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چکیده
آب یکی از مهمترین رکنهای وجود زندگی در جامعههای طبیعی و انســانی اســت .گسترش جامعههای انسانی در نظامهای
طبیعی و از میانرفتن تعادل تولید و عرضهی آب در آبخیزها برای پاســخدادن به تقاضای نیاز آبی آنها باعث تبدیلشــدن
زبان مفاهمه در بخش آب به زبان مخاصمه شــده اســت .اگرچه اهمیت آب و نیاز روزافزون به آن موجب تالش جامعه برای
بهرهبرداری از اندوختههای دسترس آب میشود ،درک متقابل و احترام به حقوق دیگر سودمندان ایجاب میکند که سودبران
این اندوختهها به بهرهبرداری مشــترک و رعایت حقوق یکدیگر نیز توجه داشــته باشــند .پژوهشهای گســتردهیی توانایی
جامعه ها و تشکلهای محلی را برای بهرهبرداری پایدار از اندوختههای مشترک نشان داده است ،و نشان داده است که چگونه
گروههــای محلی میتوانند با اتکا به تواناییهای خود از تخریب این اندوختهها جلوگیری کنند .در این پژوهش برای بررســی
توانایــی جامعههای محلی در ایجاد تغییر در وضعیت حکمرانی آب در پاییندســت آبخیز رود کر ،از روش تحلیل شــبکهی
اجتماعی و کاربرد آن بهره گرفتهشد .شاخصهای تراز کالن شبکهی اجتماعی ،شاخص تراکم و شاخص تمرکز شبکه بهکاربرده
شــد .نتیجههای تحلیل شبکهی اجتماعی جامعهی محلی روســتای معزآباد گورگیر نشان داد که سرمایهی اجتماعی فراوانی
در پیوند اعتماد و مشــارکت در این روستا است .از طرفی نتیجههای تحلیل شبکه در تراز سازمانی نیز اندازهی کم همکاری و
همآهنگی ،و تمرکز زیاد قدرت (وضعیت حکمرانی متمرکز) نشــان داد .با یکی کردن شــبکهی جامعهی محلی و شــبکهی
ســازمانی ،تمرکز به اندازهی  %31کاهــش یافت ،و باعث تغییر وضعیت حکمرانی به وضعیت چندپاره شــد ،اما بهدلیل نبود
رابطههای مناســب در میان ســازمانها و جامعهی محلی ،اندازهی همکاری هنوز کم بود .بنابراین برای رســیدن به وضعیت
حکمرانی چندمرکزی ،افزایش رابطههای میان ســازمانها و جامعههای محلی بر پایهی رابطههای همکارانه و مشارکتی بسیار
مهم است .این کار ممکن است باعث افزایش ظرفیت سازگاری نظام اجتماعی-زیستبومی آبخیز رود کر در برابر تغییر شود.
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تحلیل رابطههای نهاد-سودمندان برای حکمرانی شبکهیی آب...
مقدمه
اهمیت آب و نیاز روزافزون به آن موجب تالش هرچه بیشتر انسان
برای بهرهبرداری از اندوختههای دســترس آب میشود .بر پایهی
احترام به حقوق ســودمندان دیگر باید به بهرهبرداری مشــترک و
رعایتکــردن حقوق یکدیگر نیز توجه شــود .نتیجهی این نگاه و
کنش این است که اهمیت مدیریت یکپارچهیآبخیز مطرح میشود
(ابریشمچی و همکاران  .)2011اندوختههای آب و خاک هر کشور
از مهمترین اندوختهها و زیربنای توسعهی پایدار است .موفقیت در
حفظ این اندوختههای ارزشمند مستلزم انتخاب رویکردی جامع
و نظاممند در مدیریت واحدهای بازتابندهی آبشناســی ،و در نظر
داشــتن رابطههای متقابل جزءهای گوناگون سامانهی آبخیز است
(مدنی 2014؛ تیزمن و همکاران 2013؛ ماس  .)2011با این حال
شاهد این هســتیم که این بومنظام ارزشــمند در نابودی است ،و
الزمهی بهبود آن تغییردادن رویکرد مدیریت جامع آبخیز است.
