیهای
کامالً رسکککمی در مورد اختالفات بر سکککر آب در منطقه
میباشکککد .اما از دیدگاه ذینفعان محلی ،شکککیوۀ حامرانی
بازاری حاکم میبا شد که این نتیجه ،ن شاندهندۀ قدرت و
نفوذ سککرمایهداران بخش آب و کشککاورزی در برنده شککدن

محلی ،شیوۀ سلللهمراتبی حاکم میباشد ،که این اختالف
احتماال بهد یل تفاوت د یدگاه های نهاد و ذینفع در امر
فعا یت های مشکککارکتی در مدیریت منابع طبیعی و آب
میبا شد .بدین ترتیب از دیدگاه نهاد ،توجه به دانش بومی
و یادگیری دوطر فه بین ن هاد و ذینفع وجود دارد ،ا ما از
دیدگاه ذینفعان محلی ،انجام پروژهها و بررسکککی ملکککائل
مربوط به آب ،به صورت کامالً تانوکراتیک و تنها با حضور

اختالفات بر سککر منابع آب میباشککد .در این میان ،ش کیوۀ
حامرانی شکککب اهای ،کمر نگتر بوده ،بدین معنی که
وا سطهگری و اتفاقنظر جمعی در مورد اختالفات ،ن لبت
به قدرت نهادها و نفوذ سککرمایهداران ،در درجۀ پایینتری
قرار دارد ،که با ن تایج [ 20 ،32و  ]36دال بر اهم یت
مباحث میانجیگری مطابقت دارد.
 -در کارکرد فرعی حامرانی "قانونگذاری" ،از دیدگاه

و م شارکت کار شنا سان فنی دو تی صورت میگیرد .ذا با
تطبیق ن تایج با [ ،]20میتوان بر اهم یت تو ید دانش و
امور مربوط به آموزش و یادگیری دوطرفه در دو سکککطح
نهاد و ذینفع در راسککتای رسککیدن به حامرانی سککازگار

نهاد ،شکیوه سکللکلهمراتبی و شکباهای در کنار هم حاکم
اسکککت .ا ما از د ید گاه ذینف عان محلی ،شکککیوۀ حامرانی
سلللهمراتبی بلیار پررنگتر از شیوۀ شباهای عمل کرده
اسککت؛ بدین معنی که فرایندهای قانونگذاری و اختیارات

نظامهای پیچیده قدم برداشت.
 در کارکرد فرعی حامرانی "بلیج منابع" ،از دیدگاهنهاد ،هر دو شیوۀ سل للهمراتبی و شباهای در امر تأمین
بودجه و تأمین نیروی انلکککانی حاکم بوده اسکککت .اما از
دیدگاه ذینفعان محلی ،تنها ش کیوۀ سککللککلهمراتبی حاکم
میبا شد که این اختالف ن شاندهندۀ تفاوت دیدگاه نهاد و
ذینفع در بحث م شارکتدهی کن شگران در انجام پروژهها
و فعا یت های مدیریتی مربوط به آب می باشکککد .ا بته با
توجه به اینکه  49/23در صد جامعۀ محلی مورد برر سی،
دارای درآمد کمتر از یک میلیون تومان میبا شند (جدول

قانونی ،به صککورت روشهای رسککمی و پار مانی صککورت
گرفته و مذاکره با جامعه محلی و بازار یان ،جهت تأ مل و
بازنگری بر قوانین و سککک یاسکککت ها ،جهت سکککازگاری و
انعطافپذیری بیشتر قوانین صورت نمیپذیرد ،که با نتایج
[ 20و  ]17در مورد اهمیت قدرتهای سیاسی و اقتصادی
در فرآیند قانونگذاری همخوانی دارد.
 در کارکرد فرعی حامرانی " پایش و ارز یابی" ،ازدیدگاه نهاد ،شکیوۀ سکللکلهمراتبی ،اما از دیدگاه ذینفعان
محلی ،شیوۀ بازار حاکم بوده ا ست .این امر ن شان میدهد
که از د یدگاه ن هاد ،پایش و م طا عه ملکککائل مربوط به
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تغییرات محیطی ،بهخصکککوص تغییرات مربوط به آب ،به
صکککورت تبعی کت از اسکککتککانککداردهککای کمی و مقررات

حامرانی آب در منطقه میباشکککد .بدین ترتیب ،بررسکککی
ملککائل و انجام فعا یتهای مربوط به آب و کشککاورزی ،از

