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 چکیده

اما آب . از دارددر تمام مراحل، به آب فراوان ني( غرقابي)كشت رایج در ایران  هبرنج گياهي است كه در شيو

كمبود آب موجب شد كه كشاورزان برای مدیریت منابع . ها و بارندگي در فصل كشت، پاسخگوی نياز آن نيسترودخانه

وسعت منابع مذكور در مازندران . رو آورند "آببندان"سازی آب، به حفظ یا ساخت استخرهای آب یا  موجود و ذخيره

شود،  اما معموالٌ به یک روستا اختصاص دارد و دارایي مشترک محسوب مي هر آببندان. حدود هفده هزار هکتار است

های ذینفع، مدعي استفاده و مدیریت آن هستند و از  های مختلف دولتي و نيز گروه سازمان. حقوق مالکيت آن، پيچيده است

از آغاز . یت آن اختالف دارندهای ذینفع داخل روستا، در مورد استفاده و مدیر آنجایي كه محصوالت مختلفي دارد، گروه

های دولتي برای پرورش ماهي، به افردی از داخل یا بيرون  ، این منابع در اغلب روستاها، در چارچوب سياست6931دهه 

در پژوهش حاضر، با . روستا اجاره داده شد و كاركرد اصلي آن یعني آب، با وجود اهميت در كشت برنج نادیده گرفته شد

شناختي نظریه  های مختلف نظریه انتخاب عقالیي مانند نظریه بازی، نظریه كنش جمعي و رویکرد جامعهاستفاده از شاخه

بر اساس . های اجتماعي تبيين گردد بازی تالش شده است عوامل مؤثر بر مدیریت منابع مذكور و نحوه كنش افراد و گروه

جتماعي داخلي را كاهش داد، سطح كنش را به حداقل های بررسي حاضر، دخالت دولت، تأثير عوامل اقتصادی ـ ا یافته

 .رساند و كنش جمعي را تضعيف كرد
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 بیان مسأله

ميليمتر و در اغلب مناطق،  151متوسط بارندگي ساالنه در ایران، . ایران در منطقه كم آب قرار داد

نيز  -مناطق اصلي كشت برنج  - بارندگى در مناطق پرباران مانند مازندران و گيالن .كمتر از این است

. مـاه از فصـل كشـت، بـا كمبـود آب روبـرو اسـت        سهمناطق فوق در . متناسب با زمان كشت نيست

احمـدیان،  )د از آب زیرزمينـى اسـتفاده كـرد    ترین نواحي كشور نيز ناچار بایبنابراین، حتى در پرباران

های دیگر و برداشت  های اخير، به دليل افزایش جمعيت و رشد تقاضای آب در بخش در سال (.6945

 .است های فوق كاهش یافتههای اصلي، منابع آب كشاورزی استانهای رودخانهآب از سرشاخه
سـازی زمـين تـا مـدت      از مرحله آمـاده  شيوه كشت برنج در ایران، غرقابي است، در این روش،

امـا  (. 6941زاده،  و عـرب  6933یزداني و همکاران، )كوتاهي قبل از برداشت، به آب فراوان نياز است 

مجـرد و  )كنـد  هـای بـرنج را رفـع مـي    درصد از نياز آب مصرفي انواع گونه 3/65تا  5/69بارش فقط 

ی مدیریت منابع موجود و ذخيـره آب، تمیيـداتي   به همين دليل، كشاورزان برا(. 38: 6948همکاران، 

آببنـدان  . بوده است 6آببندانیکي از تمیيدات مذكور، حفظ یا ساخت استخرهای آب یا . اند اتخاذ كرده

هر آببندان، معموالً . آبگيری طبيعي یا مصنوعي است كه اغلب در باالدست مزارع یک روستا قرار دارد

. شود، اما حقوق مالکيت آن، پيچيده اسـت یي مشترک محسوب ميبه یک روستا اختصاص دارد و دارا

هـای مختلـف    حقوق مالکيت آببندان، كامالً مشخص و تعریف شده نيست و سازمان ،در داخل روستا

براساس اعالم سایت اینترنتي سازمان شيالت استان مازندران وسعت ایـن  . دولتي نيز مدعي آن هستند

( 6941كمالي و میدیان، )با عمق متوسط یک متر -ه در وضعيت فعلي منابع، هفده هزار هکتار است ك

منـابع  . كنـد حدود چیل هزار هکتار از شاليزارهای اسـتان را آبيـاری مـي    –و شيوه مدیریت و استفاده

كـاركرد آن اسـت،    نیتر میمتأمين آب زراعي كه : مذكور، كاركردهای مختلفي دارد كه عبارت است از

های گرمـابي، شـکار پرنـدگان میـاجر در      گير، پرورش ماهي شي، مخازن سيلهای زهک آوری آب جمع

اجتماعات محلي از گذشته بـرای  . دام و كاركردهای زیستي و تفریحيفصل پایيز و زمستان و چراگاه 

ویـژه آب، مـاهي و شـکار پرنـدگان، متناسـب بـا نيازهـا و         بـه  استفاده از محصـوالت و توليـدات آن  

 .اند كردهكارهایي را شکل داده و از این محصوالت استفاده ميهای خود، سازو اولویت

 

1  Abbandan (Pond) 
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شـود و همـه اهـالي    دارایي مشترک روستا و محصوالت آن، كاالی عمومي محسوب مـي  آببندان

، در اغلـب روسـتاهای مازنـدران    6931از آغاز دهه . روستا، بالقوه، حق استفاده و مدیریت آن را دارند

بـر  . های دولتي به افرادی از داخل یا خـار  از روسـتا، اجـاره داده شـد    هها در چارچوب برنامآببندان

داران با  اجاره. از این منابع، مشمول این برنامه شد هزار هکتار اساس گزارش سازمان شيالت، حدود ده

از در نتيجه، كشاورزان برای اسـتفاده  . ها را الیروبي و تجیيز كردند استفاده از تسیيالت بانکي، آببندان

زیرا مدیریت نسبتاً منسجمي كه قبالً وجود داشت، . آب و سایر محصوالت، با محدودیت روبرو شدند

گذاران جدید، به دليل تیدیـدی كـه برداشـت آب    سرمایه. طور كامل از بين رفتتضعيف گردید یا به 

ویـژه و بـا   شـدند و فقـط در شـرایط    كرد، در حد امکان، مانع برداشت آب مـي برای ماهيان ایجاد مي

طور كلي، دسترسي اهالي به این منـابع  به . دادنددخالت متنفذان، به برداشت بخشي از آب رضایت مي

، بسياری از كشاورزان بـا حفـر   31های ميانه دهه آبيبه همين دليل، در پي كم. محدود و محدودتر شد

. ها، كمرنگ یا فرامـوش شـد   چاه در مزارع خود، به آبياری فردی رو آوردند و مدیریت جمعي آببندان

چه عوامل اقتصادی و اجتماعي در نوع مدیریت : های ذیل است هدف پژوهش حاضر، پاسخ به پرسش

ها، در اثر كـدام عوامـل نادیـده گرفتـه شـد یـا        گذارد؟ مدیریت جمعي آببندانها بيشتر تأثير مي آببندان

 كمرنگ گردید؟ و نوع كنش ذینفعان در این روند چيست؟ 

 

 نی نظریمبا

ارسـطو معتقـد بـود    . اسـت  های مشترک، از گذشته مورد توجه اندیشـمندان بـوده  مسئله دارایي 

هـر  . چيزی كه عده زیادی از مردم در آن مشترک باشند، وقت كمتری درباره آن مبذول خواهد گردید»

 توانـد  يمـ  اندیشد و اموال عمومي به ندرت مورد توجه اوكسي بيشتر از همه، به مال شخصي خود مي

كند كه نفع خـود را  انسان تالش مي( 6131 -6544)به اعتقاد توماس هابز (. 34: 6913دورانت، )« بود

ها  در مقابل، برخي دیگر معتقدند كه انسان(. 619 -611:  6913فروغي، )به ضرر دیگران افزایش دهد 

های مشترک، با هم همکـاری  رایيدر توليد كاال یا خير عمومي و استفاده از دا طلب بودن، نفعبا وجود 

بر آن است كه موجود انساني، بالفاصله بعد از پایين آمدن از درخت، با مسئله ادامه  هایلبرونر. كنندمي

 6931هـایلبرونر،  )حيات، نه به طور فردی، بلکه به عنوان عضوی از گروه اجتماعي روبرو شده است 

، همکـاری  انـد  كـرده نشـيناني كـه تـرک دنيـا      استثناء گوشـه به »ميزس نيز معتقد بود كه اكثر افراد (. 4:
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هـای زیسـتي،   دانند، اهدافي كه برای ارضاء سائقهاجتماعي را بیترین وسيله رسيدن به اهداف خود مي

بنابراین، جامعه باید به نحوی سازمان گيـرد  . «صيانت نفس، حفظ سالمت و تضمين و بقای نوع است

بسـياری از كسـاني كـه    (. 3: 6945ميـزس،  )اری، به اهداف خود برسند كه افراد بتوانند از طریق همک

های آن را برای تبيين ایـن  اند، نظریه انتخاب عقالیي و شاخههای مشترک را بررسي كردهمسئلة دارایي

 .كنيمهای مذكور را مرور ميبه همين دليل، در سطور بعد، برخي نظریه. اندمسئله مناسب دیده

های اجتماعي، نظریه انتخاب عقالیي این است كه پدیده فرض پيش: الیینظریه انتخاب عق

حاصل اعمال آدميان است و آدميان نيز فاعالني هستند كه ارزش، اعتقاد، هدف، معني، امر و نیي و 

در نظریه مذكور، اهداف و اعتقادهای افراد (. 11: 6939ليتل، )احتياط و تردید بر افعالشان حاكم است 

این مدل یا نظریه در . شودگيری ارائه ميگيرد و بر مبنای آن، تحليلي صوری از تصميممياصل قرار 

ای است كه از نظریه اقتصادی نئوكالسيک ریشه گرفته است رشته علوم اجتماعي، برنامه پژوهشي ميان

 هاینشان دهد كه اشکال مختلف رفتارهای اجتماعي یا آرایش»خواهد و مي( 831: 1111، 6ووس)

: 6939ليتل، )« های هدفدار جمعي از فاعالن اجتماعي استبادوام اجتماعي، پيامدهای جمعي انتخاب

در زیر، . آن، نظریه بازی است نیتر معروفو  نیتر میمهای مختلفي دارد كه نظریه فوق، شاخه (.195

 .شودطور مختصر تشریح ميانواع نظریه بازی، به 

اسـت كـه بـرای    ( 9ها و تئورم مفاهيم، پيشفرض)ای از ابزارها عهمجمو 1نظریه بازی: نظریه بازی

این نظریه  (. 868: 1111، 8ورنر) رود های متقابل به كار ميبندی و تحليل رفتار عقالیي در كنشفرمول

پذیرد و برای تبيين مسـایل  های آن را ميفرض بر اساس نظریه انتخاب عقالیي بنيان شده است و پيش

 -؛ نوردویک رازمونسن و مينزن9: 6335؛ اوستروم، 41: 6939ليتل، )جمعي مفيد است  مرتبط با كنش

این نظریه در پي پاسخ به این پرسش است كه افـراد مختـار، تحـت چـه شـرایطي      (. 11: 6335دیک، 

گردد، وی همـواره  شود، عاقل فرض ميدر این نظریه، كنشگر كه بازیگر خوانده مي. كنندهمکاری مي

؛ تراسي و فـان  46: 6939ليتل، )كند كه تا حد ممکن، بيشترین سود را داشته باشد اختيار ميكنشي را 

