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  چکیده

واقعی  يبررسی تطبیقی مکاتب اقتصادي حاکی از غلبه مکتب نهادگرایی بر سایر مکاتب در پاسخگویی به مشکالت دنیا

را مورد توجه قرار داد وضعیت توان ابعاد آنهاي نهادي میاز نظریهگیري هاي مهمی که با بهرهباشد. یکی از مقولهمی

گیري از یک روش تحقیق کیفی و  با رویکردي مروري، اسناد باشد. در این تحقیق سعی گردید تا با بهرهمنابع آب می

ررسی مشکالت آبی باعث المللی تحلیل گردد. نتایج حاکی از این بود که ورود مبانی نهادگرایی به بمکتوب داخلی و بین

 پیدایش مفهوم مدیریت یکپارچه منابع آب با تمرکز بر حکمرانی آب شده است. در این مسیر سیستم حکمرانی، مولفه

- ها و ساختار اجرایی تقسیم میمهم نهاد آب را در بر گرفته است. نهاد آب به سه بخش اصلی مرتبط با قوانین، سیاست

 ")RBOsاي(سازمان حوضه رودخانه"هاي مرزي بیانگر ضرورت توجه ویژه به ر رودخانهبررسی ابعاد نهاد آب د .شود

حوضه رودخانه در مقیاس ابعاد اثربخشی حکمرانی  .باشدمی RBOsاثربخشی  ،یکی از ابعاد مهم در این زمینهاست که 

 است.تقسیم قابل به دو بخش اصلی دامنه اثربخشی و محدوده اثربخشی 

  

  هاي فرامرزياي، رودخانهنهادگرایی، حکمرانی آب، مدیریت یکپارچه منابع آب، سازمان حوضه رودخانهکلیدي:  گانواژ
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  مقدمه  - 1

برداري ناپایدار  باشد. مشکل بهرهوضعیت منابع آب چه از منظر کمی و چه از منظر کیفی از اهمیت بسزایی برخوردار می

اندیشی جهت نقاط مختلف کشور کماکان پابرجا بوده و این شرایط به مرور زمان چاره هاي زیاد در از منابع آب با وجود تالش

هاي ذهنی کند. رویکرد نهادي، استمرار بلندمدت مشکل را حاکی از عدم کارایی مدل تر می رفت از بحران را پیچیدهبرون

هاي مشکل، دون شناخت کامل از ریشه. ب)2004مانتازاوینوس، داند( هاي اساسی مشکل می موجود در شناخت و حل ریشه

(نورث،  گردد گیري است متمایل نمی جا در حال شکل رو در کلیه سطوح به محلی که قاعده بازي در آنتدوین مسیر پیش

 - از قبیل منابع آب-اکولوژیکی یکی از معضالت اصلی منابع مشترك - هاي اجتماعیدر شرایطی که پیچیدگی سیستم). 1990

شناخت نامناسب از قاعده بازي و حیطه فعالیت آن، به مرور زمان مسیر احیاي این منابع را )، 2005(اوستروم،  رودشمار میهب

کند.مفاهیم مزبور در مسیر تکامل سازي اقدامات حفاظت از منابع آب ایجاد میقیود بیشتري در مسیر پیادهو تر کرده پیچیده

فته است. در این مسیر، فرآیند غلبه مکتب اقتصادي نهادگرا در رقابت با سایر مکاتب مفهوم نهاد در ادبیات اقتصادي ساختار یا

باشد. تا قبل از قرن بیستم میالدي، مکاتب اقتصادي مختلفی شکل گرفتند و روند تکاملی خود از اهمیت بسزایی برخوردار می

از قبیل مبادله بدون هزینه و فرض اطالعات کامل  اي کننده را طی کردند. با غلبه مکتب کالسیک و نئوکالسیک، فرضیات ساده

توجهی این مکاتب به موضوع مهم و حیاتی نهادها، نهادگرایان  هاي ساده کننده و تأکید بر بی مطرح گردید. پس از رد فرضیه

ی بر ایجاد درك اي سع رشته قدیم زمینه بروز مکتبی تحت عنوان نهادگرایی را ایجاد کردند.  نهادگرایان جدید با نگرشی بین

