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 نهاد آب در حوضه ارزيابی ظرفیت يادگیری اجتماعی در

 بختگان -آبريز طشک
 

  2و لیلی ابوالحسنی*8، علی باقری 0سامان مقیمی بنهنگی
 

 چکیده
 های مدیریت یکپارچهحاضر سازگاری با تغییرات منابع آب از اولویتدرحال

های اصلی یک ساختار سازگار، یادگیری باشد. یکی از ویژگیمنابع آب می
 باشد. هدف مقاله حاضر ارزیابیتجربیات گذشته میآن در مقابل تغییرات و 

بختگان )در دو بخش نهاد رسمی و -آبریز طشکساختار نهاد آب در حوضه
غیر رسمی( از منظر چارچوب یادگیری اجتماعی است. برای ارزیابی نهاد 

های یادگیری اجتماعی، گرایش و جهت استفاده های حلقهرسمی از مؤلفه
ال ی سسالخشکی مورد مطالعه، اد غیررسمی در حوضهشد. برای ارزیابی نه

عنوان تغییر فیزیکی وارده به سیستم منابع آب در نظر به 1682-1681آبی 
گرفته شد و واکنش نهاد آب در بخش غیررسمی نسبت به این تغییر مورد 

 های فرآیند یادگیری اجتماعیارزیابی قرار گرفت. برای این ارزیابی از مؤلفه
های امل، اعتماد، درک وابستگی متقابل و عدالت اجتماعی؛ و مؤلفهشامل تع

های یادگیری اجتماعی، وسعت، جهت خروجی یادگیری اجتماعی شامل حلقه
ارزیابی نهادهای رسمی توسط تحلیل محتوای کیفی  و گرایش استفاده شد.

های اجرایی صورت گرفت. ارزیابی اسناد مرتبط با قوانین بخش آب و طرح
آوری داده توسط های کیفی جمعدهای غیررسمی نیز با استفاده از روشنها

همچنین  ساختاریافته ومصاحبه نیمه صورتبهگیری گلوله برفی و روش نمونه
ها توسط روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. در تحلیل این داده

 بخش نهاد رسمی ارزیابی مجموعه قوانین مربوط به آب در مقیاس محلی
نشان داد که این ساختار متکی به نهاد رسمی در سطح ملی بوده و ظرفیت 

ین ی در باالدست اطورکلبهیادگیری پایینی دارد. در بخش نهاد غیررسمی، 
ی فرآیند یادگیری اجتماعی در سطوح پایینی ارزیابی شدند. هامؤلفهحوضه 

 هامؤلفهن ب، ایدست به علت شدت تغییر وارده به سیستم منابع آاما در پایین
های خروجی تری ارزیابی شدند. همچنین ارزیابی مؤلفهدر سطح مطلوب

دست از ظرفیت یادگیری های پایینیادگیری اجتماعی نشان داد محدوده
های گانه یادگیری( نسبت به محدودهی دوگانه و سهاجتماعی باالتر )حلقه

دست به سمت حفاظت باالدست برخوردارند و گرایش این اقدامات در پایین
ور طاند و از وسعت فردی فراتر رفته و بهبهتر منابع آب سوق پیدا کرده
ها دارای ظرفیت اند. بنابراین این محدودهمشارکتی و جمعی عمل نموده

آبریز ها هستند. برای نهاد آب حوضهسازگاری باالتری نسبت به سایر محدوده
ن های تأثیرگذار و مستتر در قوانیگردد سازوکاریشنهاد میپبختگان  -طشک

بخش آب اصالح شوند، حکمرانی ملی و متمرکز به حکمرانی محلی و 
ساختارهای مشارکتی و تعاملی انتقال یابد، نهادهای خصوصی و مردمی فعال 

های فرآیند یادگیری که در سطح پایینی ارزیابی شدند شوند و درنهایت مؤلفه
 بهبود پیدا کنند.

گانه های سهمدیریت منابع آب، یادگیری اجتماعی، حلقه :كلمات كلیدی
 بختگان. -آبریز طشکیادگیری، نهاد آب، حوضه

 21/6/95تاریخ دریافت مقاله: 
 26/5/92 :مقاله پذیرش تاریخ
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Abstract 
Currently, adaptation to water resources changes is one of the 
priorities in integrated water resources management. The 
capability of learning from past experiences is one of the main 
characteristics of such an adaptive structure which is crucial in 
dealing with changes. Adopting a social learning framework, 
this study aims to assess the water institution (both formal and 
informal) in the Tashk-Bakhtegan Basin. The social learning 
loops, orientation and direction features were adopted to assess 
the formal institution. To assess the informal institution, the 
drought of 2008 was considered as the change that affected the 
water resources system of Tashk-Bakhtegan Basin. The 
responses of informal water institution to that change were 
then assessed. Formal institutions were assessed by using 
qualitative content analysis of water law and project's 
documents. Informal institutions were detected by using 
snowball sampling and were assessed by using semi-structured 
interview and qualitative content analysis. For formal 
institutions, the results showed that this structure relies on the 
national authorities and has low level of learning capacity. In 
the informal sector, the components of social learning process 
were generally found low in the upstream (because there is still 
enough water resources), but those components were found at 
much better levels in the downstream. The assessment of social 
learning outputs components showed that the downstream sub-
regions were at a higher level of social learning capacity 
comparing with the upstream (double and triple loops of 
learning are active), and the responses were oriented towards 
better conservation of water resources. Furthermore, the width 
of those responses went beyond individual levels to collective 
and participating levels. Therefore, those sub-regions showed 
to have higher level of adaptation capacity. For the water 
institution of the Tashk-Bakhtegan Basin, this paper suggests 
that implied mechanisms of water laws need to be modified, 
national and centralized governance requires to be transformed 
to participatory and cooperative structures, private and public 
institutions need to be initiated, and finally the components of 
social learning process, that were found at a low level, require 
to be improved. 
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 مقدمه  -0

های اجتماعی، اقتصادی، ای از سیستمحکمرانی آب اشاره به گستره
به دنبال توسعه و مدیریت منابع آب با سیاسی و مدیریتی دارد که 
های در کنار احترام به عالیق و خواسته 1مشارکت بین همه گروداران

تمامی گروداران از نهادهای رسمی و غیررسمی بگونه پایدار هستند 
(Pahl-Wostl et al., 2010) این حکمرانی پایدار منابع آب نیازمند .

 ها،ها، نتایج ناخواسته، چارچوبمداوم در مورد اقدامات، تبعات آن تأمل
ها و فرضیات بستر بوده و در کنار این امر به همان نسبت نیاز ارزش

ی هاءخالبه برخورداری از آمادگی و ظرفیت الزم برای تغییر رفتار دارد. 
جدی و بزرگ دانش، فقدان پایه مفهومی قوی برای درک یادگیری و 

های حکمرانی چندمقیاسی و چندسطحی مانع پرداختن ر در سیستمتغیی
هایی است که مدیریت پایدار منابع آب با آن روبرو است به چالش

(Medema et al., 2014 تحقیقات حاضر .)حکمرانی پایدار  در مورد
 اند سازی اشاره کردهبر اهمیت یادگیری مستمر و ظرفیت

(Peters and Wals, 2013)که اشاره به  2ری اجتماعی. یادگی
 واحد و یکپارچه دارد ءهای اجتماعی مانند یک جزیادگیری توسط گروه

(Pahl-Wostl, 2007) ی کلیدی مؤلفهای به عنوان گسترده طوربه
ه شده است ـــر گرفتـــدار آب در نظــــرانی پایـــرای حکمــب

(Reed et al., 2010)ایدار آب . یادگیری اجتماعی برای حکمرانی پ
ای که درنهایت به سود کند که افراد از یکدیگر به گونهبیان می

گیرند اکولوژیکی گردد، یاد می-یـــهای اجتماعمـــسیست
(Mostert et al., 2007) صورتبه. در این بستر، یادگیری اجتماعی 

ر در شود که باعث تغییای شناخته مییادگیری چندبعدی یا چندحلقه
شود و در ادامه باعث تغییر در چگونگی درک این ها میافراد و گروه

 ها به ها از محیط پیرامون خود و نحوه پاسخ آنافراد و گروه
گردد ی موجود میشناختروانتغییرات فیزیکی، اجتماعی و 

(Alexander et al., 2009) .دیگر یادگیری اجتماعی بر بستر  یانب به
گذارد. این بستر شامل ساختار حکمرانی، سیستم می تأثیرموجود 

اقتصادی، فرهنگ )بستر اجتماعی( و همچنین شرایط جغرافیایی و 
کند هیدرولوژیکی )بستر طبیعی( است. این بستر است که مشخص می

ی هستند و حتی مشکالت و معضالت اصلی چه کسانگروداران اصلی 
. مفهوم (Mostert et al., 2008)چه چیزهایی باید تلقی شوند 

 است. Bandura (1977)مبتنی بر تحقیق  اصالتاًیادگیری اجتماعی 
 

حکمرانی پایدار آب نیازمند تغییر در رژیم موجود مدیریت آب دارد. این 
گانه ی یها باشد )حلقهتواند تغییر در اقدامات و استراتژیتغییر می
ی هها باشد )حلقاد و گروهتواند تغییر در باورها و رفتار افر(، می6یادگیری

تواند باعث ایجاد ساختارها و ( و همچنین می6دوگانه یادگیری
اکولوژیکی گردد -های اجتماعیهای جدیدی درون سیستمسازمان

 1. شکل (2008et al. Wostl-Pahl ,)( 5گانه یادگیریی سه)حلقه
 ,.Keen et al)دهد گانه یادگیری را نشان میهای سهمدل حلقه

2005). 

 
Fig. 1- Sequence of learning loops in the concept of 

triple-loop learning (Keen et al., 2005) 
 (Keen et al., 2005)گانه يادگیری های سهمدل حلقه -0شکل 

 

-گذار بر سیستم اجتماعیتأثیرترین واحد در حکمرانی کوچک
 به 2تعریف، نهاد اساسبر اکولوژیکی از منظر اجتماعی نهادها هستند. 

یی که هاگیری و برنامهسیستمی از قواعد، فرآیندهای تصمیم" عنوان
کنندگان در این های مشارکتبرای اقدامات اجتماعی، تبیین نقش

 "اقدامات و راهنمایی نحوه تعامالت بین افراد دارای نقش مشابه
به اشاره  1. از طرفی سازمان(1999SPC IDGEC ,)گردد تعریف می

گروهی از افراد با اهداف و بعضی الگوهای تعاملی مشترک دارد که 
. (Merrey et al., 2007)گردند ها تعریف مینقش واسطهبهاغلب 

سسه و ادها هستند مانند یک دپارتمان، مؤها کالبدی از نهسازمان
ها . نهادها رفتار سازمان(Dovers and Hezri, 2010)سازمان خاص 

ها همچنین عامل اصلی ی سازماناز طرفدهند و جهت می)بازیگران( را 
. بر این مبنا، نهادها به دو (North, 1990)برای تغییر نهادی هستند 
شوند. نهادهای تقسیم می 9و غیررسمی 8دسته عمده نهاد رسمی

ها طراحی شده و توسط قانون، سیاست یا رسمی، آگاهانه توسط انسان
ها و حتی ها، سازمان. دولت(Skoog, 2005)شوند نامه تعریف میآیین

مجلس نمونه واضحی از نهادهای رسمی هستند. برخالف نهادهای 
ها و باورهای جامعه را اجرا رسمی، نهادهای غیررسمی هنجارها، ارزش

تعریف کننده رفتار نهاد غیررسمی هستند مانند  هامؤلفهکنند و این می
منظر نیز کشاورزان و . از این (Skoog, 2005)عرف و شرع 

های بارز نهادهای غیررسمی در های مردم نهاد از جمله مثالسازمان
 ارتباط با منابع آب هستند.

 
اند و بسیاری از تحقیقات ظرفیت یادگیری اجتماعی را ارزیابی کرده

گذار بر یادگیری اجتماعی را شناسایی تأثیر هایمؤلفهبدین وسیله 
نتیجه گرفتند که مشارکت بازیگران  Craps et al. (2003)اند. کرده
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گیری، عاملی مهم برای یادگیری اجتماعی کلیدی در فرآیند تصمیم
نشان داد  Cundill (2010)باشد. ارزیابی یادگیری اجتماعی توسط می

افزایی برای تسهیل یادگیری که مشارکت، افزایش سطح آگاهی و هم
یز بیان کردند که اعتماد، ن Sol et al. (2013)اجتماعی مهم هستند. 

های ضروری فرآیندهای یادگیری اجتماعی تعهد و تغییر چارچوب جنبه
هستند. با وجود این تحقیقات اما تحقیقات اندکی به دنبال ارزیابی 

گذار أثیرت هایمؤلفهظرفیت یادگیری اجتماعی مبتنی بر تحلیل این 
ای که بر اند. همچنین با بررسی غالب تحقیقات مشخص استبوده

مندی ارزیابی ظرفیت یادگیری اجتماعی از چارچوب مدون و روش
های یادگیری از حلقه Hayward et al. (2007)استفاده نشده است. 