فرض دیگر این است كه منافع فرد، به نوع انتخـاب كنشـگران دیگـر منـوط      پيش(. 3: 1111، 5اشتنگل

لف گيرنده عاقل، باید به این حقيقت آگاه باشد كه پيامدهای شقوق مختبنابراین، شخص تصميم. است
 
1  Voss 
2  Game theory 
3  Theorem 
4  Werner 
5  Turocy and von stengel 
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نظریه فوق، انواع (. 46: 6939ليتل، )روی وی است، به تصميم دیگران نيز وابسته است  فرضي كه پيش

انواع دیگر آن عبـارت اسـت   . آن، دوراهي شخص زنداني است نیتر معروفو  نیتر میم. مختلفي دارد

 .بازی تضمين، بازی جوجه و بازی دوراهي تکراری شخص زنداني: از

است، یعني برد هر یـک   1صفرجمع ـ های سراین بازی از اقسام بازی: 1دوراهی شخص زندانی

همکاری و : این بازی، دو بازیگر و هر بازیگر دو راهبرددارد. از بازیگران، برابر با باخت دیگری است

بنـابراین، هـر یـک از بـازیگران،     . همکاری صفر امتياز و عدم همکاری، سه امتياز دارد. عدم همکاری

طلبي، عدم همکاری است  این راهبرد، بر اساس اصل نفع. ه دیگری، یک راهبرد برتر داردبدون توجه ب

اگر هر بازیگر، بدون توجه به راهبرد رقيب و صـرفاً بـر اسـاس نفـع     . كه متضمن بيشترین امتياز است

تنـاع  برد، راهبرد برتر را انتخاب و از همکـاری ام شخصي خود و با این تصور كه بيشترین امتياز را مي

ایـن  . گيـرد در این صورت، هـر نفـر یـک امتيـاز مـي     . خواهد بود ها آنكند، نتيجه كامالً خالف تصور 

شود؛ یعني عقالنيت فردی به ضرر عقالنيت جمعي عمـل  عقالنيت جمعي ناميده مي 9تناقضوضعيت، 

ملکـرد  شود كه بازیگران از محيط اطـراف خـود و ع  در این بازی فرض مي(. 43 -44همان، )كند مي

اما در واقعيت، افراد از محيط خود اطالع نسبي دارند . گيرندرقيب، اطالع ندارند و در خالء تصميم مي

 .شودگيری در خالء انجام نميو تصميم
 بازی دو راهی زندانی(: 1)شکل

 بازیگر الف      

 عدم همکاری               همکاری                                        

 1/9                  1/1                      همکاری                

 بازیگر ب      

  6/6                  9/1                     عدم همکاری           

 .از راست، عدد اول، امتياز بازیگر الف و عدد دوم، امتياز بازیگر ب است: توضيح

 

: 6335نوردویک رازمونسن و مينزن ـ دیک،  )هماهنگي است  بازی تضمين بازی:  تضمین بازی

دهد كه دیگـری همکـاری كنـد و     در این بازی، هر یک از بازیگران تا وقتي به همکاری ادامه مي(. 16

تصـور غلـط در مـورد بـازی     . دهـد جانبه بیتر نتيجه مي همکاری دوجانبه نسبت به عدم همکاری یک

 
1  Prisoner Dilemma 
2  Sum - Zero 
3  paradox 
4  Assurance  
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اما در عمل، همکاری، . همکاری است و معما یا دوراهي وجود نداردمذكور، این است كه راهبرد برتر، 

كنـد، راهبـرد عـدم    راهبرد برتر نيست؛ اگر بازیگر به این نتيجه برسد كه طرف مقابل، همکـاری نمـي  

همکاری دوجانبه كـه تعـادل   : بنابراین، در این بازی دو نقطه تعادل داریم. گيردهمکاری را در پيش مي

در ایـن بـازی، ارتبـاط ميـان     (. 643ـ   641: 6344كـوالک،  )همکـاری دوجانبـه    مطلوب است و عدم

انتظار دوجانبـه و ميـزان اعتمـاد بـازیگران     . دهدبازیگران، امکان همکاری یا سازماندهي را افزایش مي

 (.16: 6335نوردویک رازمونسن و مينزن ـ دیک،)گذارد نسبت به یکدیگر، بر انتخاب راهبرد تأثير مي

است، در ایـن بـازی، حـداقل یکـي از بـازیگران، بـه         ساختار بازی جوجه، ساده: 1جوجه بازی

عدم همکاری،  -خواهند از انتخاب راهبرد برتر همکاری گرایش دارد، صرفاً به این دليل كه هر دو مي

هر یک همکاری را بر عـدم همکـاری   . اجتناب كنند -فرصت چندان مطلوب نيست / كه از نظر هزینه

در نتيجـه، در  . شـود دهد، اما در صورت همکاری دیگری، انگيزه عدم همکاری تقویت مـي يح ميترج

 (.16: 6335، 1نوردویک رازمونسن و مينزن ـ دیک)گيرد اغلب موارد، همکاری دوجانبه شکل نمي

اسـت كـه    9ی تکـراری هـا  یبـاز های اجتماعي، از انواع   مبادله: دوراهی تکراری شخص زندانی

در این بازی كه ساختار آن، شبيه ساختار دوراهي شخص زنـداني اسـت كـه بـه دفعـات      . اردپایاني ند

، به ایجاد انگيزه همکاری بيشتر ها آنكنند كه همکاری  شود، بازیگران با این اميد همکاری مي تکرار مي

در بازی  های خود نتيجه گرفت كهاز بررسي 8رابرت اكسلرود(. 566: 6941واریان، )در آینده بينجامد 

هـای تکـراری، فـرد اول بـار همکـاری      دوراهي زنداني، راهبرد برتر، عدم همکاری است، اما در بازی

واریان، )كند كه رقيب قبالً همکاری كرده باشد  های بعد، فقط در صورتي همکاری مي كند، اما دفعه مي

به مثل كنند و مقابلهاتخاذ مي را 5"جویانه تالفي"یعني افراد راهبرد (. 65: 1115ميکلسون، ؛ 561: 6941

 .یابدبنابراین، اگر همکاری شروع شود، تداوم مي. كنندمي

چـه آنیـایي كـه در توليـد آن     -توليـد شـد، همـه     كاالی عمـومي،  وقتي :معمای کاالی عمومی

ن، بنـابرای . توانند آن را مورد استفاده قرار دهندمي -مشاركت داشتند و چه آنیایي كه همکاری نداشتند

شوند بدون مشاركت در توليد یا نگیداری است، در نتيجه، افراد وسوسه مي 1ناپذیر كاالی عمومي، منع

 
1  Chicken game 
2  Nordvig, Rasmunssen and meinzen- dick 
3  Repeated game 
4  Axelrod  
5 Tit-for-tat 
6  Non-excludable  
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 يرا مـ  یزيو بدون رنج و زحمت چ گانیآنکه را) 6برافراد مذكور ، مفت. آن، به استفاده از آن بپردازند

اگر همه اینطور عمل كننـد،   بری از نظر فردی عقالیي است، اماهر چند كه مفت. شوندناميده مي( برد

دالیل مختلفي برای امتناع از مشاركت وجـود  . شوندشود و در نتيجه، همه متضرر ميكاالیي توليد نمي

تلقـي شـدن در    1دو دليل میم وجود دارد، حرص كه ناشي از خودخواهي است و ترس از كودن. دارد

. شودنيز از یکدیگر تفکيک مي 9ین نبودنآفر  كاالی عمومي از نظررقابت. (643: 6334كوالک، )گروه 

-این ویژگي بيانگر این موضوع است كه استفاده یک نفر از آن، دسترسي دیگران به آن را محدود نمي

 (.643: 6334كوالک، )كند 

 

 های انتخاب عقالیی و بازیهایی از کاربرد نظریهنمونه

بـا عنـوان   ( 6314) 8اثـر هـاردین   كاربرد كالسيک دورراهي شخص زنداني در :ها تراژدی مشاع

اسـت، یعنـي    1وی مرتعي را در نظر گرفت كـه بـه روی همـه بـاز    . شودمشاهده مي 5ها تراژدی مشاع

دسترسي و استفاده از آن، برای تمام افراد جامعه مورد نظر، اعم از عضو و غيرعضو آزاد است و هـي   

این مرتع، به عنـوان  . كندمشخص و محدود نمي برداری از آن را قاعده و مقرارتي، نحوه استفاده و بیره

گيرد، چـون هـر یـک از    منبعي با توانایي توليدی محدود، از یک سو مورد استفاده بيش از حد قرار مي

كنند تعداد بيشتری از دام خود را در مرتع چـرا دهنـد، و از   برداران در مقام فاعالن عاقل تالش مي بیره

گـذاری  من، از آنجایي كه در این مرتع، اصالً یا به اندازه كافي سـرمایه در ض. منافع آن برخوردار شوند

و  6314هـاردین،  )یابد و فرسایش مي رود يمشود، توانایي بازتوليد آن، به مرور زمان از بين انجام نمي

اد وی استدالل كرد كه افراد قادر به مدیریت منابع مشترک نيستند، بنابراین، پيشـنی (. 1: 6335، 3استروم

برخي پژوهشگران نظر هاردین . كرد كه منبع مشترک یا بين اعضا تقسيم شود یا به دولت واگذار گردد

وی در كتاب تأثيرگـذار  . است الينور استروم ها آنیکي از . را درباره این موضوع مورد انتقاد قرار دادند

نکرد، اما معتقد بود كه آن را  ، هر چند نظریه هاردین را به طور كامل رد"ها مدیریت مشاع"خود به نام 

ها هسـتند، مگـر    در اغلب موارد، افراد عاقل قادر به مدیریت مشاع. ها تعميم داد به همه مشاع توان ينم

 
1  free - rider 
2  sucker 
3  Non- rival  
4  Hardin 
5  Tragedy of commons 
6  Open to all or Open access 
7  Ostrom  
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اینکه منبع مشاع، بسيار بزرگ باشد؛ ذینفعان با هم ارتباط نداشته باشند؛ افراد به طور مستقل عمل كنند؛ 

 (.641: 6335استروم، )اشد و هزینه تغيير شرایط، بسيار زیاد ب

این ایده پذیرفته شده را   "منطق كنش جمعي"در اثر خود با عنوان  6اولسون: منطق کنش جمعی

پردازنـد و در داخـل سـازمان، بـرای تحقـق      دهي مـي برای نيل به اهداف خود، به سازمان ها انسانكه »

اعتقاد وی، اغلب افـراد، بـه دنبـال    به . رد كرده است( 6: 1،1111هوارد)« كننداهداف جمعي تالش مي

استدالل وی این است كه گروه متشکل از افراد عاقلي است كـه هـر یـک بـه     . روند ينممنافع گروهي 

كننـد بـا   بنـابراین، آنیـا سـعي مـي    . كنند و در پي افزایش منافع شخصي خود هسـتند  تنیایي عمل مي

باشد،  تر بزرگهر چه گروه . ری مجاني بگيرندگری از قِبل تالش دیگران استفاده كنند، یعني سوا طفيلي

 (. 1: 6335؛ اوستروم 31: 6939ليتل، ؛ 1: 1111هوارد، )تر است تحقق منافع جمعي دشوار

شناسـان،   پردازان متأخر انتخاب عقالیي، بـه ویـژه جامعـه    مبنای كار نظریه :های هنجارینظریه انگیزه

تأكيـد كـرده    9های هنجاریكنش جمعي، بر انگيزه جيمز كلمن در بحث درباره. پژوهش اولسون است

به اعتقاد وی، هنجارها و نظم و مقررات اجتماعي در كنار و همزمان با اصل بنيـادی كـنش، بـر    . است

هـای  شود كه فرایندهای میم در نظاماین طرز نگرش موجب مي. گذاردهای افراد تأثير ميگيریتصميم