در  )1990نورث ( توان به مطالعات گیري از علوم اجتماعی به زبان اقتصادي کردند. در این میان می مناسبی از نهادها با بهره

در معرفی نهادهاي آبی و ) 2004سالث و دینار ( نهاد، سازمان و تغییرات نهادي اشاره نمود. مطالعاتاي تبیین مفاهیم پایه

نیز در ورود عرف به مسائل نهادي مرتبط با منابع مشترك از اهمیت بسایی برخوردار است. این ) 2005وم (اوستر مطالعات

هاي گیري از چارچوبوسیله محققین روبرو شد تاجاییکه با بهرههمفاهیم در توجه به مشکالت منابع آب با مقبولیت بسیاري ب

ها بیانگر توجه به ابعاد مرتبط با اند. این بررسید توجه قرار گرفتهنظري نهادگرایی وضعیت منابع آب در مناطق مختلف مور

توجه "شود به این سوال پاسخ داده شود که گیري از یک رویکرد نهادي سعی میباشد. در این تحقیق با بهرهحکمرانی آب می

 ."دهد؟قرار مید تاکیمرزي مورد هاي رودخانه هایی را در مدیریت حوضهفاوتبه ابعاد حکمرانی آب چه ت

  

  هامواد و روش - 2

گیري از یک رویکرد مبتنی بر  روش تحقیق کیفی، مبانی نهادي مرتبط با بررسی مشکالت آبی در این تحقیق با بهره

مورد بررسی قرار گرفت این تحقیق در سه فاز و بر مبناي مروري بر منابع بین المللی صورت گرفت. در فاز اول پیدایش مفهوم 

هاي حکمرانی در سطح حوضه ت یکپارچه منابع آب با تمرکز بر حکمرانی آب پرداخته شد، در فاز دوم  تبیین تفاوتمدیری

صورت پذیرفت و بمنظور تبیین ابعاد سوال تحقیق در فاز سوم، ابعاد مرتبط  "RBOs1اي سازمان حوضه رودخانه"و  رودخانه

  مورد بررسی قرار گرفت.  RBOsبا اثر بخشی 

 بررسی بحث و

  فاز اول : مدیریت یکپارچه منابع آب با تأکید بر حکمرانی آب

گذاري بخش سابقه ورود مبانی مدیریتی به مسئله تخصیص منابع بر اساس ناتوانی نگاه مبتنی بر مسائل مرتبط با سرمایه

از آن از اهمیت بسزایی  برداري ترین منابعی که نحوه بهره یکی از مهم). 1990هارت، (خان و رین خصوصی ایجاد گردید

توان به سه دوره مختلف تقسیم کرد:  باشد. سیر تاریخی الگوهاي حاکم بر مدیریت منابع آب را می برخوردار است؛ منابع آب می

                                                 
1 River Basin Organizations 
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گرا مطرح گردید تا اینکه دانش اي تحت عنوان مدیریت تأسیساتگرا بود که پس از آن دورهدوره اول مبتنی بر مدیریت بوم

مدیریت یکپارچه در شرایط محدودیت شدید آب مطرح است. در مرحله دوم یا نگر حرکت کرد. سمت مدیریت جامعبشري به 

این مرحله، جامعه پس از مواجه شدن با مشکالتی از قبیل بالیاي طبیعی، مناقشات آبی و سایر تبعات مرتبط با کمبود آب، 

گیرد. در این رویکرد با ناکارآمد دیدن رویکردهاي سابق،  ع آب بکار میهاي خود را براي کنترل تقاضا و استفاده از مناب تالش

باشد که با رعایت توازن در اتخاذ تدابیر و ابزارهاي مختلف مدیریتی و سازگاري دوراندیشانه با نگر مد نظر می رویکردي کلی

  شود.شرایط طبیعی، به مدیریت منابع آب پرداخته می

فرآیندي است که توسعه و مدیریت منابع آب و خاك و دیگر منابع را  IWRMکند که  سازمان مشارکت جهانی بیان می

هاي اقتصادي و سالمت اجتماعی به طور عادالنه و بدون به خطر انداختن یا لطمه زدن به  براي به حداکثر رساندن فعالیت