ترین ابزار تئوری یادگیری اجتماعی برای اجتماعی به عنوان اصلی
ابزاری  های یادگیری. اگر چه حلقهندزیستی استفاده نمودارزیابی محیط

ابی مبتنی بر ارزی و فراگیر در بین محققان بوده است اما غالباً مرسوم
توسط ارزیابی ساختار  Bettini et al. (2015)اند. نهادهای رسمی بوده

های یادگیری، ثابت نمودند که مدیریت منابع آب با استفاده از حلقه
 یهامؤلفهیادگیری توسط دریافت بازخوردهای اقدامات گذشته، از 

آیندهای سازگاری با تغییرات در یک زیرسیستم اکولوژیکی اساسی فر
های یادگیری اجتماعی باشند. همچنین بیان شد که هرچقدر حلقهمی

در سطوح باالتری قرار داشته باشند، ظرفیت سازگاری نیز باالتر خواهد 
در تحقیق خود با ارزیابی  Moghimi Benhangi et al. (2017a)بود. 

از منظر قوانین بخش آب نشان دادند که نهاد ساختار حکمرانی آب 
رسمی آب ایران از ظرفیت یادگیری پایینی برای سازگاری و مواجهه 
با تغییرات و مشکالت منابع آبی دارد. تنها معدود تحقیقاتی به دنبال 

با  Lee and Krasny (2015)اند. ارزیابی ساختار نهاد غیررسمی بوده
بین نهادهای غیررسمی، بیان کردند که ارزیابی یادگیری اجتماعی در 

عنوان خروجی یادگیری اجتماعی، های یادگیری بهعالوه بر حلقه
اید شوند نیز بفرآیندهایی که باعث تغییر در عملکرد می هایمؤلفه

 .Moghimi Benhangi et al ،جداگانه بررسی شوند. همچنین

(2017b) ن کشاورزان های یادگیری اجتماعی در بیبا ارزیابی حلقه
 تنها در بین نهادهای غیررسمیدشت رفسنجان نتیجه گرفتند که نه

نیز ظرفیت یادگیری اجتماعی با ظرفیت سازگاری ساختار مزبور ارتباط 
ی مانند اعتماد و مشارکت بین هایمؤلفهمستقیم دارد بلکه ارزیابی 

تری از این ظرفیت خواهند داد. لذا با نهادهای غیررسمی درک کامل
توجه به خالءهای ذکر شده، تحقیق حاضر در وهله اول به دنبال ادامه 

شناسی ارزیابی ساختار نهاد غیررسمی با استفاده از و تکامل روش
های یادگیری مند مبتنی بر حلقهچارچوبی مدون، مفهومی و روش

گذار بر ظرفیت یادگیری اجتماعی تأثیر هایمؤلفهاجتماعی و دیگر 
امل و غیره است و در وهله دوم نیز با ترکیب ارزیابی مانند اعتماد، تع

نهادهای غیررسمی در کنار ارزیابی نهادهای رسمی توسط 

شناسی تبیین شده، سعی در شناخت هرچه بیشتر از ساختار روش
 حکمرانی آب ایران و بررسی ظرفیت سازگاری آن دارد.

 
 بع آبی منای کشور ایران دچار مشکالت مختلف در حوزهطورکلبه

است. همواره اقدامات متعددی برای مقابله با این مشکالت صورت 
های مختلف علل ابعاد انسانی در بررسی جنبه گرفته است. غالباً

گیری این مشکالت مغفول مانده است. با توجه به اینکه در غالب شکل
لی، ارزیابی وضعیت گروداران غیررسمی در ــتحقیقات داخ

ه وجــدون تــها لحاظ نشده و اغلب بریزیامهها و برنگذاریسیاست
ری گیها و نقاط ضعف بستر منطقه مورد مطالعه تصمیمبه ویژگی

ز آبری شود لذا هدف مقاله حاضر، ارزیابی ساختار نهاد آب در حوضهمی
بختگان از منظر چارچوب یادگیری اجتماعی است. با این -طشک

ه ادگیری اجتماعی با توجه بهدف، این مقاله به دنبال بررسی ظرفیت ی
های ساختار اجتماعی منطقه مورد مطالعه به تغییرات واکنش

اکولوژیکی محیط و همچنین دستیابی به درک بهتری از نقاط ضعف 
و قوت این ساختار از منظر این چارچوب و با هدف تعیین ظرفیت 

 سازگاری آن است.
 

 هامواد و روش -8

 معرفی منطقه مطالعاتی -8-0

یلومترمربع ک 61652بختگان با مساحتی حدود  -حوضه آبریز طشک
کوه زاگرس بین طول های رشتهدر شمال استان فارس و در دامنه

دقیقه شرقی و  61درجه و  56دقیقه الی  65درجه و  51جغرافیایی 
درجه شمالی قرار گرفته  61دقیقه الی  61درجه و  29عرض جغرافیایی 

 واقعهای طشک و بختگان حوضه دریاچهاست. در جنوب شرقی این 
شروع شد و  1681. روند خشک شدن این دو دریاچه از سال اندشده
 ترین منبعاند. مهمکامل خشک شده طوربهبه بعد  1682یباً از سال تقر
وند هستند ــهای کر و سیآب این دو دریاچه، رودخانه نـــتأمی

(Ministry of Energy, 2015 شکل .)آبریز طشکحوضه  2- 
تگان بخ -دهد. در این تحقیق حوضه آبریز طشکبختگان را نشان می

باشند. قابل مشاهده می 2بندی شد که در شکل به پنج محدوده تقسیم
های توسعه موجود در هر کدام از بندی برمبنای سازوکاراین تقسیم

 ها با انطباق بر مرزهایهای هیدرولوژیکی آنها و نیز ویژگیمحدوده
باالدست سد  1یدرولوژیکی و هیدروژئولوژی صورت گرفت. محدوده ه

شاخه  2باشد. محدوده درودزن )نواحی کامفیروز، سده و آسپاس( می
درواقع محدوده مطالعاتی  6و  6دهد. محدوده سیوند را تشکیل می

هیدرومتری پل خان باشند که از محل ایستگاه خرامه می-مرودشت
بندی به دلیل سازوکار توسعه کشاورزی سیماین تق اند.تقسیم شده
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نیز محدوده نواحی  5متفاوت در این دو محدوده بوده است. محدوده 
 گردد.های طشک و بختگان را شامل میاطراف دریاچه

 
Fig. 2- The location of Tashk-Bakhtegan River 

Basin and its five sub-regions 

بختگان و  -طشکموقعیت كلی حوضه آبريز  -8شکل 

 بندی نواحی پنجگانهتقسیم

 

 هألبیان مس -8-8

آبریز، این حوضه از دیرباز به دلیل وجود رودخانه کر در این حوضه
کانون توجه برای توسعه کشاورزی بوده است و همین امر باعث ساخت 

منظور سدهای درودزن، مالصدرا و سیوند گردیده است. همچنین به
 هدف های موجود در این حوضه آبریز باتاالبتوسعه کشاورزی نیز 

افزایش سطح قابل کشت توسط زهکش تبدیل به اراضی کشاورزی 
روند تغییرات سطح زیرکشت محصوالت زراعی را در  6شدند. شکل 

دهد. در این حوضه از کل سطوح زیر کشت زراعی این حوضه نشان می
باشد. می برنجآبی بیشترین سطح مربوط به محصول گندم و پس از آن 

محصوالت باغی آبی، بیشترین سطح مربوط  کشت یرزاز کل سطوح 
وح باشد. همچنین بیشترین سطبه محصول پسته و پس از آن سیب می

محصوالت زراعی و باغی آبی مربوط به محدوده مطالعاتی  کشت یرز
 زاخرامه است. این امر به دلیل پتانسیل باالی این منطقه  -مرودشت

حصوالت م کشت یرزباشد. بیشترین سطوح می کشتقابلزمین  نظر
زراعی و باغی دیم مربوط به محدوده مطالعاتی استهبان با محصول 

 (.Ministry of Energy, 2015انجیر است )

 
Fig. 3- Changes of rainfed and irrigated crop area in 

the Tashk-Bakhtegan Basin (Source of data: 

Agricultural Authority of Fars Province) 

تغییرات سطح زيركشت محصوالت زراعی حوضه  -2شکل 

بختگان به تفکیک ديم و آبی )مأخذ: سازمان  –آبريز طشک 

 كشاورزی استان فارس( جهاد

 
درصد  96درصد حجم آب سطحی و بیش از  95ی بیش از طورکلهب

در حوضه، مربوط به بخش کشاورزی  شده حجم آب زیرزمینی برداشت
باشد. از کل حجم منابع آب سطحی و زیرزمینی این حوضه، نزدیک می
میلیون  118میلیارد مترمکعب توسط بخش کشاورزی،  2/6به 

میلیون مترمکعب توسط بخش صنعت  61مترمکعب مرتبط با شرب و 
(. فشار بخش Ministry of Energy, 2016برداشت شده است )

ی بر سیستم منابع آب این حوضه آبریز باعث گشت تا روند کشاورز
زمانی این روند با ( و لذا هم6کاهش منابع آب افزایش یابد )شکل 

( باعث گشت تا 5هجری شمسی )شکل  1681های دهه سالیخشک
های طشک و بختگان به دلیل کاهش ورودی خشک شوند دریاچه
 (.2)شکل 

 
ی با بهبود شرایط اکولوژیکی و نکته حائز اهمیت این است که حت

افزایش بارندگی در این حوضه آبریز اما بازهم روند خشک شدن 
ها ادامه پیدا کرد و دیگر احیا نشدند. از طرفی با کاهش و اتمام دریاچه

منابع آب سطحی در این حوضه، فشار بر منابع آب زیرزمینی افزایش 
 نبع و شور شدن پیدا نمود که همین امر باعث تخریب سریع این م

 بختگان گشت -ت حوضه آبریز طشکــدسایینــاک پــآب و خ
(Ministry of Energy, 2015 بنابراین با توجه به اینکه روند .)

ی دهه سالخشکها ناشی از کاهش منابع آب و خشک شدن دریاچه

 1682–1681ی مربوط به سال آبی سالخشک مخصوصاًو  1681
عنوان  ی مزبور بهسالخشکد شده است لذا میالدی( بسیار تشدی 2118)

بختگان در -آبریز طشکتغییر فیزیکی وارد به سیستم منابع آب حوضه
شود و ظرفیت یادگیری اجتماعی نهاد غیررسمی در قبال نظر گرفته می
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ایی تغییر به دنبال شناس گیرد.واکنش به این تغییر مورد ارزیابی قرار می
ع آب، هدف شناسایی و ارزیابی فیزیکی وارده به سیستم مناب

های ساختارهای نهاد رسمی و غیررسمی منطقه مورد مطالعه واکنش
توان ظرفیت یادگیری باشد. با این هدف میدر قبال این تغییر می

 اجتماعی ساختار نهادی منطقه مورد مطالعه را ارزیابی کرد.
 

 
Fig. 4- The cumulative changes in the groundwater 

tables in Iran and in Tashk-Bakhtegan Basin 

روند تجمعی تغییرات سطح ايستابی منابع آب  -7شکل 

)مأخذ:  بختگان-آبريز طشکزيرزمینی در كشور و حوضه

 اطالعات شركت مديريت منابع آب ايران(

 
Fig. 5- Changes of SPI drought index for Tashk-

Bakhtegan basin 

برای  SPIسالی هواشناسی اخص خشکتغییرات ش -0شکل 

 بختگان-حوضه آبريز طشک

 

 روش تحقیق -8-2

با توجه به منابع و تحقیقات مرور شده در این مقاله و اهداف آن، در 
 بختگان در دو بخش -آبریز طشکاین مقاله ساختار نهاد آب در حوضه

نهاد رسمی و غیررسمی با استفاده از چارچوب یادگیری اجتماعی مورد 
 گیرد.ارزیابی قرار می

 
Fig. 6- Land use change of Bakhtegan Lake for the period 1976 to 2014 (Bagheri et al., 2016) 

 (Bagheri et al., 2016)هجری خورشیدی  0262تا  0200تغییرات كاربری اراضی درياچه بختگان در بازه زمانی  –0شکل 
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شود که بستر چگونه با این هدف، در بخش نهاد رسمی بررسی می
های کشاورزی و به دنبال آن، ی فعالیتگیری و توسعهبرای شکل

برداری از منابع آب مهیا شد. نحوه عملکرد نهاد رسمی در افزایش بهره
این حوضه آبریز توسط ارزیابی اسناد مرتبط با قوانین دائمی کشور و 

های محلی در بخش آب و کتوب مرتبط با طرحهمچنین اسناد م
شود. این روش ارزیابی و تحلیل در سطح محلی کشاورزی بررسی می

صورت گرفته  Moghimi Benhangi et al. (2017a)منطبق بر 
ها، گاهها، دیداست. در بخش نهاد غیررسمی نیز نیاز است تا نگرش