های میم برای عمـل  هنجارها یکي از انگيزه(. 914: 6933كلمن، )اجتماعي نيز وارد نظریه بازی شود 

برای پيدایش هنجاری، باید تقاضا برای هنجار و نيز نيروی الزم برای اعمـال آن وجـود داشـته    . است

در  5"پيامـدهای جـانبي منفـي   "یا هزینه  8"هزینه اجتماعي"كاركرد هنجارهای اجتماعي، كاهش . باشد

 (.914: 6933لمن، ك)های متقابل است  كنش

. اند به بررسي تأثير ندازه گروه بر كنش جمعي پرداخته 3اليور و مارول: 1نظریه جمع دوراندیش

شناساني كه بزرگي گروه را عامل بازدارنده كنش جمعي و همکاری با انتقاد از اولسون و جامعه ها آن

در (. 6: 6344اليور و مارول، )كند مي اند كه واقعيات موجود، خالف آن را ثابت اند، ادعا كرده دانسته

در واقع، چنين كاری عمالً نيز . یک گروه، الزم نيست كه تمام افراد در كنش جمعي مشاركت كنند

اليور و )شوند فقط بخش كوچکي از اعضای گروه یا توده دوراندیش، آن را متقبل مي. ممکن نيست

 
1  Olson 
2  Howard 
3  Normative motivation 
4  Social cost 
5  Negative Externality 
6  Critical mass 
7  Oliver and Marwell 
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انایي و امکانات الزم را برای توليد كاالی جمعي گروه، تو این گروه كوچک یا شبه(. 8: 6344مارول، 

در این نظریه، دو مسئله . در یک گروه بزرگ، اما نامتجانس گروه كوچکي از افراد وجود دارد. دارد

شود كه امکانات بالقوه  فرض مي. در گروه است( منابع)اول، وجود امکانات . میم و مرتبط وجود دارد

دوم اثربخشي، یعني . ، بيشتر استتر بزرگهای در گروه( انساني اعم از امکانات مادی یا نيروی)

 . توانایي گروه یا بخشي از آن، در به فعل درآوردن امکانات بالقوه است

 

 چارچوب نظری

اغلب كساني كه مسائلي . های جمعي استمدیریت دارایي جمعي، به معني حل مسائل دوراهي

 "باعث و باني منابع بي"، "دوراهي شخص زنداني"، "عيمشکالت كنش جم"، "ها تراژدی مشاع"مانند 

پردازند، افرادی كه كنند، به ارائه تصویری از افراد تنیا ميرا بررسي مي "منابع دارایي مشترک"و 

(. 4: 6335اوستروم، )اند كه  ناپذیری درگير شده ناپذیر و انعطاف ها در فرایند تغييرات برگشتدارایي

موفقيت یا عدم موفقيت . های خود را حفظ كنندكنند به هر نحو ممکن، دارایيافراد مذكور تالش مي

مشترک، تحت تأثير مستقيم نحوه كنش و مشاركت ذینفعان و  های محلي در مدیریت دارایيگروه

افراد مذكور، خود تحت تأثير عواملي مانند خصوصيات منابع، . در سازماندهي است ها آنتوانایي 

به اعتقاد نوردویک رازمونسن و مينزن . ناختي گروه و نيز عوامل خارجي قرار دارندش خصویات جامعه

. ـ دیک مدیریت منابع طبيعي، فرایندی است كه در آن، سازمان محلي، هسته مركزی كنش متقابل است

اند  چارچوب مفیومي كلي زیر را برای بررسي عوامل مؤثر در مدیریت منابع طبيعي پيشنیاد كرده ها آن

ستاد مركزی طرح مدیریت تلفيقي ماهيگيری، مستقر (. 5: 6335دیک، -نوردویک رازمونسن و مينزن )

. م. ب. م)نيز این چارچوب را تأیيد كرده است  6(آ. م. م. ب. م)المللي مدیریت منابع آب  در مركز بين

 (64-65: 6331آ، . م

توانایي در ایجاد ) 1انحصارپذیریدرجه (: روش بیره برداری از منابع)خصوصيات فيزیکي و فني 

محصوالت منبع، بر نحوه كنش افراد مؤثر است  9پذیری و كاهش( مانع در برابر افراد غيرعضو

مشخص بودن كامل (. 1: 1111؛ ماخانيا، 1: 1116؛ ادهيکاری، 66: 6335رازمونسن و مينزن ـ دیک، )

 
1  Fisheries Co-Management Project core staff at the international center for living aquatic resources management 
2  Excludability 
3  Sub tractability 
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اختي و اجتماعي، برای موفقيت شن منبع به لحاظ فيزیکي، زیست( انحصارپذیری)حدود و ثغور 

ها اگر منبع بر اقصاد خانواده(. 3: 1116ادهيکاری، )های مشترک الزم است مدیریت جمعي دارایي

اسوالو، وانجيال، موالتو، (. 11: 6331رامولد و همکاری، )گيرد مؤثر باشد، بيشتر مورد توجه قرار مي

آنیا نتيجه . كاركرد یا توليد را بررسي كردند منابع طبيعي دارای چند( 6333) 6اوكلو و مک كارتي

تقسيم  شانیها تیاولوگرفتند كه ذینفعان در مقام كارگزاران اقتصادی، بر اساس عالیق و انتظارات و 

های ذینفع عالقمند تعدد گروه. كنند، برای نيل به اهداف خود تالش ميها گروهشوند و هر یک از مي

های دهقاني، آن دسته از پدیده روح. گرددگي مدیریت منبع ميبه محصوالت مختلف، موجب پيچيد

، یعني روابط مستقيم با طبيعت، روابط مستقيم 1گي واسطه شود كه خصيصه آن، بي رواني را شامل مي

ميان اشخاص با حداقل واسطه، انتقال شفاهي اطالعات كسب شده، غلبه امر محسوس و صورت ذهني 

توان استدالل بر همين اساس، مي(. 695: 6913لوفوبر، )و غيره است و حركات بدني بر مفیوم كلي 

كرد كه نوع ارتباط روزمره با دارایي مشترک، در ایجاد عالقه یا حس مالکيت و در نتيجه، تالش برای 

 .مشاركت در مدیریت آن مؤثر است

ذینفع  شناختي گروه این مقوله، بيانگر خصوصيات جامعه :خصوصيات اجتماعي گروه ذینفع

خواست و انتظار افراد از منبع، ميزان وابستگي و آگاهي به آن، عامل بسيار میمي است و موجب . است

اگر افراد از (. 61: 6335دیک،  -رازمونسن و مينزن ) شود يمافزیش انگيزه گروه برای مدیریت منبع 

بسيار مشکل است  ها آندن منبع اطالع كافي داشته باشند، اما فاقد اهداف مشتركي باشند، هماهنگ كر

اگر گروه ذینفع، به خوبي تعریف شده باشد و افرادی كه از حق (. 6: 1119پوتيت و اوستروم، )

برداری برخوردار هستند، از سایرین تفکيک شده باشند و حقوق و مسئوليت اعضا نسبت به  بیره

مشخص شده باشد، مدیریت یکدیگر و نيز نسبت به منبع، بر اساس قواعد و مقررات ضمني یا صریح 

برخي . اندازه گروه یا تعداد ذینفعان، عامل میمي است(. 4: 1116ادهيکاری، )است  تر آسانآن 

گيرد و نظارت های كمتری در داخل آن شکل مي گروه كنند وقتي گروه كوچک باشد، خردهاستدالل مي

بر عکس، برخي بزرگي گروه را (. 115: 6939خلق، وثوقي و نيک)است  تر آسانبر اعضای گروه نيز 

 
1  Swallow, Wangila, Mulatu, Okello, McCarthy  
2  Immediate 
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باندیرا، )شود  يمگذاری باشد، بزرگي گروه، امتياز محسوب  وقتي نياز به سرمایه. دانندمي تر مناسب

 (. 61- 3: 1115، 6بارنکي و راسل

نسبت دخل به »از ابعاد گروه  تر میمبه اعتقاد راسل هاردین،. عامل میم دیگر، تجانس گروه است

باندیرا و همکاران (. 31: 6939ليتل، )، یعني تجانس گروه است «دی در گروهخر  و دامنه قشربن

كنند كه منافع شخصي كنند و به دشواری باور ميهای غيرخودی همکاری نمي معتقدند كه افراد با گروه

های افزایش نابرابری، موجب ظیور هویت. شودحاصل ميدیگران ، از طریق كنش جمعي با ها آن

(. 3و  3: 1115باندیرا و همکاران، )شود كه بر همکاری تأثير منفي دارد ل گروه ميگروهي در داخ

دسترسي به . تر است اهميت برخي دیگر معتقدند كه تشابه گروهي در مقایسه با عوامل اقتصادی، كم

ا های نژادی و فرهنگي را كنار بگذارند و به یکدیگر اعتماد و بشود كه افراد تفاوتبازار، موجب مي

خویشاوندی بر همکاری و یاریگری تأثير مثبت (. 61: 1118و اوستروم،  1كاردیناس)هم همکاری كنند 

ها را بعد از اجرای برنامه نژاد یکي از عوامل مؤثر بر حفظ بنه صفي(. 34: 6941نيک خلق، )دارد 

ذینفعان در وقتي تمام (. 813: 6914نژاد،  صفي)داند اصالحات ارضي، خویشاوندی اعضای بنه مي

مدیریت و استفاده از دارایي مشترک، سیيم باشند و در خصوص آن، حقوق و مسئوليتي داشته باشند، 

ادهيکاری، )كنند در نتيجه، برای حفظ آن تالش مي. یابد جنبه خصوصي مي ها آندارایي مذكور برای 

در . بانفوذ بحث شده استهای ثروتمند و ها، درباره نقش افراد و گروه در برخي پژوهش(. 66: 1116

پژوهشي در هند، مشخص گردید كه اشاعه حفر چاه در ميان كشاورزان برنجکار در منطقه موجب 

توانستند از هزینه فرصت مدیریت جمعي یعني كساني كه مي -شده است كه كشاورزان ثروتمند 

ب، انگيزه مشاركت را در پس از حفر چاه و اطمينان از تأمين آ -استفاده كنند و قدرت رهبری داشتند 

كشاورزان فقير نيز قدرت و تمکن مالي الزم را برای سازماندهي . مدیریت جمعي از دست دهند

در (. 66ـ 3: 1118،  9كاجيزا، پالنيسامي و ساكورائي)نداشتند، در نتيجه، مدیریت جمعي تضعيف شد 

سرمایه اجتماعي، . یمي یافته استهای اخير در ادبيات توسعه، مفیوم سرمایه اجتماعي، جایگاه م سال

هایي است كه مردم منظور از سرمایه اجتماعي، هنجارها و شبکه. شودمقوم كنش جمعي محسوب مي

 (. 591: 6948ولکاک و ناردیان، )كند  را قادر به كنش جمعي مي
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ی محلي، به تمیيـدات نیـادی   ها سازماندر بررسي : گيریهای تصميمتمیيدات سازماني و شيوه

قواعـد  : است كه عبـارت اسـت از    يبررستمیيدات مذكور در سه سطح، قابل . بسيار توجه شده است

9و قواعد اساسي 1 ، قواعد انتخاب جمعي6عملي
 65-69: 6335نوردویک رازمونسن و مينزن ـ دیک،  ) 

مربـوط  برداری از منبع به طور مستقيم، به سطح اول یا قواعد عملـي   بیره(. 51 -56: 6335و استروم، 

در این قواعد افرادی كه مجاز به استفاده از منبع هستند؛ بایدها و نبایدها، شکل تشویق یا تنبيه : شود مي