انعطافناپذیر در برابر یادگیری بوده اسکککت؛ اما از دیدگاه
جامعه محلی ،ارز یابی ها و مطا عات مربوط به بحران های
مربوط به آب ،با نفوذ سرمایهداران بازاری همراه میبا شد
که براسکککاس میزان سکککودآوری آن ها تنظیم و تدوین

دیدگاه نهاد هم به صککورت حضککور کارشککناسککان فنی و
نمایندگان منتخب و هم به صککورت حضککور تمام نهادهای
مرتبط و تمکام ذینفعکان محلی و تکأثیرپکذیری آنهکا در
ت صمیمگیریها میبا شد .اما از دیدگاه ذینفعان محلی ،به

می شوند .در این میان م شارکت دینفعان محلی و مذاکرۀ
با آنها بلککیار کمرنگ میباشککد .همانند نتایج [ 40و ]27
وجود رویاردهای پایش فنی در کنار پایش مشکککارکتی و
اقتصککادی ،پیشککروی به سککوی فراحامرانی و مدنظر قرار
دادن هر سه شیوه به صورت ترکیبی پیشنهاد میشود.
 در کارکرد فرعی حامرانی "مشکککروع یت" ،هم ازدیدگاه نهاد و هم از دیدگاه ذینفع ،شکیوۀ سککللککلهمراتبی
حاکم بوده ،بدین معنی که قانون ا سا سی به عنوان پایه و
اساس تصمیمگیری ملئو ین بوده و مشارکت و سودآوری
بازاریان ،کمتر مدنظر قرار میگیرد ،که بر اسکککاس [،]40
الزمه رژیمهای حامرانی چندمرکز ،مشککروعیت داشککتن
قوانین ،نمایندگان ،اهداف و فعا یتها میباشد.
 در کککارکرد فرعی حامرانی "رهبری" ،از هر دودیدگاه نهاد و ذینفع ،شیوۀ سل للهمراتبی حاکم بوده ،اما
از د یدگاه ذینفع ،شکککیوۀ بازاری هم امت یاز باالیی به خود

د یل پایین بودن م یانگین امت یازات هر سککککه شکککیوۀ
حامرانی ،میتوان نتیجکه گرفکت ککه نمکاینکده بودن و
ملکککئو یت پذیری در این منطقه وجود ندارد؛ اما به طور
کلی از دیدگاه ذینفع ،افراد سرمایهدار و افراد دارای منافع
اقتصکککادی ،توانایی تأثیرگذاری بیشکککتری در تصکککمیمات
مربوط به آب و ک شاورزی در این منطقه دارند که با نتایج
[ ]17همخوانی دارد.
 در ن ها یت ،در کارکرد فرعی حامرانی جامع یت ،ازنهاد ،دو شککیوۀ سککللککله مراتبی و شککباهای و از دیدگاه
ذینفع ،دو شیوۀ سل للهمراتبی و بازار به عنوان شیوههای
حاکم بر نظام حامرانی آب در منطقه هلکککتند .این امر
نشککان میدهد که ملککائل مربوط به آب و کشککاورزی از
دیدگاه نهاد ،به صککورت یاپارچه قرار میگیرند ،همچنین
چشماندازها و اهداف به صورت مشارکت با ذینفعان محلی
مدنظر میباشککد .اما از دیدگاه جامعۀ محلی ،اگرچه شکیوۀ

اختصاص داده است .این موضوع نشان میدهد که قوانین
به صککورت رسککمی و به فرمان و کنترل رهبری و هدایت
میشکککوند .همچنین از دیدگاه ذینفعان محلی ،پیشکککبرد

سکککللککک لهمراتبی و بازار در رت بۀ اول قرار گرف تهاند ،اما
میانگین امتیازات آنها از عدد  3کمتر بوده که نشاندهندۀ
مخا فت پاسکخدهندگان در مورد هر سکه شکیوۀ حامرانی

سیاستها و پروژههای مربوط به آب و کشاورزی ،تا حدی
به دخا ت سکککرمایهداران بازاری مواجه میشکککود .اما نبود
شککیوۀ حامرانی شککباهای نشککان میدهد که رهبری به
صورت م شارکتی و فرآیندی اهر ن شده و ذینفعان ،هیچ
دخا ت و ادارهای جهت رهبری و پیشککبرد سککیاسککتها و
فعا یتهای مربوط به آب و کشکککاورزی ندارند که با نتایج
[ 17 ،20و  ]40همخوانی دارد.
 در کککارکرد فرعی حامرانی "نمککاینککده بودن" ،ازدیدگاه نهاد ،دو شیوۀ سلللهمراتبی و شباهای و از دیدگاه
ذینفع ،شکککیوۀ بازار به عنوان شکککیوه های حاکم بر نظام