تغییرات  واکنشی کشاورزان نسبت به -باورها و ماهیت رفتاری
اکولوژیکی محیطی مورد بررسی قرار گیرد. لذا این ارزیابی با توجه به 

 صورت گرفت.  1682-1681ی سال سالخشک
 

در راستای تکامل و بهبود چارچوب یادگیری اجتماعی به منظور ارزیابی 
ساختار نهادی متشکل از نهادهای رسمی و غیررسمی، چارچوب و 

و  11فرآیندی هامؤلفهتحقیق دارای شناسی تدوین شده در این روش
ی فرآیند به فرآیندهایی که یادگیری هامؤلفهباشد. می 11خروجی

دهد اشاره داشته و شرط الزم برای ها رخ میآن در خاللاجتماعی 
ه ی خروجی بهامؤلفهروند. گیری فرآیند یادگیری به شمار میشکل

 ,Pahl-Wostl)رد یادگیری اجتماعی اشاره دا رخدادنتایج حاصل از 

درک "، "12اعتماد"های فرآیند، متغیرهای . از منظر مؤلفه(2007
در  "15تعامل"و  "16عدالت اجتماعی"، "16وابستگی به سایر گروداران
ی اعتماد، درک وابستگی و تعامل از منظر نظر گرفته شدند. سه مؤلفه

ی ی )نهادهابرون گروهگروهی )نهادها درون ساختار خود( و درون
رسمی و غیررسمی با یکدیگر( مورد ارزیابی قرار گرفتند. در واقع نگرش 

مورد ارزیابی قرار گرفت و  هامؤلفههرکدام از گروداران در قالب این 
در عمل  مخصوصاًمدنظر میزان باور و اعتقادی است که هر گرودار 

ی فهمؤلی فرآیند یادگیری اجتماعی دارد. منظور از هامؤلفهنسبت به 
که باوری است از سوی هر کدام از گروداران مبنی بر این "عتماد، ا

 رسانندنمیبه او  آسیبی عامدانهدیگران، در بدترین شرایط، آگاهانه و 
درک  یمؤلفهمنظور از  "د.کننو در بهترین شرایط، به نفع او عمل می

سطحی از درک و آگاهی نسبت به وابستگی به سایرین "وابستگی، 
از آگاهی این باور را برساند که بدون  صورت که این سطحاست بدین 

حضور و مشارکت تمامی گروداران، مشکالت موجود به طور پایدار حل 

باور به تخصیص "ی عدالت اجتماعی، مؤلفهمنظور از  ".نخواهند شد
منصفانه منابع در یک جامعه است. همچنین قوانین باید به سطح قابل 

 رسمی دست یابند و باید توزیع منصفانه منابع قبولی از عدالت واقعی و

ایجاد "ی تعامل نیز مؤلفهمنظور از  ".ها را تضمین کنندو برابر فرصت
ود و این ش هارابطه بین دو نفر یا بیشتر که منجر به واکنشی میان آن

طرف شناخته شده باشد و درنهایت منجر به  هر دونوع واکنش برای 

 باشد.می "گرددی و گروهی افراد میهای فردنمندیافزایش توا

 
های اصلی های خروجی یادگیری اجتماعی، مؤلفهاز منظر مؤلفه

 ی یگانه،های یادگیری اجتماعی بودند که در سه سطح حلقهحلقه
منظور گانه یادگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین بهدوگانه و سه

 "11جهت"، "12وسعت"ای هتکمیل نتایج و بهبود نتایج تحلیل، مؤلفه
های خروجی یادگیری اجتماعی اضافه نیز به مؤلفه "18گرایش"و 

 از منظر فردی اقداماتشدند. مؤلفه وسعت یادگیری اجتماعی به نوع 
ی جهت یادگیری به همگرایی و یا جمعی بودن اشاره دارد. مؤلفه

د ها و اقدامات گروداران در خالل فرآینها، نگرشواگرایی دیدگاه
 ی گرایشکند. درنهایت نیز مؤلفهمشارکت و حل مشکل اشاره می

ها، باورها یادگیری اجتماعی بر نگرش تأثیریادگیری اجتماعی به نوع 
کند و بر این مبنا در این تحقیق به دو و اقدامات گروداران اشاره می

نوع سازنده )حفاظت منابع آب( یا مخرب )عدم حفاظت منابع آب( 
شد. شایان ذکر است که برای تحلیل نهاد رسمی در حوضه بندی تقسیم

های یادگیری اجتماعی و بختگان فقط از حلقه -آبریز طشک
 ی جهت و گرایش استفاده شد.هامؤلفه

 
ابزار اصلی جهت ارزیابی چارچوب یادگیری اجتماعی، ابزار کیفی موجود 

آوری داده از روش در تحقیقات کیفی است و لذا برای جمع
ر پاییز ها دساختاریافته استفاده گردید. این مصاحبههای نیمهحبهمصا

کل افزایش اعتبار نتایج، پروت منظور بهانجام شدند و سعی گردید  1695
 منظوراز طراحی به پساجرا گردد. سؤاالت مصاحبه  دقتبهمصاحبه 

افزایش روایی تحقیق، توسط کارشناسان مورد ارزیابی و بازبینی قرار 
آوری منظور شناسایی گروداران با هدف جمعند. در این راستا بهگرفت
 گیری هدفمند تحتهای کیفی مورد نیاز تحقیق از رویکرد نمونهداده

تعداد افراد  اختصار به 1استفاده شد. جدول  19یگلوله برفروش 
 منظور تحلیل ودهد. بهکننده در فرآیند مصاحبه را نشان میشرکت

ها از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی ارزیابی مصاحبه
استفاده گردید. بدین منظور در شروع فرآیند تحلیل، کدهای استخراج 

های چارچوب یادگیری اجتماعی تعیین محتوا برمبنای تعاریف مؤلفه
 Moghimi Benhangi et al. (2017b)دند. کدگذاری به شیوه ش

صورت گرفت. در این تحقیق واحد تحلیل را جمالت تشکیل دادند. با 
هدف باال بردن روایی و پایایی تحقیق، در این قسمت نحوه کدگذاری 

 توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
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Table 1- The classification of interviewees in each 

sub-region of Tashk-Bakhtegan Basin 

ها در در مصاحبه كنندهشركتمشخصات افراد  –0جدول 

 بختگان -های حوضه آبريز طشکهركدام از محدوده

Sub-

region 

Number of Interviewees 

Major 

landowner 

Smallholder Total 

1 2 7 9 

2 1 5 6 

3 5 10 15 

4 4 7 11 

5 1 5 6 

Total number of interviewees 47 
 

 

 نتايج -2

 ارزيابی نهاد رسمی در سطح محلی -2-0

ارزیابی نهاد رسمی آب در سطح محلی به درک بهتر نسبت به ساختار 

ه چه شد ک"حکمرانی و مدیریت منابع آب و همچنین بررسی اینکه 
کند. با این هدف نتایج حاصل از ارزیابی کمک شایانی می "چنین شد

در  Moghimi Benhangi et al. (2017a)قوانین انجام شده توسط 
ای ــر مبنــرفتند. بــرار گــورد استفاده قــــسطح ملی م

Moghimi Benhangi et al. (2017a)  اراضی واگذاریپنج سازوکار 
و  غیرمجاز چاه حفر، چاه حفر، شده تصرف اراضی واگذاری، ملی
 در قوانین دائمی کشاورزی توسعه منظور به آب منابع از برداریبهره

ها ارباشند. این سازوککشور مرتبط با بخش آب و کشاورزی مستتر می
اند. به طور کلی در سطح کشور باعث تخریب روز افزون منابع آب شده

آبریز و حوضه های محلی در سطح استان فارسعالوه بر آن برنامه
 بختگان نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. -طشک

 
ین أمتاز دیرباز به دلیل عدم نیاز کشاورزی به فناوری خاص و نیاز به 

های غذای کشور، استقبال بیشتری از آن نسبت به سایر فعالیت
اقتصادی در ایران شده است. از همین رو همیشه کشاورزی به عنوان 

زایی در کشور در نظر گرفته شده توسعه و اشتغالحل برای اولین راه
های باالدستی اصرار بر توسعه کشاورزی به دالیل سیاست است. غالباً

ز از بختگان نی -آبریز طشکاند. استان فارس و حوضهمختلف داشته

در  قانون گسترش کشاورزی"این قاعده مستثنی نبوده است. بر طبق 
های ، با هدف ایجاد قطب12/16/6561مصوب  "ی کشاورزیهاقطب

در  های هدفکشاورزی به دلیل توسعه کشور، مناطقی به عنوان قطب
اند. در این بین شهرستان مرودشت فارس نیز شامل نظر گرفته شده

ها ساخت سد درودزن، حال این موهبت گردیده است. در ادامه این طرح
دف ه با هآالت پیشرفتشبکه آبیاری و زهکشی درودزن، ورود ماشین

سازی اراضی برای کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی تسطیح و آماده
ها از جمله اقدامات باالدستی بودند که برای و همچنین ورود موتورپمپ

تبدیل مرودشت به قطب کشاورزی در قبل از انقالب صورت گرفتند. 
نتیجه این اقدامات تبدیل شدن مرودشت به قطب اول و اصلی تولید 

 بود. گندم 
 

هزار  611به طور کلی بر طبق آمار جهادکشاورزی استان فارس بالغ بر 
آبریز وجود هکتار سطح زیرکشت محصوالت مختلف در این حوضه

ند اما ادارد. البته کشاورزان سطح زیرکشت را به میل خود افزایش داده
رسد یم به نظرهدف تحقیق حاضر بررسی دلیل اصلی این اقدام است. 

 هایسیاستتواند در سه محور قرار گیرد: الیل آن میعمده د
یتی . منظور از نیاز جمعجمعیتی نیازو  اقتصادی مطلوبیت، باالدستی

ین خانواده خود اقدام به تأماین است که خود کشاورزان با هدف 
گونه به ینا 1گسترش کشاورزی خود کرده باشند، اما بر طبق شکل 

ین شکل مشخص است که نرخ رشد رسد. همانطور که در انظر نمی
کاهش یافته  1611های بعد از سال جمعیت در این حوضه در دوره

است و حتی کمتر از میانگین کشوری بوده است. از طرفی با قطعیت 
اظهار  1611های بین انقالب اسالمی تا سال دوره در موردتوان نمی

 ز به عنوانها عواملی مانند جنگ نینظر کرد چرا که در طی این سال
توان محرکی قوی و اصلی بر رشد جمعیت منطقه اثرگذار بودند. لذا می

جمعیت بر رشد کشاورزی در این حوضه کمتر از سایر  تأثیرگفت که 
ادی یت اقتصمطلوب تأثیررسد می به نظرعوامل بوده است. همچنین 

کشاورزی نیز کمرنگ باشد، چرا که کشت غالب این حوضه گندم است 
گیاه زراعی درآمدزایی نسبت به سایر محصوالت نیست.  و گندم

های باالدستی عامل سیاست تأثیرمشخص است که در این بین 
 است. ترپررنگ

 
Fig. 7- Changes of average annual population 

growth rate (Source of data: Statistical Center of 

Iran) 

ساالنه جمعیت روند تغییرات متوسط نرخ رشد  -4شکل 

 )مأخذ: اطالعات مركز آمار ايران(
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Moghimi Benhangi et al. (2017a)  نشان دادند که مشکالت و
ای شامل رشد های توسعههای قوانین بخش آب، محرکضعف

هایی مین مایحتاج کشور در کنار سیاستأجمعیت، نیاز به اشتغال و ت
برنج  ند گندم ونظیر امنیت غذایی و کشت محصوالت استراتژیک مان

باعث شدند تا کشاورزان هر زمان که تصمیم به افزایش سطح زیرکشت 
و تولیدات خود بگیرند، خود را آزاد و بدون محدودیت برای افزایش 

ح های متمادی افزایش سطلذا در طی سال ،برداشت از منابع آب ببینند
 ندون هیچ قید و بندی پیش رفت. در ایبزیرکشت و توسعه کشاورزی 

های مستقیم توسعه کشاورزی وزارت جهادکشاورزی بین نقش سیاست
ها، ترین قوانین و سیاستپررنگ است اما با این وجود یکی از اصلی

واگذاری اراضی ملی بود که سهم قابل توجهی در افزایش سطح 
 8زیرکشت محصوالت زراعی و باغی ایفا نمود. همانطور که در شکل 

 اراضی از هکتار هزار 211 بر بالغاستان فارس شود تنها در مشاهده می
واگذار شده است و همین امر باعث  متقاضیان به دولت توسط ملی

تبع آن فشار بر منابع آب استان گردیده افزایش سطح زیرکشت و به
است. همچنین عامل دیگر این افزایش سطح زیرکشت در ضلع دیگر، 
اراضی تصرفی و به موازات آن واگذاری این اراضی بوده است 

هزار  65ر بالغ ب 1686تنها تا انتهای سال  9که مطابق شکل طوریبه
هکتار از اراضی ملی و دولتی به تصرف اشخاص برای کشاورزی در 

ها، مراتع و آمده بود و از این منظر بر طبق اطالعات سازمان جنگل
هزار هکتار از این  5بیش از  1685آبخیزداری کشور، تقریباً تا سال 
 اراضی به متصرفین واگذار گشت.