اي  یک فرآیند بین رشته IWRMس ). بر این اساGWP, 2007سازد ( هاي با ارزش و مهم هماهنگ می پایداري اکوسیستم

اي متفاوت به همراه ذینفعان در تعامل هستند تا به یک اتفاق نظر دست  است که در آن متخصصان با سوابق آکادمیک و حرفه

کند. این دسترسی به اهداف از سه  معرفی می "اي جهت نایل شدن به اهداف وسیله"را به عنوان  IWRMیابند. این تعریف 

  ).2007پفل، (نا شود  بازدهی اقتصادي، عدالت اجتماعی و پایداري زیست محیطی مطرح میمسیر اصلی 

گیري مفهوم حکمرانی و بطور ویژه حکمرانی آب  تر منابع مشترك، باعث شکل هاي مزبور در بستر کلی روند تکاملی مؤلفه

و مبدأ ایجاد این مفهوم بر مبناي تمایز بین فعل آغاز شده  1970گردید. سابقه تاریخی مرتبط با مفهوم حکمرانی از اوایل دهه 

اي است که سیستم حکمرانی بعنوان حکمرانی و فاعل حکومت آغاز گردیده است. ورود این مفهوم در ادبیات توسعه بگونه

موجود در ها و قواعد  اي در ادبیات پیدا کرده است. تعامالت بین مؤلفهاکولوژیکی جایگاه ویژه- هاي اجتماعیمحوریت سیستم

سیستم حکمرانی مصداق عینی نهادها هستند که بطور ویژه بر فرآیند مدیریت یکپارچه منابع آب تأثیرگذار هستند. بدین 

پردازند. بر این اساس،  صورت علوم مختلف در مسائل مرتبط با منابع آب و فرآیند مدیریت یکپارچه منابع آب به ایفاي نقش می

شناختی مسائل مرتبط به منابع آب نیز تأثیرگذار  گیري تحوالت روش ها بر شکل بانی فلسفی آنتحوالت این علوم، مکاتب و م

 گیري مفاهیمی همچون نهادهاي آبی، حکمرانی آب و... شده است. بوده و باعث شکل

  

  باشد؟اي متفاوت میهاي رودخانهفاز دوم : چرا تأثیرات حکمرانی حوضه

ها، از دست  ها، توسعه زیرساخت باشند: تخریب اکوسیستمهاي مختلفی روبرو می المللی با چالش هاي مشترك بینآب

ازحد از ذخایر ماهی. با تغییر آبیاري، کشاورزي،  برداري بیش ها، حوادث ناوبري و بهره رفتن تنوع زیستی، ورود آلودگی به تاالب

گذارد. در آینده، تغییرات آب و هوایی سبب  میهاي ساحلی تأثیر  هاي ناوبري بر جمعیت و ایالت شیالت، آبزیان و فرصت

  هاي ساحلی خواهد شد. سالی و همچنین سایر خطرات مرتبط با آب براي جمعیت هایی مانند سیل و خشک افزایش چالش

که البته اند  ایجادشدههاي مختلفی مؤسسات و سازمان المللیهاي مشترك بین براي کنترل بهتر منابع طبیعی در حوضه

) در بررسی و حل RBOs( ايهاي حوضه رودخانهکه برخی از سازمان اند. درحالی کاهش این مشکالت همیشه موفق نبودهدر 

  اند. از منابع رودخانه موفق بودهخوبی عمل کرده و در بهبود استفاده  اي به هاي رودخانه مشکالت حوضه

 

 RBOsفاز سوم : اثربخشی 

شود.  همیت بسیاري برخوردار است: آب شیرین براي مقاصد مختلف استفاده میاثربخشی حکمرانی حوضه رودخانه از ا

منظور کامل  گیرد. بهونقل و همچنین اهداف تفریحی را نیز در برمی تولیدات کشاورزي، شیالت، صنعت، مصرف خانگی، حمل