شود؟ در صورتي كه قواعد فوق، ساده و منعطف باشد و عدالت و انصاف را موجب مشخص مي... و 

(. 65: 6335ـ دیـک، ،  نوردویک رازمونسـن و مينـزن    )یابد شود، امکان سازماندهي محلي افزایش مي

قواعـد مـذكور را   . گذارد به طور مستقيم بر قواعد عملي تأثير مي -قواعد انتخاب جمعي  -سطح دوم 

اسـاس  . شـود هـای مشـترک مربـوط مـي    كنند و به نحـوه سـازماندهي دارایـي   رهبران محلي وضع مي

ـ   شکل وانين اساسـي منـوط   گيری كنش جمعي، به سطح سوم یا قواعد اساسي، مانند قوانين مـدني و ق

 .یابداین قواعد در حقوق مالکيت نمود مي. است

شـود كـه روش دسترسـي،    حقوق مالکيتِ دارایي مشترک، به نیادهـایي اطـالق مـي    : حقوق مالکیت

حقوق مالکيت، ابزاری اسـت كـه   . كنداستفاده و كنترل بر كاال و خدمات حاصل از آن را مشخص مي

تواند در فرد كمک كند كه به طور منطقي، انتظاراتي را شکل دهد كه مي گيرد تا بهجامعه به خدمت مي

، حقوق مالکيـت ابـزاری در دسـت اجتمـاع اسـت و      5به اعتقاد دمستز. ارتباطش با دیگران داشته باشد

كند تا در تعامـل بـا دیگـران، انتظـارات     به افراد كمک مي»شود كه اهميت آن از این واقعيت ناشي مي

نقش و تأثير حقوق مالکيت در مـدیریت منـابع، در   (. 983: 6313دمستز، )« عملي كنند منطقي خود را

هـای برقـراری   بركز معتقد اسـت كـه یکـي از راه   . های بسياری مورد بررسي قرار گرفته است پژوهش

وقتي حقوق مالکيت، كامالً مشخص باشـد، افـراد   . ارتباط انسان با محيط طبيعي، حقوق مالکيت است

كننده نباشند، بلکه  از آن، اگر افراد صرفاً استفاده تر میم. های خود مطمئن شوند د از تأثير تصميمتواننمي

حقوق (. 8: 6334بركز، )مالک منبع مورد نظر نيز باشند، انگيزه كافي برای مدیریت آن خواهند داشت 

هـای  ق مالکيـتِ دارایـي  های حقـو  در نظریه. كندمالکيت، نوع رابطه افراد را با محيط اطراف تعيين مي

دیک و -مينزن)مراتبي از حقوق محدود تا حقوق كامل است  جمعي، حقوق مالکيت به صورت سلسله
 
1  Operational rules 
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4  Property rights 
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حــق ( 1، 6حــق دسترســي( 6(: 1: 6331آ، . م. م. ب. م)و 33: 6933و كلمــن،  94: 6333جکســون، 

ر اساس حق دسترسي، ب. 5حق واگذاری یا انتقال( 5، 8حق انحصار( 8، 9حق مدیریت( 9، 1برداری بیره

دهـد تـا از   برداری به افراد اجازه مـي  حق بیره. افراد صرفاً اجازه ورود به منبع و خرو  از آن را دارند

تواننـد مقرراتـي را بـرای نحـوه     بر اساس حق مدیریت، افراد مـي . منافع و محصوالت آن استفاده كنند

. برداری را محـدود كننـد   توانند حق بیرهطریق ميآنیا از این . برداری از منبع وضع كننداستفاده و بیره

در نیایـت، حـق   . دهد كه دیگران را از دسترسي به منبع محروم كننـد حق انحصار به مالکان اجازه مي

. های دیگـر واگـذار كننـد   دهد كه حق استفاده از منبع را به افراد یا گروهواگذاری به ذینفعان اجازه مي

ق مالکيت برخوردار باشد، اما از یک یا چند حقي كه در باال بيان شد، ممکن است فرد یا گروهي از ح

شوند، امـا حـق فـروش آن را    برای مثال، گرچه اهالي روستا مالک آببندان محسوب مي. محروم باشند

 .توانند آن را اجاره دهندی دولتي نميها سازمانحتي بدون كسب تکليف از . ندارند

در بحث درباره مدیریت منابع مشترک، عوامل دیگری غير از مـوارد   برخي پژوهشگران :عوامل بيروني

سـازماندهي در سـطح محلـي، در    . شـود كه در اینجا عوامل بيروني ناميده مـي  اند كردهفوق را بررسي 

بدین لحاظ، نقـش دولـت و كـارگزاران دولتـي     . شودانجام مي تر آسانصورت حمایت مراجع رسمي، 

منابع مادی و انساني، تسلط آشکار دارد، بنـابراین، نقـش بسـيار میمـي در     نیاد دولت بر . اهميت دارد

ویژه كشورهای جیان  بهدولت در حيات اجتماعي، سياسي، اقتصادی و فرهنگي كشورها، . توسعه دارد

ازكيا )گذارد های مذكور تأثير ميدر حوزه ها تيفعالتوسعه، نقش زیادی دارد و بر همه سوم و در حال 

ها، توسعه را تواند با ایجاد فضایي مناسب برای فعاليت افراد و گروهدولت مي(. 616: 6949 و غفاری،

بـر بـودن مـدیریت ایـن منـابع و لـزوم       بـا بيـان هزینـه    1رامولد، سندام و ودلد. تسریع كند و برعکس

امولـد و  ر)داننـد  های الزم، ضروری مـي گذاری كالن در آن، دخالت دولت را برای تأمين هزینه سرمایه

 (. 8: 6331همکاران، 
 

  

 
1  Access 
2  Withdrawal 
3  Management 
4  Exclusion 
5  Alienation 
6  Rømuld,Sandham, ,Vedled 
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 چارچوب مفیومي برای بررسي مدیریت محلي منابع مشترک(: 6)نمودار 

 
 ( 64: 6331آ، . م. م. ب. م) و 6335نوردویک رازمونسن و مينزن ـ دیک، : منبع

 

و كـارگزاران دولتـي، مـدیریت    های اجتماعات محلي ها و ناتوانيبرخي دیگر با توجه به توانایي

های جمعـي  ، یعني تقسيم وظایف و مسؤليت بين دولت و گروه ذینفع را برای مدیریت دارایي6تلفيقي

، زیرا با وجود توانایي نظام مـدیریت جمعـي در   (1111، 9؛ سينگلتون1111 1سيکساز)دانند مناسب مي

لي برای مدیریت جـامع منـابع، بـه ویـژه     های اجتماعات مححل بسياری از مسائل، امکانات و توانایي

بـرای مـدیریت جـامع منـابع مـذكور، بـه       . محيطي و پایداری آن كـافي نيسـت   های زیستحفظ جنبه

. المللي، قادر به تدارک آنیـا هسـتند  ی بينها سازمانها و اطالعات و امکاناتي نياز است كه فقط دولت

كنـد، بلکـه   ها مبرا ميه افراد را از قبول آن مسئوليتواگذاری مسئوليت امور به افراد خاص، نه تنیا بقي

های  به عبارت دیگر، واگذاری برخي مسئوليت. دارد كه از دخالت در آن پرهيز كننددیگران را نيز وامي

ـ )اجتماعي به متوليان، به معني محدود كردن یا حتي ممنوعيت دخالت سایر افـراد جامعـه اسـت     ي، بب

افزایش ارزش منـابع، ممکـن   . ط با بازار یا تجاری شدن، آثار متناقضي داردافزایش ارتبا(. 531: 6948

 
1  Co management 
2  Seixas 
3  Singleton 

 عوامل بيروني

و  خصوصيات فيزیکي

 فني منبع مشترک

 

 خصوصيات اجتماعي

 -تمیيدات نیادی

 سازماني

 

(گروهي)انتخاب فردی   

 

 مدیریت محلي منبع
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بر عکـس، ممکـن اسـت    . است ذینفعان را ترغيب كند كه برای حفظ و مدیریت پایدار آن تالش كنند

 (.64ـ63: 1116و مينزن ـ دیک، ناكث)رویه و افراطي از آن شود  موجب استفاده بي

 

 روش پژوهش

. ها و تحليل و تبيين مسئله، روش پژوهش كيفي مورد استفاده قـرار گرفـت  برای گردآوری داده 

های كيفـي و در محـيط   را با روش ها آنهای كيفي باید برای توليد اطالعات نزدیک به واقعيت از داده

های آوری داده، عالوه بر مشاهده ميدان، از مصاحبه رو، برای جمع از این. طبيعي مشاهده و بررسي كرد

های گردآوری شده باید به شکلي در بيایـد  در این روش، داده. های گروهي استفاده شد و بحثعمقي 

فعاليـت اصـلي در   . استفاده گردید "هافنون تقليل داده"برای این كار، از . كه برای تحليل مناسب باشد

ند و هـم  بندی است تا هم توصيف را آسان كهای كيفي، شکل خاصي از كدگذاری و طبقهتحليل داده

-135و  113: 6935دوورژه، ؛ 966-913: 6948بليکـي،  )امکان تحليل و خلق نظریـه را فـراهم كنـد    

134 .) 

بر اساس . كنار در استان مازندران بررسي شد در پژوهش حاضر، روستاهای بخش فریدون

نوار خا 5811رود،  در دو دهستان امامزاده عبداهلل و باریک( 6945سرشماری )آخرین آمار رسمي 

برای كسب اطالعات دقيق كه ویژگي پژوهش كيفي است، انتخاب افراد برای مصاحبه یا . هستند ساكن

برای انتخاب روستاها و افراد، از روش . ناپذیر است در ميدان پژوهش، اجتناب ها آنمشاهده رفتار 

این روش، هدف  در. استفاده گردید گيری نظریهای كيفي، یعني نمونه گيری رایج در پژوهشنمونه

اولين مورد یا موارد، بر اساس . فیم عميق موارد و توسعه چیارچوب تحليلي و مفاهيم مورد نظر است

بليکي، )شود گردد و موارد بعدی، در طول زمان انجام پژوهش افزوده ميمقاصد نظری انتخاب مي

متوجه گردد كه با حاصل شود، یعني جایي كه پژوهشگر  "اشباع نظری"تا جایي كه ( 113: 6948

با توجه به موضوع بررسي، (. 114: 6948بليکي، )ها، چيز جدیدی كشف نخواهد كرد افزایش نمونه

داران و نسبت آن به كل اهالي، و نوع و تعداد ویژگي این منابع، عبارت است از تعداد حقابه نیتر میم

در . از این نظر متنوع بودند ها آنای ه بر این اساس، چیار روستا را انتخاب كردیم كه آببندان. محصول

 . ویژگي منابع در چیار روستای مذكور، بيان شده است نیتر میم، (6)جدول 
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 ها در روستاهای مورد بررسي آببندان ویژگي(: 6)جدول 
 محصول ( دارانحقابه)ذینفعان  روستا ردیف

 آب كم بزرگ بيشه محله 6

 آب و سایر كم نمد بي 1

 آب یادز میلبان 9

 آب و سایر زیاد منقار پي 8

                           سایر محصوالت، ماهي و پرندگان میاجر است. 