 
Fig. 8- Trends of transference of national lands to 

agricultural projects under Article 31 and to non-

agricultural projects under Article 32 in Fars 

province (Source of data: Iran’s Forests, Range and 

Watershed Management Organization) 

های روند تغییرات واگذاری اراضی ملی به طرح -8شکل 

های غیركشاورزی توسط و طرح 20رزی توسط ماده كشاو

ها، سازمان جنگلدر استان فارس )مأخذ: اطالعات  28ماده 

 (كشور یزداریمراتع و آبخ

 
Fig. 9- The trend of unauthorized possessing of 

national and governmental lands in Fars Province 

(Source of data: Iran’s Forests, Range and 

Watershed Management Organization) 

تان در اس روند تغییرات تصرفات اراضی ملی و دولتی -6شکل 

 یزداریها، مراتع و آبخسازمان جنگل)مأخذ: اطالعات  فارس

 (كشور

 
ها )واگذاری اراضی ملی و مقایسه این نتایج با نتایج همین سازوکار
ر و یباً از یک رفتاتقرشود که تصرف شده( در سطح ملی، مشخص می

کنند. ادامه روندهای ذکر شده در سطح ملی و انتقال رویه پیروی می
 ها به سطح محلی باعث تخریب منابع آب استان فارس و حوضهآن

مشخص است که روند تغییرات  6بختگان شد. در شکل -آبریز طشک
ین بختگان با میانگ -های حوضه طشکافت سطح ایستابی در آبخوان

های اواخر سالیور تقریباً مشابه هستند. این روند افت توسط خشککش
هجری شمسی شدت بیشتری گرفته است. در کنار نکات ذکر  81دهه 

ه ــاص وزارت نیرو بــاالدستی و نگاه خــود قوانین بــشده، وج
تر شدن وضعیت موجود گشت. ع آب باعث پیچیدهــمبحث مناب
د تغییرات تعداد ــاست رونمشخص  11ه در شکل ــهمانطور ک

یباً با روند تغییرات کشوری تقرا )مجاز و غیرمجاز( نیز ـهاهـچ
(Moghimi Benhangi et al., 2017a آن همخوانی دارد و الگوی )

ن تبع آرفتاری نهاد رسمی در سطح ملی و محلی یکسان بوده و به
 الگوی رفتاری نهاد غیررسمی نیز یک شکل بوده است. 

 
های مشکالت منابع آب در سطح استان و حوضه آبریز، دستگاه با بروز

هایی را در جهت رفع مشکالت و پاسخ اتخاذ تابعه اقدامات و طرح
عنوان ای فارس بههای مدنظر آب منطقهترین طرحاند. اصلینموده

متولی منابع آب )زیر مجموعه وزارت نیرو( در سطح استان و حوضه در 
، تغذیه مصنوعی، پخش سیالب، احداث و بخشیقالب طرح تعادل

 تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی و سدسازی هستند.
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Fig. 10- Changes in the number of licensed and 

unlicensed wells (Source of data: Iran Water 

Resources Management Company) 

های مجاز و غیرمجاز تغییرات تعداد چاه -00شکل 

بختگان )مأخذ: اطالعات شركت مديريت -طشک آبريزحوضه

 منابع آب ايران(

 
نامه وزارت نیرو به عنوان ها ملی بوده و در اساستمامی این طرح
نها ای تاند. بنابراین مشخص است که آب منطقهتکلیف ذکر شده

های باالدستی )وزارت نیرو( است. از مسئول اجرای دستورات و طرح
سازمان جهادکشاورزی به صورت تغییر های طرف دیگر عمده طرح

سیستم آبیاری سنتی به نوین و تحت فشار؛ و تغییر الگوی کشت به 
ی های منابع طبیعباشد. همچنین سازمانمی برکم آبهای سمت کشت

و امور اراضی هم به دنبال واگذاری اراضی ملی و دولتی هستند. 
ها ازمانتاری سبنابراین مشخص است که در سطح استان نیز الگوی رف

های باالدستی است. با پیشروی از سطح درواقع مسؤولیت اجرای طرح
استانی به سمت سطح حوضه آبریز، همین سطح از نوآوری و استقالل 

های محلی به طور قطع و ها نیز کمتر و کمتر شده و سازمانسازمان
 های مرکزی هستند.بدون پرسش تابع سازمان

 

 بختگان -رسمی حوضه آبريز طشکارزيابی نهاد غیر -2-8

 ی فرآيند يادگیری اجتماعیهامؤلفهارزيابی  -2-8-0

های فرآیند که در این تحقیق مدنظر قرار گرفتند شامل: اعتماد، مؤلفه
جز مؤلفه عدالت درک وابستگی، عدالت اجتماعی، و تعامل بودند. به

رتباط با ها از منظر نهادهای غیررسمی هم در ااجتماعی، سایر مؤلفه
 یکدیگر و هم در ارتباط با نهادهای رسمی قابل بحث هستند.

 

 اعتماد -2-8-0-0

  یـرسبر یکدیگر به اعتماد و دولت به اعتماد سطح دو در اعتماد مؤلفه

نتیجه جالب توجه عدم وجود تفاوت  دولت به اعتماد منظر از. گشتند
 مجزای دستگاه گیر و معنادار در ارتباط با اعتماد به دوچشم

کشاورزی . ای از سوی غالب کشاورزان بودمنطقه آب و جهادکشاورزی
های جهادکشاورزی به کشاورزان اصالً عملی وعده": 6از محدوده 

کند و اصالً آید و یک کاری میامور آب از پیش خودش می نشده...
: 5کشاورزی از محدوده  "نظر کشاورز برایش مهم نیست...

دهد عمل هایی که به کشاورزان میه وعدهجهادکشاورزی اصالً ب"
 در نیز کشاورزان خود ،6 محدوده در جزبه دیگر طرف از "کند...نمی

ی از کشاورز. ندارند یکدیگر به چندانی اعتماد خود آب منابع با رابطه

ای که باعث شده خیلی به بحران بخوریم اآلن یک مسأله ": 6محدوده 
هایشان در کنار یکدیگر وجود دارد، این بوده که کشاورزانی که زمین

کی کشد و آن یگوید که اگر من از چاه نکشم، بغل دستیم میطرف می
سر همین آب  مثالً": 1کشاورزی از محدوده  "کشد و الی آخر...می

توجه به چاه باید کمتر برداشت کنیم لذا  رفتیم صحبت کردیم که با
کسی موافقت و همکاری نکرد...یا سطح کاشت را کمتر کنیم اما هیچ

گوییم حق برداشت از رودخانه را نداری ولی باز هم زیر اینکه به او می
تماد با وجود عدم اع که است این اهمیت حائز نکته . البته"رود...بار نمی

. است نشده عمیق اعتماد عدم و اختالف این هنوز بین کشاورزان اما
 کشاورزان باعث شده است 6اعتماد در محدوده  عدم نبودن این عمیق

 ؤلفهم در نتیجه این و باشند خود بین به دنبال افزایش اعتماد ناچار به
 طرفآن از که هرچند دارد وجود محدوده این در قبولی قابل سطح در
عنوان هب .یافته است افزایش کشاورزان بین در دولت به اعتماد عدم نیز

عامل اصلی که به ما " :کندبیان می 6نمونه کشاورزی از محدوده 
های امور آب اصالً عملی وعده ضرر زده شد نماینده خودمان بود...

کشاورزی  ".کالً جهاد کشاورزی کاری برای ما نکرده.. نشده است...
در مورد تغییر الگوی کشت یا تغییر سیستم  مثالًاآلن  ": 6از محدوده 

 "هم مشورت کردند... اند و باآبیاری کشاورزان آمده

 

 عدالت اجتماعی -2-8-0-8

نتایج از منظر این مؤلفه نشان دادند که باور به نبودن عدالت اجتماعی 
دود صورت محدار نبود و فقط بهاز سوی دولت در اکثر مناطق زیاد معنی

: 1مشاهده گردید. کشاورزی از محدوده  5و  6، 1ی هادر محدوده

کند مخصوصاً برای تغییر جهادکشاورزی هم اصالً همکاری نمی"
الگوی کشت... اآلن سه ماه پیش ما گندم تحویل دادیم هنوز پولش 

کشاورزی از محدوده  "را تحویل ندادند... حرفمان اصالً خریدار ندارد...
ه کند...کسی کلت را بین کشاورزان نمیامور آب اصالً رعایت عدا ": 5

دهد ولی منی که چاه خواهد زمینش را آب میمی هر جورچاه دارد 
غالب  6. اما در محدوده "ندارم باید با محدودیت آبیاری کنم...

کشاورزان به نبود عدالت اجتماعی در رفتار دولت اعتقاد داشتند و از 
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دار بود. کشاورزی از معنی این لحاظ این مؤلفه در این محدوده بسیار

اتفاقی که امسال افتاد این بود که آب زراعت گندم را  ": 6محدوده 
. "...ندادند و به جای آن دادند به کشت شلتوک در قسمت کامفیروز

ها فقط دیگر آب را به روی ما بستند... این": 6کشاورزی از محدوده 
 . الزم به ذکر است"...دنبال یک راهی هستند که مردم را بدهکار کنند

بسیار زیادی را بر وجود اعتماد یا عدم اعتماد  تأثیرکه تعهد رفتاری 
بین نهادها دارد. همچنین همین تعهد رفتاری نیز بخشی از باور به 

یا درواقع منطقه کربال به دلیل  6سازد. محدوده عدالت را می
 هایی که در سنوات گذشته ناشی از عدم مدیریت دولت درآسیب

تخصیص آب، عدم کنترل مصارف باالدست و همچنین عدم توجه به 
دست از سوی دولت دیده است بسیار به دولت چه در زمینه نیاز پایین

شود این اعتماد و چه در زمینه عدالت بدبین گشته است و لذا گفته می
 شکاف بین کشاورزان و دولت در این محدوده بسیار عمیق است.

 

 گی متقابلدرك وابست -2-8-0-2

که افراد وابستگی به یکدیگر را درک نکنند، نیاز و لزوم به تعامل مادامی
و مشارکت را درک نخواهند کرد. این مؤلفه از دو منظر مورد ارزیابی 
قرار گرفت. اول اینکه کشاورزان وابستگی به یکدیگر را درک کرده و 

یر ای برای اقدامات مشترک با سااین درک، خود نیروی محرکه
از  عنوان یکیکشاورزان خواهد بود. دوم اینکه وابستگی به دولت به

 گونه تعامل با دولتترین گروداران را درک کرده باشند. بدیناصلی
ها و راهکارها بیشتر و با موفقیت بهتری رخ خواهد برای اجرای سیاست

ی عدالت اجتماعی، این مؤلفه نیز بیشترین فراوانی داد. همانند مؤلفه
ی عدالت اجتماعی، در داشت. اما برخالف مؤلفه 5و  6را در محدوده 

اکثریت غالب به درک وابستگی به یکدیگر رسیده بودند.  6محدوده 
هرچند که از طرفی شاید این مسأله نیز مهم باشد که مبنای حصول 

چیست. این  6این درک و آگاهی از وابستگی به یکدیگر در محدوده 
شی از درک و حس کردن شدید تغییر وارده به سیستم دلیل، درک باال نا

اآلن هم  ": 6منابع آب این محدوده بوده است. کشاورزی از محدوده 
مان به مشکل خوردیم و شش بند خشک هستند دور هم چون همه
ایم وگرنه در همان زمانی هم که آب بود، آن بند آخر که جمع شده

 ها آب را بردارند و مازادشباالدستیماند تا آباد بود باید منتظر میجهان
 "بود...تر از خودش نرسد و کسی به فکر پایینها میببینند چی به آن

ما اآلن برای تغییر الگوی کشت هم رفتیم  ": 6کشاورزی از محدوده 
بر مثل انجیر و حتی در فکر زرشک هم بودم که آبهان کمسراغ گیا

. "...کر گیاهان دارویی هستمجهادکشاورزی مخالفت کرد و اآلن در ف
اما جدای از دلیل اصلی حصول این درک وابستگی نکته حائز اهمیت 
این است که درنهایت کشاورزان به این سطح از درک و آگاهی 

 توانند برای رفع مشکل یکسان یکدیگر بهاند که درصورتی میرسیده

ین مهم انتیجه برسند که با یکدیگر تعامل کنند و بدون حضور سایرین 
رخ نخواهد داد. همچنین از منظر وابستگی به نهادهای رسمی و درواقع 

ه باشد چرا کدولت نیز این محدوده نسبت به سایر مناطق جلوتر می
ماحصل همین درک وابستگی به یکدیگر و در مرحله بعد آگاهی از 