میبا شد ،بدین معنی که در برر سی م لائل مربوط به آب
در منطقۀ موردمطا عه ،هیچگونه جامعنگری و یاپارچگی
در بین ملکککائل وجود ندارد که با نتایج [ 17و  ]40در
خصکککوص اهم یت جامعنگری فعا یت ها در جهت ن یل به
فراحامرانی همخوانی دارد.
به طور کلی نتایج نشکککان میدهد که در هر کارکرد
فرعی حامرانی از د ید گاه ن هاد ،بیشکککتر حامی شکککیوۀ
سککللککلهمراتبی بودهاند که همانند [ 36و  ]30در نهادها،
شیوه سللله مراتبی بیشتر مدنظر بوده است .همچنین بر
اسککاس نتایج تحلیل شککباه نهادی ،رژیم حامرانی آب در
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چهار شکککهرسکککتان مورد مطا عه ،رژیم رانتخواه متمرکز
تعیین شککککد .طبق ن تایج رژیم های حامرانی را نتخواه
متمرکز ،بی شتر تحت شیوۀ سل للهمراتبی عمل میکنند،
به طوری که کل قدرت و اقتدار در دسکککت یک کنشکککگر
غا ب دو تی در سکککطح ملی اسکککت ،همچنین رژیم های
متمرکز فاقد رفیت پاسککخگویی و انعطافپذیریاند که با

فرآیند ت صمیمگیری با کن شگران سطوح پایینتر م شاوره
صورت میگیرد .اما مراکز تابع ،خودمختاری اندکی داشته
و عمدتاً تصمیماتی را اجرا میکنند که در سطح باال اتخاذ
میشکککود .این امر از رفیت مقابله با ملکککائل پیچیده و
تنککاق برانگیز حامرانی و مککد نظر قرار دادن شکککرایط
زمینهای منطقهای می کاهد .اینگونه نتیجهگیری خواهد

نتایج [ ]15مطابقت دارد.
شککککاخصککککه رژیمهککای متمرکز بککدون همککاهنگی،
را نتخواهی آن ها اسککککت .روات رف تار را نتخواهی مانع
همککاهنگی مؤثر میشکککود و فقککدان همککاهنگی ،رفتککار
را نتخواهی را تقو یت مین ما ید .را نتخواهی دال بر این
ا ست که نمایندگان دو تی و بروکراتها از قدرت و نق شی
که در سککللککلهمراتب دارند برای کلککب مزایای بیشککتر

شکککد که رژیمهای متمرکز در کل از رفیت سکککازگاری
کمتری برخوردار بوده و توانایی آنها در مقابله با چا شهای
جدید نلبت به رژیمهای چندمرکز کمتر است [.]9
در ن ها یت به منظور ترک یب شکککیوه های حامرانی
سلللهمراتبی ،شباهای و بازار و رسیدن به فراحامرانی بر
اسکککاس رویارد [ ،]16رف یت ها و محدود یت هایی وجود
دارد .بدین منظور تحقیقات بیشکککتری در مورد شکککرایط

سکککوءاسکککتفکاده میکننکد [ .]45در رژیمهکای متمرکز
را نتخواه ،نخب گان حاکم انگیزه کمی برای پرداختن به
ملکککائل جد ید دارند و فرض بر این اسکککت که رف یت
سازگاری پایین است .در رژیمهای هماهنگ متمرکز ،طی

حامرانی کنونی کشکککور ایران و شکککناخت بیشکککتر نظام
حامرانی آب در ایران الزم و ضککروری اسککت تا در نهایت
بتوان قدمهای بعد را به سوی فراحامرانی برداشت.