طور ها از طریق مصاحبه عميق با چیار دسته از روستایيان صورت گرفت كه به آوری داده جمع

های مختلف مصاحبه گروه در كل با چیل نفر از. مستقيم یا غيرمستقيم با این مسائل در ارتباط بودند

شد، آمد، مصاحبه گروهي برگزار ميها هرگاه فرصتي پيش ميعالوه بر این، برای تکميل داده. كردیم

به این نحو كه با دور هم جمع شدن اتفاقي چند نفر از اهالي، موضوع بحث به مسئله پژوهش هدایت 

 .شدمي
 افراد انتخاب شده برای مصاحبه (: 1)جدول 

 جمع ذینفع ناقص كاملذینفع  اعضای شورا تنفذانم روستا

6 1 1 9 9 61 

1 1 1 9 9 61 

9 1 1 9 9 61 

8 1 1 9 9 61 

 81 61 61 4 4 جمع

 

 های پژوهشیافته

در فرایند پژوهش، مشخص شد كه از بين چیار عامل تعيين شده در چارچوب نظری، یک عامل  

خصوصيات )عامل دولت، سایر عوامل . برتری مطلق داردبه سایر عوامل، ( كارگزاران دولتي/ دولت)

اهميت و حتي خنثي كرده است، به نحوی كه در  را كم( فيزیکي منابع و خصوصيات اجتماعي روستاها

های آشکار در  اغلب روستاها با وجود اهميت این منابع برای كشت برنج و نيز وجود تفاوت

بنابراین، برای . ها را اجاره دادند اختي روستاها، آببندانشنهای جامعهخصوصيات منابع مذكور و ویژگي

ها در قالب ای از یافتهجلوگيری از طوالني شدن مقاله، به جای تشریح عوامل یادشده، صرفاً خالصه

 .شودجدول بيان مي
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 خصوصیات فیزیکی
 های روستاهای مورد بررسي خصوصيات فيزیکي آببندان(: 1) جدول

 خصوصیات اجتماعی روستاها

ای نيسـت، بلکـه صـرفاً خالصـه     ای یا فاصلهدر اینجا هدف تبدیل مفاهيم كيفي به شاخص رتبه

 .است ها آنكردن مفاهيم برای ارائه تصویری كلي از 
 خصوصيات اجتماعي روستاهای مورد بررسي(: 9)جدول  

 

 وستار

 تعداد

 خانوار

وابستگي به  تجانس گروهي

 منبع

به  آگاهي ثبات اجتماعي

 منبع

 سرمایه اجتماعي

 كم كم متوسط كم كمخيلي 138 بزرگ بيشه محله

 زیاد متوسط خوب كم زیاد 618 نمد بي

 متوسط زیاد خوب زیادخيلي كم 811 میلبان

 زیاد زیاد كم زیاد زیادخيلي 665 منقار پي

 گیری ت سازمانی و روش تصمیمتمهیدا

گيـری، در  همان طور كه بيان شد، تمیيدات سـازماني و روش تصـميم   :حقوق مالکيت آب و آببندان

بر اساس فقه شيعه، . گيردیابد، بنابراین، در اینجا این موضوع مورد بررسي قرار ميحقوق مالکيت نمود مي

های طبيعي،  ها، نيزارها و بيشه ها، دریا ها، كوه و رودخانه ها ها، معادن، دریاچه ها، آب های موات، جنگل زمين

. مراتع و اموال ارثي كه وارث ندارد، اموالي كه مالکيت معين ندارد، در مالکيت امام و دولت اسالمي اسـت 

 قانون اساسي جمیـوری اسـالمي   88اصل بر اساس  .این اصل فقیي در قوانين مختلف منعکس شده است

در مالکيـت  ( ها، نیرها و سایر منابع آبيسدها، شبکه های بزرگ آبرساني، رودخانهشامل ) منابع آبي ایران،

های موات یا های عمومي، از قبيل زمينقانون یادشده نيز انفال و ثروت 85بر اساس اصل  .دردولت قرار دا

بـر اسـاس مـواد    . تهای طبيعي در اختيار حکومت اسالمي اسها و بيشهها، نيزاررها شده، از جمله جنگل

شـود   يگفته م يبه اراض)توانند با احياء اراضي موات یا مباحه قانون مدني، افراد مي( 689)و ( 686)، (13)

توجـه بـه حقـوق     بسياری از افراد بـي  .بپردازند ها آنبه تملک یا استفاده از ( كه صاحب آن مشخص نباشد

 

 روستا

وسعت 

 های زمين

 روستا

 خصوصيات آببندان

 وسعت

 (هکتار)

 حوضه

 آبریز

 ع دارای حقابهمزار

 (درصد)

 موقعيت نسبت به محصول

 روستا

 موقعيت نسبت به

 مزارع

 غيرمشرف خيلي پرت آب 11 51 18 191 بيشه محلهبزرگ

 غيرمشرف نزدیک آب 91 58 91 641 نمد بي

 مشرف پرت پرنده/ماهي/آب 43 181 91 911 میلبان

 مشرف نزدیک پرنده/ماهي/آب 13 611 64 641 منقار پي
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برخي افراد، به ویژه اشخاصي كه مزرعـه یـا   . كنندميهای موات محسوب ها را زمين سایر ذینفعان، آببندان

كنند  مي 6"آباد"در اطراف و حاشيه این منابع قرار دارد، آن را به زمين خود الحاق و به اصطالح  ها آنملک 

سایر افراد در اغلب موارد، اعتنایي به این مسـئله ندارنـد،   . پردازندو به توجيه كار خود به لحاظ شرعي مي

 .  اندازی، بيش از حد و غير قابل اغماض باشددست مگر اینکه

 قانون حفاظت( 6)ماده بر اساس برای مثال، . ی دولتي نيز وجود داردها سازمانخالء قانوني در مورد 

و حفاظـت و بیبـود   ، (18/4/6936آن  و اصـالحيه  6959خـرداد   14مصـوب  ) و بیسازی محـيط زیسـت  

هم خـوردن   از هر نوع آلودگي و اقدام مخربي كه موجب بربیسازی محيط زیست و پيشگيری و ممانعت 

 ،های داخلـي  مربوط به جانوران وحشي و آبزیان آب كليه امورو نيز  شودتعادل و تناسب محيط زیست مي

شـركت سـیامي   »آن تصـریح شـده كـه    ( 6) تبصرهدر  اما. از وظایف سازمان حفاظت محيط زیست است

 .«خود عمل خواهند كرد مقررات مربوط بهو به موجب قوانين ،جنوبسیامي شيالت  كتشيالت ایران و شر

هـای   موجب شده است كه سـازمان  ها آنپيچيده بودن حقوق مالکيت این منابع و كاركردهای متعدد 

بـه  ) هـا  جنگـل سازمان : ی مذكور، عبارت است ازها سازمان. مختلف، ادعای متولي بودن آن را مطرح كنند

بـه دليـل   )؛ سازمان محيط زیست (های جنگلي در داخل و اطراف این منابعتچهدليل وجود درخت و درخ

وزارت )؛ سـازمان آب  (های میـاجر شناختي و زیستگاه انواع پرندگان، آبزیان و پناهگاه گونه ی بومها ارزش

 خراسـاني، )ی مذكور، كشاورزان و روسـتایيان  ها سازمان؛ شيالت، متوليان بخش كشاورزی و در كنار (نيرو

6931 :93 - 94.) 

( 611)و ( 91)بر اساس مفاد مواد . است  گرفتهدر قوانين توسعه نيز منابع مذكور مورد توجه قرار 

های آّب و  اجرای طرح»ای را به منظور قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف است كه ساالنه بودجه

های  گذاری و بانک مزبور به سرمایه بيني كند و در اختيار بانک كشاورزی قرار دهدخاک كشاورزی پيش

بر اساس گزارش سازمان شيالت و سازمان مدیریت و . «دارای توجيه فني و اقتصادی، تسیيالت اعطا كند

، یازده هزار هکتار از هفده هزار هکتار از 6945ریزی استان مازندران، در این چارچوب تا پایان سال برنامه

الیروبي و بیسازی شد و به پرورش ماهي اختصاص  "ش خصوصيبا همکاری بخ"های استان آببندان

در این ميان، مسئله آب و تأمين آب زراعي مزارع برنج كه كاركرد (. سازمان شيالت استان مازندران)یافت 

 . شود، عمداً یا سیواً نادیده گرفته شده و به كاركرد فرعي تبدیل گردیده استاصلي این منابع محسوب مي

 
 .شودخوانده می "آباد کردن"و بیشه و تبدیل آن به مزرعه یا سکونتگاه درختان جنگل  کردن در مازندران تسطیح زمین بایر، قطع  1
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طور رسمي اعضای شورای گيران و مدیران اجرایي روستا، به تصميم :و مدیران روستا گيرانتصميم

های فاميلي و  بندیاما افراد مذكور، تحت تأثير مستقيم و غيرمستقيم متنفذان روستا و دسته. اسالمي هستند

گيرد كه  گيری و تعيين شيوه اجرای كارهای مختلف، در فرایندی شکل ميتصميم. گروهي قرار دارند

اعضای شورا به عنوان نماینده ( 6: نيروهای مذكور عبارت است از. حداقل سه نيرو در آن نقش دارند

گروه چیارمي نيز به نام . های ذینفع گروه( 9متنفذان به عنوان نماینده روح جمعي روستا و ( 1دولت؛ 

است و فقط در شرایط خاص، جمعيت خاموش وجود دارد كه اغلب با امتناع از كنش، صرفاً ناظر اوضاع 

 .دهد يمواكنش نشان 

اموری كه به اجرای ( 6: توان به دو دسته تقسيم كرد كه عبارت است ازمسایل مربوط به روستا را مي

. مسئوليت موارد مذكور، بر عیده شورای اسالمي است. های حکومتي مربوط است های ادارهدستورالعمل

های دولتي مرتبط نيست، برای مثال، الیروبي نیر یا بیسازی راه  ستگاهاموری كه به دالیل مختلف، به د( 1

عملکرد . های فوق، نقش متنفذان و اعضای شورا از اهميت بيشتری برخوردار است در حوزه. كشاورزی

شورا در مورد دسته اول، به طور مستقيم تحت تأثير شرح وظایف و اختياراتي است كه دولت مشخص 

تقسيم ( تصميم گيری، اجرایي، نظارتي و تشویقي)ایف قانوني شورا را به چیار دسته طالب وظ. كرده است

های  های سازمان كرده و بيان كرده است كه در عمل چنين نيست، بلکه شورا صرفاً مجری و ناظر تصميم

ی دولتي ها شورای اسالمي عالوه بر اینکه رابط اهالي روستا با اداره(. 616 -33: 6943طالب، )دولتي است 

مانند مراكز خدمات، سازمان كشاورزی، شيالت و غيره است، باید به ایجاد روحيه همکاری ميان مردم و 

 . جذب همکاری و همفکری روستایيان در امور داخلي و سازماندهي امور جمعي نيز بپردازد

ست، اما طور رسمي بر عیده اعضای شوراها ا گيری در روستاها، بهتصميم :گيری ه تصميم شيو

در روستاهای مورد بررسي، روش . یابدمشروعيت نمي "انمتنفذ"ها، بدون مشاركت  بسياری از تصميم

. وجود دارد ها یريگ ميتصمبه این معني كه نوعي نمایندگي برای . گيری مسائل جمعي، مشابه استتصميم

های فکری و  های ذینفع، گروهروههای فاميلي، گكنند، نماینده گروهها شركت ميگيری افرادی كه در تصميم

برخي افراد، . شود انتخاب نمایندگان به شکل محسوس و مرسوم انجام نمي. شوندغيره محسوب مي

. كننداظیارنظر مي ها آنخودخواسته و بدون رضایت و حتي هماهنگي با گروه مورد نظر، از جانب 

- ای م قبلي و دعوت از همه اهالي، جلسهگيری در مورد امری خاص، بدین صورت است كه با اعال تصميم

گيری،  بعد از تصميم. شودهای مختلف برگزار مي اغلب با حضور نمایندگان گروه -در مسجد روستامعموالً 