حل برای وابستگی به دولت باعث گردید تا با یکدیگر به دنبال اتخاذ راه
ننده کاز طریق تعامل با دولت بروند. این امر خود فعال مربوطهشکل م

دهنده ظرفیت تعامل این محدوده بوده است و از این منظر نشان
 باشد.سطحی از یادگیری اجتماعی در قبال تغییر می

 
( عدم درک 1)به ویژه  6و  1هایی مانند در محدوده 6برخالف محدوده 

ید. با فراوانی باالیی مشاهده و ارزیابی گردوابستگی به یکدیگر و دولت 
عنوان نمونه در مورد عدم درک وابستگی به یکدیگر از سوی به

: 6های زیر را بیان کرد: کشاورزی از محدوده توان نمونهکشاورزان می

کند کسی جمعی فکر نمیشان شدند شخصی و هیچکشاورزان همه "
مچنین در مورد عدم درک . ه"...کندو فقط به منفعت خودش فکر می

همین پارسال از امور آب ": 1وابستگی به دولت، کشاورزی از محدوده 
آمدند و جلسه گذاشتند که با این وضع مصرف آب اگر پیش بروید تا 

. "کسی گوش نکرد...سال دیگر بیشتر آب ندارید ولی خب هیچ 5
نج بر اینجا هم پارسال آمدند و گفتند کشت ": 6کشاورزی از محدوده 
 ."کسی توجه و عمل نکرد...ممنوع است ولی هیچ

 

 تعامل -2-8-0-7

ای حل و اجرطور که گفته شد تعامل برای رسیدن به بهترین راههمان
باشد و هرچقدر ظرفیت آن در بین تمامی گروداران بسیار مهم می

گرفته توسط نهادهای رسمی و غیررسمی باالتر یادگیری ساختار شکل
توانایی تعامل بیشتری دارند و هرچقدر هم توانایی تعامل باالتری باشد، 

تعامل  یداشته باشند ظرفیت یادگیری باالتری خواهند داشت. مؤلفه
در دو دسته بررسی شده است: تعامل کشاورزان با یکدیگر و با دولت. 

عدم تعامل با یکدیگر و با دولت بسیار مشهود  6و  1های در محدوده
کشاورزان  5و  6ی ارزیابی گشت و برعکس در محدوده دارو معنی

یار اند بلکه آمادگی بستنها به سطحی از تعامل با یکدیگر رسیدهنه
 حل مشکل برای وضعیتزیادی برای تعامل با دولت بر سر یافتن راه

اند. کشاورزی از موجود دارند و تا حدودی نیز این تعامل را شکل داده
ها را یکجا و تجمیع ایم بعضی از زمینمدهما اآلن آ": 6محدوده 

هایشان را تجمیع درصد کشاورزان آمدند و زمین 81کردیم... تقریباً 
خواستم من آن موقعی که می": 6کشاورزی از محدوده  ."...کردند

آبخیزداری بکنم گفتم که ممکن است عشایر منطقه برایم مشکل 
ع شاخص بودند را جمدرست کنند و مخالفت کنند، رفتم عشایری که 

کردم و بردم فسا آنجا یک طرح آبخیزداری که قبالً اجرا شده بود را 
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نشانشان دادم و اینکه منطقه از یک صحرا تبدیل به چی شده بود... 
ها هم در لذا آمدیم و یک تعاونی مشارکتی درست کردیم که این

 . " ها سهیم بشوند و هم در خود طرحهزینه
 

بهترین حالت اگر تعامل یا تمایل به تعامل وجود  در سایر مناطق در
 صورت اقلیت بوده وهم بهداشته باشد در سطح پایینی خواهد بود آن

ها نشان از عدم تعامل در این ی ارزیابیطورکلبهدار نیست. لذا معنی
: 6ها دارند. از منظر تعامل با دولت، کشاورزی از محدوده محدوده

نند با امور آب یا امور آب همکاری ککشاورزان همکاری نمی"
چنین . هم"...رفتیم چاه بزنیمکردند که نمیکند...اگر همکاری مینمی

شما ": 6از منظر تعامل با سایر کشاورزان نیز، کشاورزی از محدوده 
دیدم رفتی چاه زدی و داری کشاورزی همسایه بنده بودی و می

رفتم و ا من هم میدهی ولی من چاه نداشتم لذسودآوری انجام می
شدم... چه مجاز و چه غیرمجاز... بین کشاورزان پیگیر حفر چاه می

ی . این نکته وجود عوامل"...یاوریبتوانی مشارکتی به وجود اصالً نمی
هد دی و رقابت کاذب بین کشاورزان را نشان میچشموهمچشممانند 

از که درنهایت باعث تراژدی منابع مشترک شده است. کشاورزی 

مترمربع   5111میانگین زمین به ازای هر فرد تقریباً ": 1محدوده 
است... به همین دلیل مردم واقعاً با هم سازگار نیستند و حتی همین 

 ."...تجمیع اراضی را نتوانستند با هم انجام بدهند
 

از سنوات گذشته محدودیت آب داشته است  2به دلیل این که محدوده 
االیام دارای آورد کمی بوده ند سیوند از قدیمای مانو حتی رودخانه

ود را خ تأثیرسالی در این محدوده است، همچنین با وجود اینکه خشک
گذاشته است اما به دلیل کوهستانی بودن این محدوده و روند کند 

ای توسعه در آن لذا هنوز با شرایط بحرانی مانند سایر مناطق فاصله
ی های فرآیند یادگیریل ارزیابی مؤلفهگیر دارد. لذا به همین دالچشم
فت توان گدار نبوده و از این محدوده اسمی به میان نیامد. تنها میمعنی

شار دست این محدوده فویژگی باالدستی در بعضی از مناطق بر پایین
 وارد کرده است.

 

 ی خروجی يادگیری اجتماعیهامؤلفهارزيابی  -2-8-8

های خروجی ی تحقیق مؤلفهشناسدر این قسمت بر طبق روش
یادگیری اجتماعی استخراج شدند. نتایج به تفکیک هر محدوده تحقیق 

های کشاورزان اند. این ارزیابی برمبنای اقدامات و نگرشارائه شده
 صورت گرفته است.

 

 0محدوده  -2-8-8-0

در این تحقیق از مناطق باالدست سد مالصدرا شروع شده،  1محدوده 
گردد که شامل مناطق سده، آسپاس و کامفیروز ختم میبه سد درودزن 

های کشاورزان در این محدوده به است. عمده اقدامات و واکنش
برداری صورت تغییر کشاورزی زراعی به باغداری، تغییر منبع مورد بهره

ت. های سابق بوده اس)سطحی به زیرزمینی یا دیم به آبی( یا ادامه رویه
ی و در نتیجه کاهش سطح زیرکشت تنها با تبدیل زراعت به باغدار

اآلن عالوه بر کشت جالیز  "هدف حفظ سود اقتصادی بوده است. 
رفتند سمت باغداری سیب، هلو و به... این باغات اغلب نیم  کمکم

ر مالک(. طیف دیگ)خرده "...هکتار یک هکتار یا نهایتاً دو هکتار است
برداری از دیم به آبی با هدف اقدامات در این محدوده، تغییر منبع بهره

اآلن در منطقه بکان از حدود  "برداری از منابع آب بوده است. بهره
 111های عمیق سالی شد شروع کردند به حفر چاهکه خشک 81سال 
دهد کشاورزان با مالک(. این نکته نشان می)خرده "...متر 151متر 

 بع مورددرک سطحی تغییر فیزیکی وارده به سیستم، تنها من
ا برداری سابق راند تا همان رویه و رفتار بهرهبرداری را تغییر دادهبهره

خود  وریادامه دهند. به بیان دیگر تنها به دنبال بهبود عملکرد و بهره
ند و ااند. همچنین بخش عمده دیگر این محدوده تغییر رویه ندادهبوده
این امر نشان از عدم اند و گونه پاسخی از جانب خود اتخاذ نکردههیچ

سالی شده در این مدتی که خشک"درک شدت تغییر بوده است. 
ی ادامه دادند فقط یک خورده به مشکل طورهمانکشاورزان 

 مالک(.)خرده "...برخوردند
 

ی و سالخشکهای دولت به ی حائز اهمیت در پاسخاز طرفی نکته
دو مورد در این ها بوده است که نحوه واکنش کشاورزان به این پاسخ

 -محدوده آشکار است. اول اینکه در مناطق باالدست سد مالصدرا
افزایش سطح زیرکشت اتفاق افتاده است. سؤال اینجاست که  -سده

ست؟ سالی چه بوده ادلیل این اقدام با وجود شرایط اقلیمی نظیر خشک
های باالدست سد مالصدرا که زده شد خب زمین"پاسخ این است: 

 ". مالک()خرده "...یر کشت درواقع سطح زیرکشت زیاد شدسد رفت ز
 یز وقتا یول کردندینجا کشت نمآقبل از سد مالصدرا اصالً باالدست 

 نددارو ها تپه در اندهبرد اندهکرد یکشسد ساخته شد اآلن لوله
شت پ ودبر یدآب حق ماست چرا با ینا گویندیو م کنندیم یکشاورز

دهد که ساخت سد مالصدرا این نکته نشان میمالک(. )عمده "..سد
که پاسخ نهاد رسمی به تغییر فیزیکی وارده به سیستم منابع آب این 
حوضه آبریز بوده است، خود باعث تغییر نگرش کشاورزان باالدست 

که طوریبرداری از منابع آب گشته است بهاین سد در نحوه بهره
 برداری بدون مدیریت از منابعی تقویتی بهرهرا در یک حلقه کشاورزان

آب وارد کرده است. نکته مهم دیگر این است که باالدست سد نیز 
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های وابسته به اراضی ها حتی زمینعالوه بر کشت آبی، تمامی زمین
واسطه پاسخ اند. حتی این تغییر نگرش بهسد نیز به زیر کشت دیم رفته

هنجار های نانگرش دولت تا این مرحله پیش رفته است که باعث ایجاد
صورت ای از دریاچه سد بهاآلن یک عده "در کشاورزان گشته است: 

مالک(. درواقع برداشت غیرمجاز )خرده "..کنندحتی غیرمجاز پمپاژ می
از منابع آب امری هنجارمند تلقی گشته و کشاورزان این کار را خالف 

 شودمی دانند لذا از این دیدگاه است که گفتهقانون و شرع نمی
 ساختارهای اجتماعی تخریب گشته است.

 
ی ساخت سد مالصدرا به دلیل اینکه منابع آب سطحی واسطهدوم، به

هم به دلیل ذخیره جریانات سطحی  -منطقه کامفیروز کاهش پیدا کرد
رداری بتغییر منبع بهره -باالدست سد افزایش مصرف به علتو هم 

از آب چاه برای کشت برنج خود رخ داد و کشاورزان شروع به استفاده 

 "..شد از وقتی که سد مالصدرا زده شد حفر چاه هم بیشتر "کردند. 
مالک(. اما پاسخ دیگر دولت واگذاری اراضی ملی بود که در این )خرده

درصد مقدار  21تقریباً میزان آب به  "منطقه مصداق کامالً بارزی دارد. 
هایمان افزایش پیدا کرده... ینکه در این مدت زماولیه رسیده در حالی

مالک(. ده)خر "..های منابع طبیعی گرفتندخیلی از افراد رفتند و از زمین
ر نیز مزید ب -واگذاری اراضی -های دولتواقع ضعف قوانین و پاسخدر

علت شده است تا سطح زیرکشت افزایش یابد و به دلیل اینکه جریانات 
های توسعه داده ن آب زمینسطحی کاهش یافته بود لذا برای تأمی

اند. لذا شده، کشاورزان به استفاده از منابع آب زیرزمینی رو آورده
مشخص است همانند منطقه سده در باالدست سد مالصدرا، در این 

های هالبته با وجود مؤلف -منطقه نیز سازوکار تقویتی سطح زیرکشت
. این قضیه فشار وارده کرده است 1نیز بر منابع آب محدوده  -مجزا

ین های خاصی در پایگردد که به دلیل وجود سازوکاروقتی شدیدتر می
دست، سازوکار دیگری در این منطقه فعال گشته است که باعث تغییر 
نگرش کشاورزان این منطقه شده است. درواقع به دلیل فشارهای 

 1696-1695اخیر مخصوصاً سال  چند سالدست، کشت برنج در پایین
ا حال کشاورزان باما با این -پاسخ سیستم نهاد رسمی -ممنوع گردید

وجود دانستن غیرقانونی بودن کشت برنج همچنان به رویه سابق خود 
ی کساینجا عمالً کشت برنج ممنوع شده بود ولی هیچ "ادامه دادند. 