References
[1] Abdulazimi, H., Mahdian, M. H., Alavi panah, S. K., Matin far, H., Pazira, A., Masih abadi, M. H., Karimi, H. (2013).
Using Kriging method to assess the salinity and sodium status: Case study, soils around Tashk and Bakhtegan Lake,
Fars Province. Iranian journal of geology, 7(25), 35-48. (In Persian).
[2] Bagheri, M., Bagheri, A., Sohooli, G. (2016). Analysis of changes in the Bakhtegan lake water body under the
influence of natural and human factors. Iran Water Resources Research, 12(3), 1-11. )II IIIIIan).
[3] Cohen, A., & Davidson, S. (2011). An examination of the watershed approach: Challenges, antecedents, and the
transition from technical tool to governance unit. Water Alternatives, 4(1), 1–14.
[4] Dehbozorgi, M., Jaafari, M., Malekian, A., Zehtabian, G. (2017). Survey of chemical quality of surface waters for
agricultural use in Bakhtegan watershed. The 5th International Conference on Modern Ideas in Agriculture, the
Environment and Tourism, Tehran, Iran. (In Persian).
[5] Esfandiari, M., Hakimzadeh Ardakani, M. (2010). Evaluation of active desertification with emphasis on the soil
degradation by IMDPA model (case study: Abadeh-Tashk, Fars). , 17(4), 624-631. )II IIIIian).
[6] Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. Annual
Review of Environment and Resources, 30, 441–473.
[7] Fotooli, B. 2002. Bakhtegan management integrated plan studies. Environmental Protection Agency, 157p. (In
Persian).

101

...تعیین شیوه و رژیم حامرانی آب در مواجهه با

[8] Gharechaei, H., Moghaddam Nia, A., Malekian, A., Ahmadi, A. (2015). Separation of the effects of climate variability
and human activities on runoff of Bakhtegan Basin. Iranian journal of Ecohydrology, 2(4), 445-454. doi:
10.22059/III.2015.58070. )II IIIIIII(.
[9] Ghorbani, M. (2018 a). Water Governance in the face of global change. University of Tehran Press. (In Persian).
[10] Ghorbani, M. (2018 b). Adapting institutions (Governance, Complexity and Social-Ecological Resilience).
University of Tehran Press. (In Persian).
[11] Ghorbani, M., Jaafarian, V. (2016). Social networks and natural resources management. University of Tehran Press.
(In Persian).
[12] Grey, D., & Sadoff, C. W. (2007). Sink or Swim? Water security for growth and development. Water Policy, 9, 545–
571.
[13] Hammer, M., Balfors, B., Mörtberg, U., Petersson, M., Quinn, A. (2011). Governance of water resources in the phase
of change – a case study of the implementation of the EU Water Framework in Sweden. AMBIO 40 (2), 210–220,
http://dx.doi.org/10.1007/s13280-010-0132-2.
[14] Holling, C.S., Gunderson, L.H., Ludwig, D. (2002). In the quest of a theory of adaptive change. In: Gunderson, L.H.,
Holling, C.S. (Eds.), Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems. Island Press,
Washington, DC, USA.
[15] Hooghe, L., & Marks, G. (2003). Unraveling the Central State but how? Types of multi-level governance. American
Political Science Review, 97, 233–243.
[16] Kooiman, J., & Jentoft, S. (2009). Meta-governance: Values, norms and principles, and the making of hard choices.
Public Administration, 87(4), 818–836. doi:10.1111/I.1467-9299. 2009.01780.I.
[17] Kuzdas, C., Wiek, A., Warner, B., Vignola, R., & Morataya, R. (2015). Integrated and participatory analysis of water
governance regimes: the case of the Costa Rican dry tropics. World Development, 66, 254-268.
[18] Lansing, J. S. (2003). Complex adaptive systems. Annual Review of Anthropology, 32, 183–204. IIIIII, I. )1998(.
New Challenges to Governance Theory. Jean Monet Chair Papers European University Institute.
[19] Levin, S.A. (1998). Ecosystems and the biosphere as complex adaptive systems. Ecosystems 1, 431–436.
[20] Marinaccio, J. (2019). Organizing forestry governance: Cadre training in China's multi-level governance regime.
Journal of environmental management, 231, 795-803.
[21] Meuleman, L. (2008). Public management and the metagovernance of hierarchies, networks and markets. Heidelberg:
Physica-Verlag.
[22] Mohammadpour ghalati, F., Hoseinzadeh, S. R., Paknejad, F. (2017). Evaluation of the role of natural and human
factors in the drying of Tashk and Bakhtegan lakes. First National Conference on New Thoughts and Technologies
in Geosciences, Zanjan, Iran. (In Persian).
[23] Ostrom, E. (2007). A diagnostic approach for going beyond Panaceas. Proceedings of the National Academy
Sciences USA, 104, 15181–15187.
[24] Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. Science,
325)5939(, 419I422. III:10.1126/IIIIIII.1172133
[25] Ostrom, E. (2010). Polycentric systems for coping with collective action and global environmental change. Global
environmental change, 20(4), 550-557.
[26] Pahl-Wostl, C. (2017(. IIIIIIIIII II III IIIII-energy-food security nexus: A multi-level coordination challenge.
Environmental Science & Policy.
[27] Pahl-Wostl, C., & Knieper, C. (2014(. III IIIIIIII II IIIII IIIIIIIIII II IIII IIII III IIIIIII IIIIII
adaptation challenge: Using fuzzy set qualitative comparative analysis to distinguish between polycentric,
fragmented and centralized regimes. Global Environmental Change, 29, 139–154.