كنند و بدین ترتيب، همه از آن مطلع كنندگان خبر مربوط به آن را در بين اهالي روستا پخش مي شركت
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. گيری شده است ر هر چیار روستای مورد بررسي، به همين نحو تصميمدر مورد اجاره آببندان د. شوندمي

. گيرنده اصلي در این حوزه بوده است شود، دولت تصميمهر چند همان طور كه در ذیل تشریح مي

 . بودند( ان)روستایيان فقط مجاز به انتخاب مستأجر

 عوامل بیرونی

نيـافتگي   ر دولت را یکـي از عوامـل توسـعه   پژوهشگران ایراني، حضو :نوع رابطه دولت و روستایيان

ها، در دوران بعد از اصـالحات  ی اجرا شده توسط دولتها استيسطالب استدالل كرده است كه . دانند مي

از دهـه  (. 61: 6948طالـب،  )ارضي، موجب سلب اعتماد به نفس و خودمختاری روسـتایيان شـده اسـت    

ی هـا  دولـت منبع اصلي اسـتقالل مـالي و قـدرت    »رزی كه ، به دليل افزایش درآمد نفتي، مازاد كشاو6981

(. 959: 6933كاتوزیـان،  )بود، اهميت خود را از دست داد و درآمدهای نفتي، جایگزین آن گردیـد  « ایراني

كننـده و  دولت در مقـام اهـداء  . در دوره مذكور، رابطه كارگزاران دولتي و روستایيان، متعادل و برابر نيست

گذار با توانایي و امکانات نامحدود در باال، و روستایيان در  ریز و سياستی مختلف، برنامهكننده مزایا توزیع

به همين دليل، روستایيان به ویژه مدیران . مقام پذیرنده هدایای دولتي، در پایين هرمِ رابطه قدرت قرار دارند

اسـت كـه    را تجربه نشان دادهزی. كنند به هر شکل ممکن، رضایت كارمندان دولتي را فراهم كنندتالش مي

 . ، بسيار دشوار و گاهي غيرممکن استها آنجذب رضایت دوباره 

/ در این نوع مدیریت، رابطه ميان دولت. دخالت دولت در مدیریت آببندان، به مدیریت تلفيقي نزدیک است

ایـن  . نـدارد  های غيردولتي و اجتماعات محلي، متعادل است و هي  یک، نسبت به دیگـری برتـری   سازمان

، نشانه وظایفي است كه هر یک از دو طرف بر ها کانيپهر یک از . نشان داد( 6)توان در شکل رابطه را مي

زیرا همان طـور كـه   . این نوع مدیریت است( سقط شده) 6ها، شکل ناقص اما اجاره آببندان. گيرندعیده مي

ني گياهان، جـانوران، آب و انسـان در تعـادل    بوم خاصي بود و تمام اجزای آن، یعبيان شد، آببندان زیست

اقتصادی نيز كارا بود و اجتماعـات   -عالوه بر این، مدیریت بسياری از این منابع، به لحاظ اجتماعي. بودند

برداری بیره( سازمان شيالت)با دخالت بخشي از دولت . رابطه ارگانيک و روزمره داشتند ها آنروستایي، با 

های خاصي از در این روند، تعادل زیستي آن، به نفع گونه. هدایت شد( ش ماهيپرور)آن به سمتي خاص 

های گياهي و جـانوری، محـدود یـا نـابود شـد و تعـادل       تغيير كرد و سایر گونه( چند نوع ماهي)جانوران 

گرچه قـبالً در برخـي   . اهميت گردید اقتصادی آن نيز از بين رفت و مدیریت آن، فراموش یا كم -اجتماعي

بردند، اما وضعيت حاضر،  بيشتر سود مي ها گروهثبات و مدیریت ناكارا بود و برخي افراد و وارد، تعادل بيم

 
1  Deformed, malformed 
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قـرار  ( پـرورش مـاهي  )در سایه فعاليت جنبي ( تأمين آب زراعي)كاركرد آن،  نیتر میمناكاراتر است، زیرا 

 . برند، بسيار كمتر از قبل استنفع مي که تعداد افرادی كه در حال حاضر از این منبعاینر ت میمنکته . گرفت
 تلفيقي رابطه ميان دولت و اجتماعات محل در مدیریت(: 6)شکل  

 
كشاورزی، به معنـي رو آوردن كشـاورزان بـه كشـت محصـوالت       6تجاری شدن: روند تجاری شدن

. شـود  در بازار، نه برای مصرف، انجام مي در نظام كشاورزی تجاری، توليد به منظور عرضه. است 1فروشي

مثل زمين و نيروی )تواند بخشي از منابع توليدی ای از رشد رسيد، پس آنگاه ميوقتي یک اقتصاد به درجه»

هایي كه بالفاصله و مستقيماً توسط توليدكننـده  را از توليد مواد غذایي خار  كرده و به توليد فرآورده( كار

با تجاری شدن كشاورزی، اقتصـاد معيشـتي جـای    (. 118: 6939سيف،)« ص دهدشود، اختصامصرف نمي

ویژه با  بهپس از پایان جنگ ایران و عراق و . كندگرایي رشد مي دهد و مصرفخود را به اقتصاد بازاری مي

 -141: 6946رزاقـي،  )، الگوی مصرف تغيير فراوانـي یافـت   6931اجرای برنامه تعدیل ساختاری در دهه 

روستاها . جامعه روستایي ایران نيز تحت تأثير فرایند مذكور قرار گرفت(. 183 -115: 6941مؤمني،  و 141

های زندگي در دو، سه دهه اخير، دچار دگرگوني ساختاری وسيعي شده كه در نتيجه آن، بسياری از حوزه

 .گرایي است یکي از نمودهای این دگرگوني، رشد مصرف. است  شدهاقتصادی دچار تحول -اجتماعي

اقتصاد اغلب روستاهای منطقه مورد بررسي، بر كشت برنج استوار است و توليد برای عرضه به بازار 

در نتيجه، . های ميوه، سبزی و صيفي را به شاليزار تبدیل كردند، روستایيان باغ6931در دهه . شودانجام مي

كه از راه فروش برنج، )وجود نقدینگي در جامعه . شوداكنون بخش فراواني از نياز خانوار از بازار تأمين مي

تر كرده  انجام انفرادی كارهایي را آسان( شودهای دیگر و اخذ وام از نظام بانکي حاصل مياشتغال در بخش

گرایي و امکان امتناع از كنش جمعي را این امر، فرد. شداست كه قبل از این، فقط به طور جمعي انجام مي

 .های جتماعي كنش جمعي امتناع كنندوجب شد كه افراد تا حد ممکن از هزینهتشدید كرد و نيز م

 

 
1  Commercialization   
2  Cash crops 

 اجتماعات محلي

 یها یيدارامدیریت منابع و 

 جمعي

های  سازمان/ دولت 

 غيردولتي
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 های اجتماعیتحلیل دوراهی

همان طور كه در بحث دربـاره حقـوق مالکيـت بيـان شـد، حقـوق        :تعيين سطوح كنش و مشاركت

حقـوق  مراتبي از حقوق مختلف، از حقوق كامـل تـا    مالکيت مفیومي پيچيده است و در عين حال، سلسله

آببندان به همه اهالي روستا تعلق دارد، اما، فقط برخي افراد و در واقع، برخي . شودبسيار جزئي را شامل مي

توانند برخوردارند و بر اساس عرف، همه نمي -یعني حقابه -های كشاورزی روستا از حقوق كامل از زمين

برای بررسي دوراهي اجتماعي، یعني پاسـخ  . گيری در مورد این منابع مشاركت كننددر تمام مراحل تصميم

همکاری )های مختلف، بين انتخاب نفع فردی و جمعي، كدام استراتژی به این پرسش كه افراد در موقعيت

كنند؟ ابتدا باید سـطح كنشـي   های جمعي مشاركت ميكنند؟ و آیا در كنشرا انتخاب مي( یا عدم همکاری

سطح كـنش  . های مختلف، مجاز به مشاركت و دخالت هستندهمشخص شود كه بر اساس آن، افراد و گرو

-ای مطرح است كه كنش در چارچوب آن صورت ميمجاز، هم از نظر عامل یا كنشگر و هم از نظر جامعه

 نیتـر  میمگيری، اجراء و نظارت كه  تصميم: است سطوح كنش در موضوع مورد بررسي ما، سه دسته. گيرد

 .گيری استسطح، تصميم

گيری، برای مدیریت  گرچه به لحاظ نظری، كنش تک تک افراد در سطح تصميم :گيری صميمسطح ت

هـا و در نتيجـه، موفقيـت گـروه در سـازماندهي و       جمعي الزم و مفيد است و موجب مشروعيت تصـميم 

در روسـتاهای مـورد   . های كوچک نيز غيرممکن است شود، اما در عمل، این امر حتي در گروهمدیریت مي

های ذینفع،  گيران نماینده گروه فاميلي، گروهتصميم. وجود دارد گيری، نوعي نمایندگي برای تصميمبررسي

انتخـاب افـراد مـذكور بـه عنـوان نماینـده، نـه در فراینـد         . شـوند های فکری و نظير آن محسوب ميگروه

در مورد مدیریت . ودشگيری مرسوم، بلکه در سازوكاری غيررسمي و فرایندی ضمني و پنیان انجام مي رأی

آببندان، دستورالعمل كلي مبني بر اینکه منابع مذكور باید برای پرورش مـاهي تجیيـز و الیروبـي شـود، از     

هر روستا باید یک نفر یا گروهي متشکل از چند نفر را بعـد  . سوی سازمان شيالت به روستاها ابالغ گردید

یک طرف بازی، كارگزار دولتـي و طـرف دیگـر، روسـتا      اینجا. كرداز انعقاد قرارداد، به شيالت معرفي مي

در عمل، هي  یک از روستاهای منطقه، از پذیرش این طـرح امتنـاع نکردنـد، زیـرا گزینـه دیگـری       . است

و نيـز مشـروعيت بخشـيدن بـه اجـرای       هـا  آناما، بـرای اطـالع همـه اهـالي و جـذب رضـایت       . نداشتند

در ایـن فراینـد، روسـتایيان حـق انتخـاب      . مطـرح شـد   تاها، موضوع در جلسات عمومي روسدستورالعمل

با محاسبه هزینه فرصت اجرا یـا عـدم    ها آن. نداشتند و به اصطالح، در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند

رابطه . را همرایي با كاگزاران دولت دیدند -نفع تک تک افراد و روستا  -اجرای طرح دولتي، بیترین گزینه 
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در این روند، كـارگزار دولتـي، هـدفي جـز اجـرای      . ان در این روند، از باال به پایين استدولت و روستایي

رضایت دولت و حفـظ انسـجام   : مدیران روستا به دنبال تحقق دو هدف بودند. دستورالعمل صادره نداشت

 . روستا و رضایت اهالي

ازوكار اجرایـي طـرح   تعيين س. سطح دوم كنش در مدیریت آببندان، سطح اجراء است: سطح اجراء 

و سایر امور مرتبط، به مـدیران   ها آنو نحوه انعقاد قرارداد با ( ان)گذارتجیيز و اجاره، یعني انتخاب سرمایه

ناميد، نیـاد   "گيری در نحوه اجرای دستورالعمل دولتيتصميم"توان در این مرحله كه مي. روستا محول شد

. كردنـد های مختلفي روبرو بودند كه باید یکي را انتخاب ميینهبا گز ها آن. نمایندگي روستا، وارد عمل شد

هد كه معيار دقيقاً مشخصي بـرای  بررسي ميزان و مدت قرارداد اجاره و شرایط جنبي در روستاها نشان مي

وقتـي  . گيـران، انتخـاب افـراد متقاضـي بـود     ترین چـالش تصـميم  عمده. تعيين ميزان اجاره وجود نداشت