مالک(. یکی از دالیل )خرده "عمل نکرد و اآلن همه برنج کاشتند..
رای ممنوعیت کشت برنج در نبود سازوکار درست از سوی این عدم اج

دولت اعالم شده است. این عدم مدیریت صحیح و رفتارهای متناقض 
ها باعث گردیده است که در کشاورزان دولت در اجرای قوانین و طرح

تنها دولت مسئول بحران به وجود آمده "این نگرش ایجاد گردد که 
تواند این وضعیت را بهبود ببخشد کسی هم جز دولت نمیاست و هیچ

و کشاورزان تنها نهادهای منفعلی هستند که باید از نهادهای باالتر به 

مشکل اگر قرار به حل شدن داشته باشد " "ها ارائه شوند.حلها راهآن
مالک(. هرچند ذکر این نکته هم )خرده "...باید خود دولت اقدام کند

رش گیری این نگولت در شکلهای دخالی از لطف نیست که سیاست
گذار بوده است و به همین علت کشاورزان بخش اعظمی از تأثیربسیار 

یکی از عوامل توسعه کشاورزی "دانند: تقصیر را متوجه دولت می
 "...های کلی دولت و نظام مبنی بر استقالل در کشاورزی بودسیاست
هه در مواج دهد پاسخ و سیاست دولتمالک(. این نکته نشان می)خرده

با تغییر موجود در سیستم خود باعث تغییر و فشار بر سیستم و تغییر 
 رفتار کشاورزان شده است.

 

 8محدوده  -2-8-8-8

 گردد و بهطور که گفته شد شاخه سیوند را شامل میهمان 2محدوده 
های مطالعاتی نام دشتبال معروف است. این محدوده شامل محدوده

باشد. این منطقه شرایط ویژه اد و سرپنیران مینمدان، دهبید، قادرآب
اعث ها باقلیمی خاصی به دلیل کوهستانی بودن دارد. همین ویژگی

گشته است تا این محدوده از سنوات گذشته دارای منابع آبی محدود 
 یهألهای ذاتی باعث تأخیر زمانی در درک مسباشد. همین ویژگی

. دست خود شده استپایینآبی و واکنش نسبت به آن با مناطق کم
قابل تقسیم به  1طیف کلی اقدامات این محدوده مانند محدوده 

ای رود هباشد. مناطق باالدست که سرشاخهدست میباالدست و پایین
دهند مانند دهبید و دشت نمدان، غالب سیوند را تشکیل می

 مها به شکل تغییر با هدف ادامه رویه سابق )تغییر سیستهای آنواکنش

قبالً  "برداری آب بوده است. آبیاری سنتی به نوین( و تغییر منبع بهره
چغندر هم آمد جزو  62شد... سال اینجا عدس، نخود، گندم کشت می

گردان هم آمد... ذرت بعد از های این منطقه... بعدش آفتابکشت
انقالب کشت شد... اآلن در منطقه هندوانه، خیار، لوبیا و چغندر کشت 

زد لذا د.. ذرت هم چون این منطقه سرد است و لذا سرما میشومی
ان توها میمالک(. از منظر نگرش)عمده "...دیگر کسی سراغش نرفت

بیان کرد که در این منطقه نیز این نگرش به وجود آمده است که دولت 
اوایل انقالب بدون برنامه زمین واگذار  "مقصر وضعیت موجود است. 

های بدون مجوز زدند و باالخره از بین بردند و چاهکردند و مراتع را 
گونه روشن مالک(. این نکته این)عمده "...سطح آب رفت پایین

گردد که کشاورزان خود را افرادی ناتوان دانسته و لذا فقط دولت می
 حل مشکل را پیدا کند و به مرحله اجرا بگذارد.تواند راهمی
 

 ودیت بیشتر منابع آب طیف اقداماتدست به دلیل محددر مناطق پایین
با فراوانی بیشتری شامل تغییر سیستم آبیاری و تغییر زراعت به 

کار  اگر بخواهیم یک "باغداری در کنار تغییر منبع آبیاری بوده است. 
راغ رویم سمداوم داشته باشیم باید زراعت را کامالً بگذاریم کنار... می
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 ".. محصوالتی که کم آب باشنداحتماالً باغ انگور یا بادام...کالً
ونه گمالک(.  دلیل منطقی برای تبدیل زراعت به باغداری این)عمده
های کم زیاد های زراعی مثل گندم برای سطح کشتزمین "است: 

خواهد برای نیست چون کارگر و ادوات زیادی می صرفهبهمقرون 
(. از طرفی در مالک)خرده "...همین بیشتر کشاورزان رو آوردند به باغ

این منطقه عدم کارکرد درست دولت و رفتارهای متناقض باعث 
ین که نقض قوانطوریهایی در کشاورزان شده است بهیادگیری نگرش

 گوید کسی حقآید میاداره کشاورزی می "را امری عادی تلقی کنند. 
ه کنیم ولی بعد موقع کشت کندارد برنج بکارد وگرنه فالن کار را می

کارند و تازه بعد موقع برداشت آیند سر بزنند و همه هم میرسد نمیمی
 ".کنند.آیند آماربرداری برای عملکرد برنج میرسد از اداره میکه می
 مالک(.)خرده

 

 2محدوده  -2-8-8-2

گردد لذا دست سد درودزن محسوب میاین منطقه به دلیل اینکه پایین
ساخت سد درودزن دارای حقابه از این سد شده است. در نتیجه  از زمان

بخش اعظمی از توسعه کشاورزی در این منطقه متأثر از ساخت سد 
های باالدستی دولت بوده است. در این درودزن و درواقع سیاست

طور غالب تغییر منبع آب، تغییر الگوی کشت و بهمحدوده کشاورزان 

ها یک هجمه سالیبعد از خشک "اند. تغییر زراعت به باغداری داده
های زیرزمینی صورت گرفت و همه رو شدیدی به سمت استفاده از آب

ها رویه از چاهاین مصرف بی "مالک(. )عمده "..آوردند به زدن چاه.
متر و سپس اآلن  151متر رسید به  111طوری شد که سطح آب از به

مالک(.  درواقع در سنوات گذشته به )عمده "...متر قرار دارند 221در 
دلیل درآمدزایی خوبی که کشاورزی در این محدوده داشت باعث گردید 
تا کشاورزان به هر طریقی شده سعی در حفظ سودآوری خود کنند و 

ند. آب که در اختیار داشتند یافتترین راه را در استفاده از منبع غنی سهل
کشاورزان در سنوات گذشته توسط کشاورزی و آن میزان آب سطحی  "

که داشتند یک بهره و ثمره خوبی را به دست آوردند و وقتی با کاهش 
خواستند لذا هجوم آوردند آب مواجه شدند چون همان میزان بهره را می

 "...شان به هر طریق ممکنبه استفاده از چاه برای تأمین آب مورد نیاز
برداری از منابع آب زیرزمینی در این مالک(. پس از اینکه بهره)عمده

محدوده شدت گرفت و دیگر منابع کافی به نظر نرسید لذا کشاورزان 
بعد از  "تغییر الگوی کشت و تغییر زراعت به باغداری افتادند.  به فکر
می غییر دادند... هجوسری رفتند و الگوی کشت را تها یکسالیخشک

بر شروع شده...کشت زیتون، آبهای کمبه سمت باغداری و زراعت
طور که مشخص است از لحاظ مالک(. همان)عمده "...پسته و زعفران

سالی داده شده است. در این های تکراری به خشکماهیت مدام پاسخ
صورت محدود نیز تغییر سیستم آبیاری جزو اقدامات محدوده به

اورزان بوده است هرچند که این اقدام نیز ماهیتاً با اقدامات دیگر کش
 تفاوتی ندارد.

 
نکته جالب و قابل ذکر در این محدوده نحوه پاسخ سیستم دولتی به 

طور سنتی از چاه، چشمه یا بعضی از مناطق به "تغییر وارده است: 
 کردند و برایکردند و از خود رودخانه استفاده نمیقنات استفاده می

 کمکما ههمین هیچ سهمی از آب نداشتند ولی بعد به دلیل اینکه این
رسانی درودزن را گسترش دادند برای آمدند و شبکه آب خشک شدند

هکتار  12111هکتار به  62111این مناطق و مساحتش را از 

مالک(. به بیان دیگر پاسخ مسئوالن به کمبود آب )عمده "رساندند...
کنترل  تنها مشکل راای بوده است که نهگونهسالی( یا تغییر به)خشک

سطح زیرکشت و بدتر شدن اوضاع  نکرده است بلکه باعث افزایش
شده است و باعث یادگیری کشاورزان مبنی بر تأمین همیشگی آب 

اند توسط مسئوالن بوده است و لذا به هرگونه که توانستند و خواسته
 اند. لذا از این منظر پاسخبدون مدیریت صحیح آب از آن استفاده کرده

ده شاورزان شگیری این نگرش در کسیستم دولتی خود باعث شکل
ممکن دارد و هر  هر صورتاست که دولت وظیفه تأمین آب را به 

تغییری که در سیستم رخ دهد و کشاورزان به هر طریقی که از منابع 
برداری کنند، بازهم نهادی به اسم دولت وجود دارد و وظیفه آب بهره

 ها را تأمین نماید. دارد که آب مورد نیاز آن
 

 7محدوده  -2-8-8-7

بختگان  -های طشککه از پل خان تا ابتدای دریاچه 6حدوده م
ت. را از شرایط موجود دیده اس تأثیرگردد بیشترین ضربه و محسوب می

 های نهادهایتر واکنشاین امر خود یکی از دالیل وجود طیف گسترده
ها است. این محدوده به دلیل اینکه غیررسمی نسبت به سایر محدوده

ها ه با تغییر مواجه گشته است لذا از سایر محدودهمدت بیشتری است ک
در پاسخ به تغییر جلوتر رفته است. از لحاظ تقدم زمانی در این منطقه 

از  "ابتدا تغییر الگوی کشت و تغییر سیستم آبیاری اتفاق افتاده است. 
سالی شد فقط گندم کاشتیم...تک محصول به بعد که خشک 82

ه خاطر همین مشکالت آب، خود کشاورزان ب "مالک(. )خرده "...شدیم
رغبت پیدا کردند و افتادند دنبال اینکه از سیستم آبیاری نوین استفاده 

)مسئول دولتی(. نکته حائز اهمیت این است که در اغلب  "..کنند
برداری از مناطق این محدوده به این دلیل کشاورزان به سراغ بهره

ت علت مصارف بسیار زیاد در باالدساند که به منابع آب زیرزمینی نرفته
( عمالً منابع آب زیرزمینی در این محدوده در اکثر نقاط 6)محدوده 

از آنجایی که شوری آب باالست در منطقه  "باشد. غیرقابل استفاده می
 "تواند از آب چاه استفاده کندکسی نمیشش بند کربال، اکثراً هیچ

یانات سطحی به حدی رسید مالک(. اما پس از اینکه کاهش جر)خرده
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بر آبکه دیگر این اقدامات جوابگو نبودند به سراغ کشت محصوالت کم

تقریباً از وقتی که آب "و مقاوم به شوری؛ و همچنین باغداری رفتند. 
 9-8ر از کاری بیشتشور شد کشت پسته هم بیشتر شد... رونق پسته

 مالک(.)خرده "سال پیش هست...
 

صورت شد که در این محدوده تجمیع اراضی نیز بهدر بخش قبلی گفته 
های اخیر به دلیل افزایش محدود صورت گرفته است. نهایتاً در سال

هایی رخ داده است که با اقدامات وخامت شرایط موجود نیز واکنش

ای هم رفتند سمت یک عده "گیری دارند. های چشمگذشته تفاوت
مالک(. )خرده "..داری زدندهای دیگر و رفتند گاوداری یا دامشغل
ای نیز کشاورزی را برای همیشه رها کردند و حتی مهاجرت عده

در محدوده پل خان به پایین، "اند به سایر نقاط برای درآمدزایی. کرده
 "روستایی نداری... چنانآنشوند و شما دیگر روستاها دارند خالی می

ف تغییر وارده و ضع دهد به علت شدتمالک(. این نکته نشان می)عمده
اال بپذیری این قشر بشدت در توانایی کشاورزان در طول تاریخ، آسیب

و لذا آخرین نقطه پاسخ خود را در مهاجرت به سایر نقاط یا شاید  رفته

حتی اآلن هستند کشاورزانی که مهاجرت  "اند. تغییر نگرش خود دیده
روز ی همین کامفیاند سایر مناطق مثل کرمانشاه یا حتاند رفتهکرده

مالک(. درواقع کشاورزان نگرش و )خرده "..کننددارند کشاورزی می
تعصب خود را به کشاورزی سنتی تغییر داده و حاضر به مهاجرت به 

اند. حتی نکته جالب در این زمینه سایر نقاط برای حفظ درآمد خود شده
 پاسخ سیستم دولت به معضل مهاجرت و نبود کار برای کشاورزان

حلی که مسئولین به ما دادند این بود که بروید قزاقستان یک راهاست:  
کشاورزی دیم گندم بکنید.. اآلن یک تعداد از مرودشت رفتند دارند 

 مالک(.)عمده "..کنندآنجا کار می
 

اند که نشان از تغییرات اساسی در اما در نقطه آخر اقداماتی اتخاذ شده

ما اینجا اصالً آب نداریم و اینکه  "د. نگرش و عملکرد کشاورزان دارن
دهد.. این منطقه نماینده هم دارد کسی به کشاورزی بها نمیدیگر هیچ