1400  بهار،1  شماره،74  دوره، مجله منابع طبیعی ایران،مرتع و آبخیزداری

102

[28] Pahl-Wostl, C. (2009). A conceptual framework for analysing adaptive capacity and multi-level learning processes
in resource governance regimes. Global Environmental Change, 19, 354– 365.
[29] Pahl-Wostl, C. (2019). The role of governance modes and meta-governance in the transformation towards sustainable
water governance. Environmental Science & Policy, 91, 6-16.
[30] Pahl-Wostl, C., Jeffrey, P., Isendahl, N., & Brugnach, M. (2011). Maturing the new water management paradigm:
Progressing from aspiration to practice. Water Resources Management, 25(3), 837–856. III:10.1007/I11269-0109729-2.
[31] Pahl-Wostl, C., Sendzimir, J., Jeffrey, P., Aerts, J., Berkamp, G., Cross, K. (2007). Managing change toward adaptive
water management through social learning. Ecol.Soc. 12 (2), 30.
[32] Porras, G. L., Stringer, L. C., & Quinn, C. H. (2019). Corruption and conflicts as barriers to adaptive governance:
Water governance in dryland systems in the Rio del Carmen watershed. Science of the Total Environment, 660, 519530.
[33] Rabbani GH. (2012). Introduction to functions of water ecosystems (Ecosystem services and functions; drivers of
changes). The training manual of Cap-net
[34] Ramsar Convention. (2016). The List of Wetlands of International Importance (theRamsar List), Retrieved from.
https://www.ramsar.org/search?f%5B0%5D=type%3Adocument#search-documents
[35] Razmkhah, H. (2010). Projection of the highest amount of flood in the Bakhtegan Fars watershed. Journal
management system, 3(5), 43-58. (In Persian).
[36] Roth, D. I. K., & Warner, J. (2007). Flood risk, uncertainty and changing river protection policy in The Netherlands:
The case of ‘calamity polders’. Tijdschrift voor economische en sociale geograﬁe, 98(4), 519–525.
doi:10.1111/j.1467-9663.2007.00419.x.
[37] Sajedipour, S; Zarei, H; Oryan, S. (2017). Estimation of environmental water requirements via an
ecologicalapproach: A case study of Bakhtegan Lake, Iran. Ecological Engineering 100 (2017) 246–255.
[38] Salari, F., Ghorbani, M., Malekian, A. (2015). Social Monitoring in Local Stakeholders Network to Water Resources
Local Governance (Case Study: Razin Watershed, Kermanshah City). Journal of Range and Watershed Managment,
68)2(, 287-305. Ioi: 10.22059/jrwm.2015.54931. (In Persian).
[39] Saleth, R.M., Dinar, A. (2000). Institutional changes in global water sector: trends, patterns, and implications. Water
Policy 2, 175–199.
[40] Salimi koochi, J. (2017). Designing and explaining a factor-based model for managing water resource conflicts in
Doroodzan dam watershed. Ph.D. thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran. (In Persian).
[41] Salmanpour, A., Salehi, M., Mohammadi, J., Naderi, M. (2016). Monitoring Soil salinity around Bakhtegan lake,
Fars province, Iran, using Landsat data. Journal of Soil Management and Sustainable Production, 6(1), 177-190. III:
10.22069/IIIII.2016.3010. )II IIIIIII(.
[42] Scott, R. W. (2008). Institutions and organizations: Ideas and interests (3rd edn.). Thousand Oaks: Sage Publications.
[43] Teymoorey, I., Pour Ahmad, A., Habibi, L., Salarvandian, F. (2011). Using the Fuzzy C-means Classification Method
for the Need Water Determination of Lakes Bakhteghan & Tashk. Physical Geography Research Quarterly, 43(77),
21-37. (In Persian).
[44] Thompson, G., Frances, J., Levacic, R., & Mitchell, J. (Eds.). (1991). Markets, hierarchies and networks: The coordination of social life. London, UK: Sage Publishers.
[45] Tullock, G. (2008). Public goods. Redistribution and Rent Seeking: Edward Elgar Publishing.