های فاميلي برای كسب امتياز از یکدیگر، مسـئله  از خود روستا وجود داشت، رقابت گروه ایپيشنیاددهنده

حساسيت موضوع موجب شد كه در اكثر روستاها، از جمله سه . كردمي گيری را مشکلو تصميم را پيچيده

ود كه فقـط  هایي برای متقاضيان داخل روستا وضع گردد یا از ابتدا مقرر شروستای مورد بررسي، محدویت

مدیران روستا و متقاضـيان، هـر   . فرایند اجاره، تقریباً شبيه مناقصه اجرا گردید. ها اجازه فعاليت دارندغریبه

هـای مختلـف و نحـوه برداشـت آب     بندی منبع به قسمت یک شرایط خود را درباره نحوه الیروبي، تقسيم

در اكثر روستاها، مدت اجـاره،  . كردندرح ميداران و گاهي وضع منبع در پایان دوره اجاره مط توسط حقابه

در فراینـد تعيـين شـرایط     ها آنواگذاری حق اجراء به روستایيان و ذینفعان و مشاركت . ده سال تعيين شد

 . در مراحل بعد بسيار كم شود ها یريدرگنظر و  اجاره، موجب گردید كه اختالف

مسکوت ( عمدتاً مستأجر)عیدات طرفين در اغلب روستاها، نظارت بر حسن اجرای ت: سطح نظارت 

كنند كه تعـامالت اجتمـاعي بـا    های محلي تالش مي گذاشته شد، زیرا نظارت با هزینه همراه است و گروه

ناظران واقعي در مورد نحوه عمل مستأجران به تعیدات یعني ذینفعان كامل، در . كمترین هزینه عملي گردد

موارد متعددی از عـدم  . كردند از آب آببندان استفاده كنندالش ميشدند و ت آبي روبرو مي فصل كشت با كم

گرفتند یا فقط به  ویژه امتناع از اجازه برداشت آب پيش آمد كه مدیران روستا نادیده مي بهاجرای تعیدات، 

یـا بـه    گرفتند افراد موضوع را نادیده مي "هزینه مبادله نظارت"به دليل باال بودن . كردند بيان تذكر بسنده مي

 .كردنداجمال برگزار مي

برای درک . توان یک بازی تلقي كردهای اجتماعي را ميرابطه گروه :ساختار بازی در سطوح کنش

اول، ساختاری كه بازیگران عمالً در آن . های اجتماعي، تفکيک و شناخت دو موضوع، ضروری استبازی
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بـودون،  )ختار بازی یا ترجيحات طرف مقابل دارند قرار دارند، دوم، تصوری كه هر یک از بازیگران، از سا

6931 :83 -51 .)  

در اینجا همکاری به معني تعدیل خواست خود  (:روستا/ دولت)گيری  ساختار بازی در سطح  تصميم

راهبـرد برتـر   . همکاری به معني پافشـاری بـر خواسـت خـود اسـت      و پذیرش آرای طرف مقابل، و عدم

های دولتي، بـه   گيری در اداره زیرا ساختار اداری و سازوكار تصميم. اری استكارگزاران دولتي، عدم همک

عالوه بر این، اجرای دقيق و كامـل  . دهدهای صادر شده نمي اجازه دخل و تصرف را در دستورالعمل ها آن

بنابراین، ساختار بازی بـرای كـارگزاران دولـت، دوراهـي شـخص      . شودها، موفقيت آن محسوب ميبرنامه

یعنـي  . اما تصوری كه كارگزاران از نظام ترجيحات روستایيان دارند، شبيه بازی جوجه است. داني استزن

عدم همکاری )پذیرند، زیرا در صورت امتناع از پذیرش آن های دولتي را تمام و كمال ميروستایيان برنامه

دت زماني طوالني الزم است و هزینه برای روستایيان بسيار باال است كه برای ترميم آن، صرف م( دوجانبه

كنند كه ساختار بازی آنیا بازی جوجه است، یعني دقيقاً همان روستایيان تصور مي .ناپذیر استگاهي جبران

اما تصوری كه روستایيان از نظام ترجيحات كارگزاران دولتـي دارنـد،   . دارند ها آنتصوری كه كارگزاران از 

اما همان طور كه بيان شد، (. برند آن دو طرف، از همکاری سود ميكه در )شبيه ساختار بازی تضمين است 

اند نشان داده دیک -نوردویک رازمونسن و مينزن. توانند همکاری كنندخواهند یا نميكارگزاران دولتي نمي

در عمـل نيـز كـارگزار دولتـي از همکـاری      . كه حتي در بازی تضمين نيز همکاری، راهبـرد برتـر نيسـت   

نتيجه این . برد تا از همکاری دوجانبهها بيشتر نفع ميستایيان، یعني پذیرش كامل دستورالعملجانبه رو یک

های روستایيان و گنجاندن آن در برنامه، آرای خود است كه طرف دولتي، بدون توجه به خواست و اولویت

 .كند را اعمال مي

دوراهي تکراری چندنفره اسـت  ساختار بازی در این سطح،  :ساختار بازی در سطح اجراء و نظارت

در یـک طـرف، متنفـذان و اعضـای شـورا و در طـرف دیگـر،        . كه بيش از دو بازیگر در آن حضور دارند

، هـا  آنهای چندنفره این است كه سـاختار همـه   اشتباه رایج در مورد بازی. های فاميلي عمده و ذینفع گروه

گردد كه راهبـرد برتـر همـه افـراد، عـدم      تصور ميیعني . شودمانند ساختار بازی معمای زنداني تصور مي

اگـر چنـين بـود،    ( 634: 6334كـوالک،  )انجامد مشاركت است و این خود به پيدایش تعادل ناكارآمدی مي

بـازی  : دهای چنـدنفره وجـود دار   در عمل، ساختارهای مختلفي از بازی. آمدهي  وقت همکاری پدید نمي

در بازی تضمين، افراد انگيزه سواری مجـاني ندارنـد؛ در   . ای زندانيجوجه، بازی تضمين و البته بازی معم

بازی جوجه، باید دید كه كودن وجود دارد یا خير؛ و همان طور كه بيـان شـد، در بـازی معمـای زنـداني،      
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 تر مناسببه اعتقاد كوالک، بازی تضمين برای تحليل این نوع بازی، . انگيزه برای سواری مجاني وجود دارد

ی استدالل كرد كه اصل در این بازی، اعتماد طرفين به یکدیگر است و راهبـرد برتـر هـر یـک از     و. است

: 6334كـوالک،  )بازیگران، اعتماد است، در حالي كه در معمای زنداني، راهبرد اصلي عدم همکاری اسـت  

کـراری، افـراد بـر    زیـرا در بـازی ت  . با وجود این، در این بازی نيز، نقطه تعادل ناكارآمد وجود دارد(. 634

برای اجـراء  . دهنداساس عملکرد گذشته طرف مقابل و بعد از حصول اعتماد، به بازی و همکاری ادامه مي

و ( اجرای دقيق مفاد قـرارداد اجـاره  )و نظارت بر اجاره آببندان، جمع مذكور با هم در توليد كاالی جمعي 

-های اجتماعي در بازی گروه. كنندیا رقابت ميبرای برخورداری از منافع مشترک آن، با یکدیگر همکاری 

. كنند با حداقل هزینه و تنش، رفتار كننـد  آنیا تالش مي. كنند های تکراری، بر اساس تجارب خود عمل مي

دالیل امتناع از كنش در این سطح، بسته به . شددر نتيجه، در بيشتر مواقع از اجرا و نظارت دقيق خودداری 

اگر از خود روسـتا باشـند، از سـوی    : خود روستا باشند یا بيرون از آن، متفاوت است از( ان)اینکه مستأجر

هـای  ها و افراد برای امتناع از تنش یا كاهش هزینـه بنابراین، سایر گروه. شوندهای فاميلي حمایت ميگروه

توانـد  رت كامـل مـي  اما اگر مستأجر از بيرون باشد، دالیل اغماض و عدم نظـا . آیندمبادله با مسئله كنار مي

 .جلوگيری از بدنامي روستا نزد كارگزاران دولتي و سایر روستاها باشد

 

 گیری نتیجه

های مختلف نظریه انتخـاب عقالیـي، عوامـل    در پژوهش حاضر، تالش كردیم كه با استفاده از شاخه

ن بود كه بـازیگران  فرض ما ای پيش. مؤثر بر مدیریت دارایي مشترک و نوع كنش روستایيان را توضيح دهيم

های مختلف داخل روستا هستند، اما دریافتيم كه این بـازی، فقـط دو   گروهدر مدیریت منابع مذكور، اصلي 

 .  گيرنده اصلي، دولت استدولت و روستا، و تصميم: بازیگر دارد

. رفـت ها مورد توجـه دولـت قـرار گ    ، آببندان6931داد كه در نيم دهه های بررسي حاضر نشان  یافته

ابتدا، برای توليد مـاهي و سـپس بـه منظـور      –هایش ای برای تحقق هدف برنامهدولت این منابع را وسيله

در نتيجه، زمينه برای تغيير . 6محسوب كرد -های عمومي و عمراني داخل روستا تأمين نقدینگي برای هزینه

گيرنده، چنان  د دولت در مقام تصميمورو. صورت جمعي بود، تغيير كردوبيش به ها كه كم مدیریت آببندان

 

اجـاره   تواننـد درآمـد حاصـل از    بنـابراین، مـي  . آوری پول از اهالي، بسيار مشکل است شد مدیران روستا با كمبود نقدینگي روبرو هستند و جمعتصور مي. 6

ایـن مبلـ ،   . هزار تومان تعيـين شـده بـود    611اما در عمل چنين نشد، چون حق اجاره در اغلب روستاها، ساالنه حدود . ها را در این امور هزینه كنند آببندان

 .جدی پدید آمدنظر  این درآمد، گاه اختالف  به همين دليل در برخي از روستاها درباره هزینه. چندان ناچيز بود كه عمالً مؤثر نبود
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در چیـار روسـتایي كـه مـورد     . طور كلي خنثي گردیداهميت یا به  میم و تأثيرگذار بود كه سایر عوامل كم

شـناختي و   های جامعـه  با وجود تفاوت- طور كلي در اغلب روستاهای مازندرانو به  -بررسي قرار گرفت

 . مدیریت این منابع، به بخش خصوصي واگذار شد -هاهای آشکار در ویژگي آببندان نيز تفاوت

كـارگزاران دولـت   . ها، به نحو جمعي بـود  گيری برای تعيين كاالی عمومي آببنداندر گذشته، تصميم

در نتيجه، اغلب ذینفعان . تصميم گرفتند پيشنیاد هاردین درباره خصوصي كردن منابع مشترک را عملي كنند

( اولسون)بنابراین، در پژوهش حاضر، بررسي نظریه منطق كنش جمعي . شدندگيری، خار  از دایره تصميم

گيری كه به برابری نسبي طرفين بازی و نيز دخالت به ویژه در سطح تصميم( كلمن)های هنجاری و انگيزه

این است كه زمينه بـرای تشـکيل جمـع     تر میمنکته . در فرایند بازی منوط است، ميسر نيست ها آنفعاالنه 

اندیشي محلي فراهم نشد و چاره( كوالک)برای حل معمای توليد كاالی جمعي ( اليور و مارول)راندیش دو

 . اهميت و در نیایت منتفي شد برای حل معمای مورد نظر كم

توان گفت كه ورود دولت موجب شد كه روستایيان در مـدیریت منـابع   در چارچوب نظریه بازی مي

در سـطح  . شکل نگيرد ها آنهای قابل تصور بين  شته باشند و انواع بازیمشترک، به نحوی جدی تعامل ندا