کسی گوش زند هیچداد و فریاد می هرچهو پرکار هم هست ولی 
دهد حتی در مجلس سخنرانی پیش از دستور انجام داد، وزیر نیرو نمی

برنج ممنوع بشود و حتی را استیضاح کرد و قرار شد که کامفیروز 
درودزن هم ممنوع بشود ولی ممنوع که نشد هیچ بلکه بیشتر هم کشت 

مالک(. این نکته دلیل ممنوعیت )خرده "شد.. یعنی مدیریت ضعیف...
دهد و وجود حکمرانی پایین به باال در سطح کشت برنج را نشان می

دنظر ل محکند اما نکته اینجاست که راهخیلی ضعیفی را نمایان می

ه گونما طرح نکاشت را ارائه دادیم ولی هیچ "کاربردی نبوده است. 
مالک(. این نکته نیز فعال )خرده "العملی از سوی دولت ندیدیمعکس

دهد. شدن یک ساختار جدید را توسط نهادهای غیررسمی نشان می

رفت از بحران اول از همه اینکه کشاورزان ساختار تعاملی برای برون
 را به دولت نکاشت اند و در ذیل این ساختار جدید، طرحل دادهرا شک

 اند.ارائه داده
 

در این محدوده کشاورزان حتی فراتر رفته و با تشکیل ساختاری جدید 
ات را تنها اختالفبه شکل تعاونی با عنوان کشاورزان منطقه کربال، نه

یز شکل را ناند بلکه ساختاری جدید کنار گذاشته و حاضر به تعامل شده
اند. هدف این ساختار جدید هم این است که با وحدت خود داده

مطالباتشان را پیگیری کنند. البته این ساختار جدید خالی از اشکال و 
ها دولت مقصر وضع موجود بوده است ایراد نیست چرا که به پندار آن

ند. ااند و خطایی نکردهکننده بودهو خود کشاورزان کربال تنها اطاعت
از طرف دیگر هدف متناسب این مشارکت چیست. این افراد غالباً یا 
حتی تماماً به دنبال رفع مشکل نبودند بلکه تنها از این اتحاد به دنبال 

ده مانند فشار به نماین -احیا حقابه کشاورزی خود از هر طریقی که شده
بالعکس مشخص است که نگرش غالب  منظربودند. از این  -مجلس
روه در جهت تخریب بیشتر منابع آب باشد و شاید ساختار جدید این گ
 نفسه وجود چنینی فراتر مخرب عمل نماید. البته فیبه شکلخود 

ساختار جدیدی نشان از وجود ظرفیت تعامل و یادگیری سیستم نهادی 
 دارد. 6محدوده 

 

 0محدوده  -2-8-8-0

رزان، این منظور درک بهتر اقدامات صورت گرفته از سوی کشاوبه
گردد: مناطقی که کشت آبی دارند و محدوده به دو قسمت تقسیم می

هایی که کشت غالب زمین 5مناطقی که کشت دیم دارند. در محدوده 
ی توانند از کشت آبهایی هستند که بالقوه نمیکردند زمیندیم می

استفاده کنند و دلیل این امر هم این است که یا به هر شکلی دسترسی 
ب ندارند یا از لحاظ گیاه مورد کشت، مورد پسند نیست. از این به آ

هایی از استهبان است که هنوز به شکل شامل بخش 5منظر محدوده 
 -دهند و سایر مناطق شامل نیریز و آبادهگفته شده کشت دیم انجام می

لیل اند به دطشک که یا کشت آبی دارند یا اگر هم کشت دیم داشته
اند. به آب زیرزمینی تبدیل به کشت آبی شدهدسترسی مطلوب به 

، که شامل استهبان نیز 5همین دلیل است که هنوز در محدوده 
هزار هکتار انجیر دیم و اراضی بادام دیم موجود  22باشد، بیش از می

یکی از دالیلی که اینجا رفتند سمت انجیر نبود آب بود )سطح  "است. 
هی هم نبود که بشود از اعماق آب زیرزمینی پایین بوده( چون دستگا

دار(. در این )باغ "...آب بیرون کشید لذا رفتند سمت دیم و انجیر
ت اند که قبالً زراعههایی تبدیل به کشت آبی شدمحدوده فقط زمین

ر اند. ددیم داشتند و از طرفی هم دسترسی به آب زیرزمینی داشته
ه ان با وجود اینکگیرد غالباً باغدارمناطقی که کشت دیم صورت می
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مردم هم  "اند. اند اما واکنشی نشان ندادهسالی را درک کردهخشک
سالی کنار آمدند و ادامه کار خاصی نکردند با همان وضع خشک

ت توان گفدار(. در نهایت برای این افراد و منطقه تنها می)باغ "..دادند
ر رفته باالتکه آگاهی این افراد نسبت به تغییر و محیط پیرامون خود 
 است اما ظرفیت پایینی در مواجهه با تغییر و یادگیری دارند.

 
اما در مناطق دیگر که کشت دیم به آبی تبدیل شده است یا از قدیم 

هایی طشک و بخش -ود داشته است )شامل نیریز، آبادهکشت آبی وج
ها و سالی(، ظرفیتاز استهبان( کشاورزان در مواجهه با تغییر )خشک

 زمان الگویاند. در این مناطق ابتدا و هممات متفاوتی را انجام دادهاقدا
کشت خود و نوع منبع آبیاری را تغییر دادند و درنهایت زراعت خود را 

ش شود و بجایاآلن حتی انار هم دارد حذف می "اند. به باغ تبدیل کرده
. ر(دا)باغ "کارند... انجیرشان هم آبی هست بیشتر...دارد انجیر می

لت های باالدستی دوسیاست تأثیرشایان ذکر است که در این محدوده 
اآلن در این منطقه اراضی ملی  "بر توسعه کشاورزی مشهود بود. 

کنند.. اینجا اراضی تصرفی هم هست که دارند کشت انجیر می
طور واگذاری اراضی تصرفی ذیل و همین 62و  61واگذاری ذیل ماده 

هایی شباهت 6دار(. این محدوده با محدوده )باغ "...هم داشتیم 66ماده 
دارد )فعال شدن ساختارهای جدید(. در گام اول اقداماتی که در این 
محدوده صورت گرفته است شامل تغییر الگوی کشت، تغییر زراعت به 

بعداً  "صورت محدود تغییر در سیستم آبیاری بوده است. باغداری و به
ه وسیله خود کشاورزان کشت پسته بود بهی کآبکمبه خاطر خشکی و 
دار(. اغ)ب "...ی استان فارس در نیریز هستکارپستهشروع شد که کل 

ت تبدیل تنها زراعی نهآبکمقبالً باغاتی که بود دیم بود ولی به دلیل  "
کمیلی صورت آبیاری تبه باغداری شد بلکه باغات هم آبی شدند البته به

های اخیر عالوه بر اقدامات دار(. اما در سال)باغ "...یا کمک آبیاری
صورت گرفته، اقدامات جدیدی در این محدوده رخ داده است که جالب 

میلیون  511برای نیریز و استهبان هر کدام نزدیک  "توجه هستند. 
بالعوض دادند برای کشاورزی... استهبان کاری که کرد این بود که 

با این پول حفر کرد و لذا  آمد و مجوز سه حلقه چاه را گرفت و
برداری و انتقال آب را به کشاورزان سپرد....اداره جهادکشاورزی بهره

که یدرصورتنیریز ولی آمد رفت و تانکر آب خرید داد به کشاورزان 
دار(. این نکته از )باغ "...هاخورند آنوقتی آب نیست به چه دردی می

م صورت گرفته توسط این حیث اهمیت دارد که جدای از نوع اقدا
این اقدام خود  -نماینده مجلس و جهادکشاورزی -نهادهای رسمی

ی هاظرفیتی را در شهرستان استهبان فعال کرده است که تا سال
ی و بردارگذشته وجود نداشت و به همین دلیل ساختار جدیدی از بهره

ی نوعمدیریت منابع آب را در استهبان شکل داده است. درواقع هم به
ویکرد پایین به باال به وجود آمده است و هم اینکه کشاورزانی که تا ر

ا کردند و تعاملی بصورت فردی در زمین خودشان فعالیت میدیروز به
برداری مشارکتی از چاه، در حال واسطه بهرهسایرین نداشتند اکنون به

تعامل هستند و خود کشاورزان الگویی را از حکمرانی محلی و مدیریت 
ها دست خود کشاورزان درواقع مدیریت چاه "اند. رکتی شکل دادهمشا

دار(. هرچند شاید در عمل این اقدام ایرادات خاص خودش )باغ "...است
را داشته باشد اما همین امر که ظرفیت نهادی جدیدی را فعال و شکل 

تر در این فرآیند آن است که داده است قابل توجه است. نکته جالب
بخشی از این فعال شدن ظرفیت نهادی وابسته به رفتار نهادهای 

های ی، ظرفیت نهادنهاد رسمدر نیریز به دلیل ضعف رسمی بوده است. 
 غیررسمی فعال نگردیده است.

 
میلیون  2خرم دارد روزی اآلن همین فردی که من از آن آب می "

دار نیریز(. این نکته نیز از دو جهت )باغ "...گیرد از فروش آبپول می
 هبسیار جالب توجه است. اول اینکه فروشنده آب با تشخیص تغییر ب

وجود آمده در سیستم منابع آب و تشخیص منفعت خود در فروش آب 
تنها نگرش خود نسبت به کشاورزی را تغییر داده است بلکه ساختار نه

جدیدی را برای فروش آب در منطقه به سایر کشاورزان شکل داده 
توان گفت سازوکاری مانند بازار آب را خود کشاورزان است. درواقع می

. اما درنهایت ساختار جدیدی شکل گرفته است که بخشی اندفعال کرده
از آن ناشی از فعالیت خود جهادکشاورزی در منطقه بوده است و طرح 

به خاطر همین طرح امید جهادکشاورزی  مثالًما "امید نام دارد. 
رویم به کشاورزان دیگر در زمینه کشاورزی آموزش و اطالعات می
های ح نیز جدای از عملکردش ظرفیتدار(. این طر)باغ "...دهیممی

جدید و جالبی را ایجاد کرده است و اول برای کشاورزانی که در این 
تنها تغییر نگرش نسبت به کشاورزی سنتی کنند نهطرح شرکت می

توسط یادگیری از سایر کشاورزان را سبب شده است بلکه ساختاری 
جارب ن بتوانند تتعاملی را بین کشاورزان فعال کرده است تا کشاورزا

 یکدیگر را باهم به اشتراک بگذارند. 
 

 گیریبحث و نتیجه -7

های صورت گرفته و نتایج به دست آمده از بستر با توجه به تحلیل
بختگان، ظرفیت یادگیری  -سیستم اجتماعی حوضه آبریز طشک

یزیکی یل، تغییر فتحلساختار نهاد آب ارزیابی گردید. بر طبق نتایج 
 1682-1681سالی سال یستم منابع آب این حوضه خشکوارد به س

در نظر گرفته شد. ارزیابی بستر حاکم بر این حوضه نشان داد که 
کننده آب، بخش کشاورزی است. این ترین برداشت و مصرفبزرگ

ارزیابی نشان داد در طول تاریخ در سنوات متعدد وقتی سیستم اجتماعی 
یا مشکل از طرف سیستم  )نهاد رسمی و غیررسمی( با محدودیت

هایی را اتخاذ کرده است که حلاکولوژیکی مواجه شده است، راه
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 برداری ازاند مانند: سدسازی، توسعه کشاورزی، بهرهشکست خورده
 منابع آب زیرزمینی و غیره.