  شود: به ابعاد مختلفی تقسیم می RBOشدن پیچیدگی حکمرانی حوضه رودخانه، اثربخشی 

  سطح اثربخشی، با اشاره به تفاوت بین نتیجه و تأثیر اثربخشی؛ -1
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 RBOsمحدوده عملکرد اثربخشی، تمرکز بر مسائل مختلف  -2

در حل مشکالت جمعی مرتبط با آب، همچنین اهداف همکاري گسترده در  RBOsمحدوده اثربخشی، تأیید سهم  -3

  دهد.را نشان می RBOsاز منظر  خانهرودابعاد اثربخشی حکمرانی حوضه  1جدول . حوضه رودخانه

  

  

  

  

  

  

 ابعاد اثربخشی حکمرانی حوضه رودخانه -1جدول 

 گیرينتیجه

گرا در ابتدا با رویکرد بوم .باشدگیري سه دوره مختلف میشکل مدیریت منابع آب نشان دهندههاي مرتبط با بررسی دوره

-بخشی و دروناما با تحوالت برون .گرا به مدیریت منابع آب پرداخته شده استو پس از آن با بهره گیري از رویکرد تأسیسات

مفهومی تحت عنوان مدیریت یکپارچه منابع آب با تأکید بر حکمرانی آب شکل گرفته  ،بخشی مرتبط با مدیریت منابع آب

پیدایش مفهوم نهاد و ورود آن به مسائل  .د.باشوتکامل یافته است. در این مفهوم ابعاد نهادي از اهمیت بسزایی برخوردار می

هاي وتحلیل مطالعات مرتبط با سازمان تجزیهگیري مفهوم نهاد آب گردیده است. باعث شکل ،مرتبط با مدیریت منابع آب

اي  با موانع مؤثر در  هاي رودخانه شود. حوضهمنجر می RBOsها و  اي از عوامل در حوضه اي به درك گستردهحوضه رودخانه

ختلف طور قابل توجهی متفاوت است. این تفاوت در ابعاد مهها ب RBOsباشند. اثربخشی  مدیریت منابع آب مشترك مواجه می

  شود. دیده می RBOsاثرگذاري در تمام 

  

 ابعاد اثربخشی حکمرانی حوضه رودخانه

 کند تا چه میزان  به تغییر رفتار در میان اعضا کمک می RBO برونداد سطح اثربخشی

 تأثیر 

هاي  باالدستی و برنامهتوسط اسناد  RBO شده تا چه میزاناهداف تعیین تحقق هدف

 شود؟استراتژیک حمایت می

 حل مسئله
 ؟تا چه میزانسبب ایجاد مشکالت شده است RBOمسائل جمعی 

 دامنه اثربخشی

 ثبات سیاسی
آمیز مسائل مربوط به اقدام جمعی مرتبط  به حل مسالمت RBO تا چه میزان

 ؟کند ها کمک می با آب و ارتقاء همکاري میان رودخانه

 ؟کند به بهبود وضعیت محیط در حوضه کمک می RBO به چه میزان محیطی پایداري زیست

 رشد اقتصادي
در استفاده مؤثر از منابع حوضه رودخانه براي  RBO به چه میزان استفاده از

 ؟کند رشد و توسعه اقتصادي کمک می

 ؟کند ها کمک می آندر بهبود معیشت مردم و رفاه  RBO تا چه میزان توسعه اجتماعی

 محدوده اثربخشی

 ؟کند طور مؤثر، منابع آب رودخانه را مدیریت می به RBO به چه میزان در رودخانه

 فراتر از رودخانه
در بهبود مسائل مربوط به مسائل غیر از مدیریت منابع آب  RBO تا چه میزان

 ؟کند در حوضه کمک می



  سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداري ایران

  و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست

  ، دانشگاه محقق اردبیلی1397مهرماه  11و  10
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  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري

 استان اردبیل 

  تشکر و قدردانی

فرامرزي از  هاي مشترك در حوضه (RBO)اي تدوین چهارچوبی براي تشکیل سازمان حوضه رودخانهاین مقاله از پروژه 

علمی و مالی هاي استخراج شده است. بدین وسیله از حمایت کشور زیآبخ يهاجامع حوزه تیریمد یطرح کالن ملهاي پروژه

  شود.این طرح کالن قدردانی می
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