تعامل روستایيان در سطوح دیگـر را در قالـب نظریـة    . روستا شکل گرفت/ گيری فقط بازی دولت تصميم

. ای نگردیـد اما این تعامالت جدی و تأثيرگذار نبود و موجـب ایجـاد تغييـرات عمـده    . بازی تحليل كردیم

در باال استدالل كردیم، ذینفعان با محاسبه سود و زیان كنش، امتناع از كنش را ترجيح دادنـد و  همچنان كه 

اغلب ذینفعان منفعالنه یا فعاالنـه راهبـرد انتظـار را در    . بر اجرای دقيق موارد مورد تؤافق پافشاری نکردند

كننـد، بـا نگـاه بـه     اركت مـي بدین معني كه ذینفعان كامل یا افرادی كه در مسائل عمومي مش. پيش گرفتند

به این اميد كه بعد از پایان مدت قرارداد، . آینده، و سایر افراد به ناچار و بدون برنامه، سکوت اختيار كردند

نکته پایاني این است كه اهميت این منابع در زندگي روستایي و . فرصت كنش و مشاركت فعال فراهم آید

 . آور باقي خواهد ماند و استفاده از آن در آینده نيز مسئلهنامشخص بودن حقوق مالکيت آن، مدیریت 

 

 منابع
 .نشرني: تیران. با تأكيد بر توسعه روستایي ایران: توسعه روستایي(. 6949)ازكيا، مصطفي و غفاری، غالمرضا 

 . نشر ني: تیران. ترجمه حسن چاوشيان. ی اجتماعيها پژوهشطراحي (. 6948)بليکي، نورمن 

 .سمت: تیران. ترجمه رضا فاضل. ، جلد دومهای تحقيق در علوم اجتماعي روش(. 6948)ي، ارل به ب

 .جاویدان. گوهر ترجمه عبدالحسين نيک. منطق اجتماعي، روش تحليل مسایل اجتماعي(. 6931)بودون، ریمون 

 .94ـ91، 9، زیست محيطفصلنامه . های حوزه آبریز بابلرود محيطي آببندان مطالعه زیست(. 6931)اهلل  خراساني، نعمت



 ... بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر در مدیریت جمعی منابع آب

 

39 

 .انتشارات و آموزش انقالب اسالمي: تیران. ترجمه عباس زریاب خویي. تاریخ فلسفه(. 6913)دورانت، ویل 

 .اميركبير: تیران. ترجمه خسرو اسدی. های علوم اجتماعي روش(. 6935)دوورژه، موریس 

 . نشر ني: تیران. آشنایي با اقتصاد ایران(. 6946)رزاقي، ابراهيم 

   www.shilat-maz.ir:  روابط عمومي سازمان شيالت استان مازندران

 .نشر چشمه: تیران. اقتصاد ایران در قرن نوزدهم(. 6939)سيف، احمد 

 .انتشارات اميركبير: تیران. (ی زراعي سنتي در ایرانها نظام)بنه (. 6914)صفي نژاد، جواد 

 .پلي كپي انتشار نيافته. سابقه مشاركت روستایي در ایران(. 6948)میدی طالب، 

 .دانشگاه تیران: تیران. مدیریت روستایي در ایران(. 6943)طالب، میدی 

مجموعه مقاالت اولين كنفرانس ملي بررسي . سازی مصرف آب در شاليزار بیينه(. 6941) زاده، بیروز عرب

 www.irncid.org . زابل، دانشگاه زابلراهکارهای مقابله با بحران آب، 

 .انتشارات زوار: تیران. سير حکمت در اروپا(. 6913)فروغي، محمدعلي 

 .نشر ني: تیران. ترجمه منوچیر صبوری كاشاني. بنيادهای نظریه اجتماعي(. 6933)كلمن، جيمز 

ها؛ راهکاری برای مقابله با بحران خشکسالي در  بندان احياء آب(. 6941)كمالي، كوروش و میدیان، محمد حسين 
     مجموعه مقاالت اولين كنفرانس ملي بررسي راهکارهای مقابله با بحران آب، دانشگاه زابل .مناطق شمالي كشور

  .صراط. سروش ترجمه عبدالکریم. االجتماع درآمدی به فلسفه علم: تبيين در علوم اجتماعي(. 6939)ليتل، دانيل 

برنج در جلگه  مؤثر و نياز آبي برای كشت بارش برآورد(. 6948)مجرد، فيروز، قمرنيا، هوشمند و نصيری، شيدا 

 .31-53، 58، های جغرافيایي پژوهش. مازندران

 .نقش و نگار: تیران. اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری(. 6941)مؤمني، فرشاد 

 .36، نگاه نو. اهلل فوالدوند ترجمه عزت. های مطلق در جست و جوی ارزش. (6945)ميزس، لودویک فان 

 .چاپخش: تیران. شناسي روستایي جامعه(. 6941)اكبر  نيک خلق، علي

 .ترجمه دكتر احمد شميسا، انتشارات و آموزش انقالب اسالمي. بزرگان اقتصاد(. 6931)ال  .هایلبرونر، رابرت 

ترجمه محمدرضا . از مشروطيت تا پایان سلسله پیلوی: اقتصاد سياسي ایران(. 6933)همایون كاتوزیان، محمدعلي 

 .مركز: تیران. نفيسي و كامبيز عزیزی

 .نشر ني: ترجمه سيد جواد پورمقيم، تیران. رویکردی جدید به اقتصاد خرد ميانه(. 6941) واریان، هال

 .خردمند: تیران. اسيشن مباني جامعه(. 6939)اكبر  خلق، علي وثوقي، منصور و نيک

سرمایه اجتماعي و تبعات آن برای توسعه نظریه توسعه، پژوهش و (. 6948)ولکاک، مایکل و ناردیان، دیپا 

به كوشش كيان  (.اعتماد، دموكراسي و توسعه)سرمایه اجتماعي ترجمه افشين خاكباز و حسن پویان، در . سياستگذاری

 .شيرازه: تیران. تاجبخش
    
Adhikari, bhim (2001). Literature review on the economics of common property resource. Review of common pool 

resource in Tanzania (Report prepared for NRSP Project R 7857).  
Bandiera, Oriana, Baranky, Iwan and Rasul, Imran (2005). Cooperative in collective action. 

www.iza.org/conference_file/boe2005/branky_12067.pdf  

http://www.shilat-maz.ir/
http://www.shilat-maz.ir/
http://www.irncid.org/
http://www.iza.org/conference_file/boe2005/branky_12067.pdf


 1931پاییز و زمستان ، 2، شماره چهارمدوره  ،توسعه روستایی

 

38 

Berks, F. (1989). Common property resource: ecology and community- based sustainable development. BHL Press: 

London. www.scholar.lib.vt.edu    

Cardenas, juan- camilo and ostrom, elinor (2004). what do people bring into the game: expliments in the field about 
cooperation in the commons.  CAPRI Working paper NO 32. www.capri.cgiar.org. 

Demsetz, Harold (1967). Toward a theory of property rights. The American Economic Review, 57(2), 347- 359.  

Hardin, Garret (1968). the tragedy of the common, Science, 162. 

Howard, Philip (2002). Reading summary for network organization, theory of collective action. 

www.faculty.washington.edu/ 

ICLARM (1996). Analysis of Fisheries Co-Management Arrangement: A Research Framework. 

www.ifm.dk/reports/21.pdf 

Kajisa, Kei, Palanisami, K. And Sakurai, Takeshi (2004). Declines in the collective management of tank irrigation and 

their impact on income distribution and poverty in Tamil Nadu. India.  www.cigr-ejournal.tamu.edu.submission/  

Knox, Anna and Meinzen-Dick, Ruth (2001). Collective action, property rights and devolution of natural resource 

management: Exchange of knowledge and implication for policy. CAPRI Working paper NO 11 . 

www.capri.cgir.org 
_________ (2004). Understanding collective action. in collective action and property right for sustainable development. 

meinzen- dick, ruth and S.Q Gregorio MDI (EDs). www.capri.cgir.org 

Kollock, Peter (1998). Social dilemmas: The anatomy of cooperation. Annual Review Sociology. 24, 183- 214. 

www.annualreviews.org   
Makhanya, E. M. (2002). The sustainability of rural systems under the communal property association act in south Africa . 

The 10 TH annual conference of the IGU Commission for the sustainability of rural system.  

www.incn.org/themes/ceesp/publication/sl/ 

Meinzen- Dick, Ruth, Digregorio, Monica and Mc carthy, Nancy (2004). Method for studying collective action in rural 

development. CAPRI Working paper NO 33. www.capri.cgir.org 

Meinzen-Dick, Ruth and Pradhan, Rajendra (2000). Legal pluralism and dynamic property rights.  CAPRI Working paper 

NO 22. www.capri.cgiar.org. 

Mikkelsen, eirik (2005). Rationality and collective decisions action 

Nordvig, Rasmunssen, lise and meinzen- dick, ruth (1995). local organization for natural resource management CAPRI. 

Working paper NO 11. www.capri.cgir.org.   

Oliver, pamelae and marwell, Gerald (1988). The paradox of grope size in collective action: a theory of the critical mass 

2.AJS. 53, 1 -8. 

Ostrom, Olinor (1995). Governing the commons, the evolution of institutions for collective action . Cambridge University 

press. 

Poteete, Amy and ostrom Elinor (2003). In pursuit of comparable concept and data about collective action. CAPRI 
Working paper NO 29. www.capri.cgiar.org  

Rømuld, Astrid Lier, Sandham, tom and Vedled, Paul (1996). management of communal property and sustainable land 

use among rural dwellers in Ciskei. South Africa. www.nih.no/ior/publikasjoner. 
Seixas, Cristianas (2002). State -property, communal- property or open- access? The case study of Ibiraquera lagoon. 

Brazil. Paper to be presented at the 2000 IASCP Conference, Bloomington, IN, USA 

www.dlc.dlib.iniana.edu/archive. 

Singleton, Sara (2000). Cooperation or Capture? The paradox of co-management and community participation in natural 

resource management and environment policy making. www.oregonstat.edu.dept/lift/2000/papers/singleton  
Swallow, Brent, J Wangila, W Mulatu, O Okello and N McCarthy (1997). Multiple functions of common property 

regimes. EPTD Workshop summary paper NO 5.  www.capri.cgiar.org   

Turocy, Theodre, L. and Von Stengel, Bernhard (2002). Game theory, Encyclopedia of information system. Academic 

Press. 

Voss, Thomas (2006). Rational choice theory, in: Austin Harrington et al (EDs) Encyclopedia of social theory. New 

York:  Rutledge. 

Werner, raub (2006) .Game theory, in: Austin Harrington et al (EDs) Encyclopedia of social theory. New York:  
Rutledge. 

 www.nfh.uit.no/dok/vitenskapsteori_paper 

 www.sciencemag.orgscience, 62  

 

 

 

http://www.scholar.lib.vt.edu/
http://www.capri.cgiar.org/
http://www.faculty.washington.edu/
http://www.ifm.dk/reports/21.pdf
http://www.cigr-ejournal.tamu.edu.submission/
http://www.capri.cgir.org/
http://www.capri.cgir.org/
http://www.annualreviews.org/
http://www.incn.org/themes/ceesp/publication/sl/
http://www.capri.cgir.org/
http://www.capri.cgiar.org/
http://www.capri.cgir.org/
http://www.capri.cgiar.org/
http://www.nih.no/ior/publikasjoner
http://www.dlc.dlib.iniana.edu/archive
http://www.oregonstat.edu.dept/lift/2000/papers/singleton
http://www.capri.cgiar.org/
http://www.nfh.uit.no/dok/vitenskapsteori_paper
http://www.sciencemag.orgscience.vol162/