 
ز از آبریبر طبق نتایج، نهاد رسمی مرتبط با بخش آب در این حوضه

قبال مشکالت موجود مرتبط با منابع آب سنوات گذشته تا به امروز، در 
هایی را اتخاذ نموده است که از سطح ملی ارائه و اتخاذ همان پاسخ

پذیری و توانایی الزم برای اتخاذ اند و خود این نهادها از انعطافشده
اقدامات متناسب محلی برخوردار نیستند. این چارچوب صلب در نهایت 

طرف نهاد غیررسمی غیرقابل باعث گشته است تا نهاد رسمی از 
اطمینان و بی مسؤولیت شناخته شود. این نتایج نشان داد که به طور 

آبریز وجود ندارد و کلی حکمرانی در سطح محلی الاقل در این حوضه
به همین سبب چارچوب مدیریت منابع آب از نوع سلسله مراتبی با 

بب که به سرویکرد باال به پایین است. این نتایج حاصل نشان داد 
مسؤولیتی که نهادهای زیرمجموعه دولت در حوضه و سطح استان 
دارند تا حدودی با کشاورزان تعامل دارند اما مسلماً میزان این تعامل از 

ای بیشتر است. اما سمت جهادکشاورزی نسبت به سازمان آب منطقه
ای و جهادکشاورزی در سطح ضعیفی های آب منطقهتعامل بین دستگاه

ابی گردید. عدم تعهد رفتاری، مخصوصاً از سوی جهادکشاورزی، ارزی
گذار بوده است. لذا از این منظر هم تأثیرروی نگرش کشاورزان بسیار 

شود. اما در مجموع در این حوضه سطح تعهد، پایین در نظر گرفته می
تر رسد که درک وابستگی به کشاورزان و سایر نهادها قویبه نظر می

همسو و یکسان بین رفتار نهادهای رسمی آب در سطح  باشد. الگوهای
دهد ( و محلی نشان میMoghimi Benhangi et al., 2017aملی )

ی یگانه یادگیری قرار دارد. لذا ارزیابی نهاد که این ساختار در حلقه
بختگان این است که این نهادها از ظرفیت  -آبریز طشکرسمی حوضه

هایت ظرفیت پایین سازگاری برخوردار پایین یادگیری اجتماعی و در ن
ترین ایرادات این نهادها عدم وجود سازوکارهای هستند. یکی از بزرگ

باشد. به سبب این نگاه از باالدست در مدیریت محلی منابع آب می
طول تاریخ نهادهای رسمی محلی خالقیت و ابتکار خود در برخورد با 

ب اند و به سبب نگاه صلادهآبریز را از دست دمشکالت منابع آب حوضه
ها و رفتارها در به این مسایل و نهادهای غیررسمی، این چارچوب

نهایت باعث تخریب سازوکارهای مشارکتی پایدار بین نهادهای آب 
 اند. شده

 
مطابق نتایج به دست آمده برای نهاد غیررسمی آب در حوضه آبریز 

وح مختلفی های فرآیند یادگیری در سطبختگان، مؤلفه -طشک
های فرآیند یادگیری اجتماعی نشان داد ارزیابی شدند. ارزیابی مؤلفه

باور و نگرش کشاورزان به نبود عدالت اجتماعی  6که تنها در محدوده 
دار و عمیق است. طبق این نتایج به دست آمده از سوی دولت معنی

مشخص شد که هر چقدر کشاورزان به نبود عدالت باور داشته باشند، 
برای تعامل با دولت رغبت کمتری خواهند داشت چرا که دیگر تضمینی 

 بینند. در غالب اینهای خود از سمت مقابل نمیبرای تحقق درخواست
حوضه بین نهادهای رسمی و غیررسمی عدم اعتماد وجود دارد. 
همچنین این ارزیابی نشان داد که بین نهادهای غیررسمی در 

 5و  6های اد غالب است و در محدودهعدم اعتم 6و  1های محدوده
ن بود. وجود ای مؤثردار و بالعکس اعتماد بین نهادهای غیررسمی معنی

( باعث گشته است تا تعامل 5و  6دار در این دو محدوده )اعتماد معنی
ها باالتر ها از سایر محدودهبین نهادهای غیررسمی در این محدوده

االتری دارند. در واقع این ظرفیت باشد و لذا درنهایت ظرفیت تعامل ب
باالی تعامل از طرف دیگر به منظور رسیدن به باور و درک وابستگی 

ه باشد. البته طبق ارزیابی صورت گرفته درک وابستگی ببه یکدیگر می
ها در سطح باالتری نسبت به نهادهای غیررسمی نیز در این محدوده

شود که در این دی میبنگونه جمعهای دیگر بود. لذا اینمحدوده

های فرآیند و ( مؤلفه6و  1های محدوده)حوضه در قسمت باالدست 
های دست )محدودهخروجی در سطوح پایینی ارزیابی شدند اما در پایین

 2ها در سطوح باالتری به دست آمدند. در محدوده ( این مؤلفه5و  6
 دار نبودند. ها تا حدودی معنیاین مؤلفه

 
ور خالصه نتایج ارزیابی خروجی یادگیری اجتماعی را طبه 2جدول 

های خروجی یادگیری اجتماعی نشان داد دهد. ارزیابی مؤلفهارائه می
که ظرفیت یادگیری اجتماعی ساختار نهادهای غیررسمی در 

بختگان در سطح  -دست حوضه آبریز طشکهای پایینمحدوده
ی یگانه در حلقه 6و  2، 1باالتری قرار دارند. بر این مبنا محدوده 

ی در حلقه 6ی دوگانه یادگیری و محدوده در حلقه 5یادگیری، محدوده 
گیرند. نکته جالب توجه گرایش این اقدامات گانه یادگیری قرار میسه

این گرایش به سمت حفاظت بهتر  5و  6های است که در محدوده
ور طو به اند و از وسعت فردی فراتر رفتهمنابع آب سوق پیدا کرده

اند. از این منظر این دو محدوده دارای مشارکتی و جمعی عمل نموده
 ها هستند.ظرفیت سازگاری باالتری نسبت به سایر محدوده

 
ارزیابی وضعیت موجود توسط چارچوب یادگیری اجتماعی نشان داد که 

ها، باشد. یکی از آنای در ساختار نهادی موجود میهای گستردهضعف
ساختارهای نهاد رسمی و نهاد غیررسمی در باال بردن ظرفیت ضعف 

درواقع در طول تاریخ از یک طرف به دلیل  تعامل با یکدیگر است.
های دولت، حکمرانی آب در ایران به یک ساختار متمرکز باال به نقش

 ت: گذار بوده استأثیرپایین تبدیل شده است و همین امر از دو جنبه 
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Table 2- The results of Assessment of Social Learning Output components in the Tashk-Bakhtegan River 

Basin 

 بختگان -های خروجی يادگیری اجتماعی حوضه آبريز طشکنتايج ارزيابی مؤلفه –8جدول 

Sub-region Dominant Learning Loop Width Direction Orientation 

1 Single-loop learning* Individual Divergent Destructive 

2 Single-loop learning* Individual Divergent Destructive 

3 Single-loop learning* Individual Divergent Destructive 

4 Triple-loop learning Collective Convergent Constructive 

5 Double-loop learning* Collective Convergent Constructive 

* with signs of Existence of higher loops of learning 

 
اول اینکه نهادهای غیررسمی را به خود بسیار زیاد وابسته کرده است 

بال پذیری در قو همین وابستگی باعث از بین رفتن حس مسؤولیت
دوم اینکه نهادهای  یرامونشان گشته است.پمنبع طبیعی محیط 

 کارنوعی طلبغیررسمی با رویکردی منفعل در ساختار موجود به
لی راحت توجیه رفتار خود را در اشتباهات اند و از این منظر خیشده

ود های موجتر شدن شکافکنند. این دالیل باعث عمیقدولت ذکر می
های تعامل و مشارکت بین نهادهای رسمی و غیررسمی در سازوکار

گشته است. این نکته بیش از پیش باعث ضعف در ظرفیت یادگیری 
 اجتماعی سیستم اجتماعی شده است.

 
ها و نتایج گزارش شده در این پژوهش، نکته با توجه به تمامی تحلیل

حائز اهمیت ارائه راهکار برای باال بردن ظرفیت سیستم و بهبود شرایط 
ت که ی قابل ذکر این اساست. با توجه به ارزیابی صورت گرفته، نکته

ساختار موجود ظرفیت پایینی برای یادگیری و سازگاری دارد. از منظر 
بطه بین نهادهای رسمی و غیررسمی، موارد نیاز به بهبود بسیار زیاد را

هستند از جمله: اختالفات عمیق بین دولت و کشاورزان از منظر اعتماد 
هایش مخصوصاً به دلیل عدم تعهد حلنداشتن کشاورزان به دولت و راه

رفتاری از سوی دولت، عدم وجود ساختاری مناسب برای فروش 
طوری که نقش داللی از بین برود و کشاورزان زان بهمحصوالت کشاور

تفاوت قیمت فروش خود و خرید در شهرهای دیگر را در سطح مابه
ی گونه هم بازار کنترل گردد و هم سودهای نامتعارفپایینی ببینند. بدین

ی سازوکار بازار فعلی به بخشی از این افراد کج کارکردرا که به دلیل 
ود برداری خین دلیل حاضر به تغییر رویه بهرهرسانده است، و به هم

 نیستند، از بین ببرد.
 

در بخش نهاد رسمی باید نگاه ملی به حکمرانی محلی تغییر یابد و 
ساختار مدیریت منابع آب موجود به سمت ساختارهای مشارکتی و کمتر 
کردن نقش نهادهای رسمی در این فرآیند سوق پیدا کنند. یکی از 

ثر در این امر، فعال نمودن نهادهای خصوصی و ؤمهای سازوکار
نهاد با هدف افزایش سطح آگاهی و توانایی این های مردمسازمان

باشد. همچنین شایان ذکر است نهادها با هدف مدیریت منابع آب می
های مخرب موجود در قوانین بخش آب بسیار بر سطح که سازوکار

شوند. در بخش نهادهای اند و باید اصالح گذار بودهتأثیرمحلی 
ترین تغییر باید ابتدا در نگرش کشاورزان صورت غیررسمی بزرگ

اند یلی ایجاد شدههر دلهای غلطی که در کشاورزان به بگیرد. نگرش
مانعی بزرگ بر سر راه تغییر ساختار نهادی هستند و لذا در این بخش 

ند های فرآیهکه مؤلفها نیاز به تغییر دارند. مادامیابتدا این نگرش
پذیر یادگیری در سطوح پایینی قرار دارند تغییر ساختار نهادی امکان

نظور منخواهد بود. از این منظر نیز افزایش آگاهی و دانش کشاورزان به
 زا بسیار اهمیتطور درونها برای مواجهه با تغییر بهتوانمندسازی آن

ر باشد. تار راحتیابد. شاید کار کردن با نسل جدید کشاورزان بسیمی
ترین رویکرد این ساختار باید تغییر مدیریت عرضه و مدیریت بزرگ

 تقاضا به مدیریت مبتنی بر توسعه پایدار باشد.
 

همچنین کشاورزان یادگیری بهتری از یکدیگر دارند و لذا یک پیشنهاد 
این تحقیق شناسایی و گردآوری کشاورزان مناسب برای تشکیل 

خالل این شبکه اطالعات و تجربیات کشاورزان  ای است که درشبکه
نقاط مختلف با یکدیگر تبادل پیدا کرده و همچنین حتی مدیریت 

دار به این افراد سپرده های سهممالکی توسط تعاونیهای خردهنظام
دار شوند. همچنین افزایش سطح دانش ضمنی شوند تا کشاورزان سهام

ی و کارهای قدیماورزان با راهکشاورزان در راستای آشنایی بیشتر کش
ها و سنتی و دانش و اطالعات جدید مخصوصا در ارتباط با روش

ثر در جهت بهبود فعالیت ؤهای نو به عنوان راهکاری مفناوری
 گردد.کشاورزی و آگاهی گروداران پیشنهاد می

 
گردد، هرگونه پاسخ و اقدام گونه فراهم میدر نهایت در بستری که این

ان توان اطمینکند و میکه ارائه گردد قابلیت اجرا پیدا میمهندسی 
وسعه مانند طرح ت اقداماتدست بیشتری به نتیجه آن پیدا کرد. از این

منظور ایجاد صنایع کوچک در روستا و تغییر الگوی کشت روستایی به
اشد نظارتی داشته ب -کنترلی و خود -باشد. وقتی ساختار حالت خودمی
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درک  سرعتبهزا ایرادات و کاهش عملکرد خود را درونصورت لذا به
گونه ساختارها مانند سازوکار بازار عمل بخشد. اینکرده و بهبود می

ند، کزا عملکرد خود را بهینه میصورت دروننمایند که خود بازار بهمی
تنها توسط نظارت نهادهای باالتر، در قالب چارچوب مشخصی فعالیت 

نین برد. همچسازگاری خود را در مقابل تغییر باال می کرده و پایداری و
در این حوضه آبریز با توجه به اینکه ظرفیت یادگیری اجتماعی 

ه شود کباالتر ارزیابی شده است لذا پیشنهاد می 5و  6های محدوده
ها تواند از این محدودهگیرد میهرگونه راهکاری که مدنظر قرار می

ای برای سایر کشاورزان در سایر وی نمونهشروع شوند و درنهایت الگ
گونه بتوان ظرفیت یادگیری اجتماعی و ها شکل بگیرد و اینمحدوده

یش بختگان را افزا -درنهایت ظرفیت سازگاری کل حوضه آبریز طشک
زا صورت درونداد و ساختاری منعطف و سازگار با تغییرات محیطی به

 ایجاد نمود.
 

 تشکر -0

برای   نیرو  وزارت  تحقیقات آب  از مؤسسه  دانندمؤلفان الزم می

و نیز تمامی افرادی   این تحقیق،  میدانی  عملیات  انجام  از  حمایت

رج از مقاله مستخ  این  تشکر نمایند.  شرکت کردند،  مصاحبه  در  که

طرح پژوهشی با  621-9612-16تحقیق مرتبط با قرارداد شماره 

سازگاری سیستم مدیریت آب در مقیاس تحلیل نهادی ظرفیت "عنوان 

با  "بختگان نسبت به آثار ناشی از تغییر اقلیم-حوضه آبریز طشک

 باشد.مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو می
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