در  30سال گذشته پژوهشهای گســتردهیی انجامشده است که
توانایی جامعهها را در بهرهبرداری پایدار از اندوختههای مشــترک
ثابت کرده ،و نشــان داده است که چگونه گروههای محلی با تکیه
به تواناییهای خــود جلوی تخریب آنها را میگیرند (اوســتروم
2005 ،1990؛ ابراهیمی آذرخواران  .)2018روش تحلیل شبکهی
اجتماعی به بررســی رابطهی میان کنشگران و الگوی ساختاری
آنها در مدیریت اندوختههای مشــترک میپردازد .بر پایهی این
رابطههــا و تعیین شــاخصهای آن میتــوان در راه مدیریت این
اندوختهها قدم برداشت .بهرهگیری الگوی تحلیل شبکهی اجتماعی
ممکن اســت عاملهای گوناگون اجتماعــی را در فرآیند مدیریت
اندوختههای مشــترک شناسایی کند ،و برای تشخیص دادن نقش
آنها در موفقیت و یا شکست مدیریت اندوختهها بهکار گیرد .برای
نمونه مشــخص خواهد کرد که الگوی رابطههای کنشگران برای
پرهیز از ســوگنامهی اندوخته های مشترک و جاگیری نظامهای
خودخواســتهی آنان برای بهرهبرداری ضابطهمنــد و پایدار از این
منبع چگونه است .الگوی رابطههای کنشگران در ارتباط مستقیم
با فرآیند ظرفیتســازی ،توانمندسازی و خودســازماندهی آنان
اســت (بادین و کرونا 2009؛ قربانی 2019؛ پال-وســتل .)2019
بهدســت آوردن این اطالعات برای ســازمان بیرونی که ماموریت
تســهیلکردن فرآیند توســعهی الگوهای ارتباط میان کنشگران
دارد ،بسیار ارزشمند است (اشــنایدر و شولز 2003؛ ارنستسون و
همکاران .)2010
فرآیندهای محیطزیستی بهطور معمول در تأثیر همزمان متغیرها
و مقیاسهــای گوناگون مکانی و زمانی اســت .ایــن ویژگی اغلب
درک ،قضــاوت و تحلیل اقتصــادی ما را از تأثیــر جداگانهی هر
یک از سنجههای زیســتبومی ،با مشکل و چالش روبهرو میکند
(برســرز و همکاران 2013؛ رولدان و ویالســانته  .)2015حوزهی
عمل بومنظامها بر پایهی مرزهایی که انسان بنا به چشمداشتهای
سیاســی و اجتماعی گذاشــته ،تفکیک شدهاســت .بهاینترتیب
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محدودهی مدیریــت اندوختههای آب مهمتریــن عامل تأثیرگزار
در حیطهی محیطزیســت بر پایهی تقسیمهای سیاسی کشورها،
ایالتها و اســتانها ،و شهرســتانها تعریف و ترســیم شده است.
نتیجهی آن شــکلگیری دســتاندرکاران پرشــمار و گوناگون با
سودمندیهای گوناگون اســت .آنها بر سر بهرهبرداری بیشتر از
ی طبیعی بــا هم رقابت میکنند
کاالهــا و خدمتهای اندوختهها 
(ابراهیمی آذرخواران 2018؛ قربانی  .)2019بهتازگی دانشــمندان
بــرای ادارهی این وضعیت الگوی حکمرانی اندوختههایطبیعی را
بهجای الگوی مدیریت یا حاکمیت دولتی پیشنهاد کردهاند.
در الگــوی حکمرانــی قــدرت ،برابــری و عدالــت اجتماعی که
مفهومهای کلیدی توســعهی پایدار است با عمق و دقت بیشتری
تجزیهوتحلیل میشود .برای نمونه ادارهکردن محیطزیست طبیعی
بهشیوهی دلخواه و متناسب در الگوی حکمرانی باید بر پایهی درک
روشــنی از توانایی رقابت و اثرگزاری اجزای گوناگونی باشد ،که از
نظر قدرت در شرایط متفاوتی اند ،و عالقهها و اولویتهای متفاوتی
بــرای مهارکردن آن دارند (شــولز و وانگ 2006؛ شــولز و بیندر
 .)2011چارچــوب این الگو تنهــا از ارزیابی و تحلیل بازخوردهای
فیزیک-زیســتی محیط طبیعی تبیین نمیشود ،که در تأثیرگیری
از و تاثیرگــزاری بر نتیجههای گفتوگوهای اجتماعی و سیاســی
و چشمداشــتهای فرهنگی دســتاندرکاران پرشــماری ازجمله
دانشمندان ،مدیران اجرایی و گروهها و تشکلهای عالقهمند و مردم
جامعههای تأثیرگیرنده است (سوینگدو و هینن 2003؛ ارنستسون
و ســورلین  .)2009بر این پایه میتوان آنچــه را که اندوختهی
طبیعی ،کاال ،یا خدمت بومنظام نامیده میشــود بخشی از ساختار
اجتماعی ،یا ساختار اجتماعی-طبیعی گرفت (ارنستسون .)2008
پژوهشهــای ایــن بخش بایــد بتواند شــیوهی توزیــع کاالها و
خدمتهــای بوم نظام را برای ســاختارهای اجتماعی در منطقهها
و ترازهــای گوناگون ،و نظامهای جهانی که بــر فرآیند حکمرانی
اثر دارند ،شناســایی و بررســی کنــد (قربانــی  .)2019از اینرو،
چشــمانداز شبکهی اجتماعی ،چارچوبی جالب است که در بررسی
جنبهی اجتماعی حکمرانی بومنظام بهکار بسته میشود (قربانی و
جعفریان 2016؛ قربانی  .)2019به کمک روش تحلیل شــبکهی
اجتماعی میتوان دو ســنجهی مهم در تعیین وضعیت حکمرانی
آب ،یعنی اندازهی مشــارکت و اندازهی توزیع قدرت را محاســبه
کــرد (رحیمی  .)2019پال-وســتل ( )2015بر پایهی نتیجههای
پال-وســتل و نیپر ( )2014از طبقهبندی وضعیتهای حکمرانی،
آنهــا را برپایهی اندازهی همــکاری و همآهنگی ،و اندازهی توزیع
قدرت به چهار دسته طبقهبندی کرده است :چندمرکزی ،چندپاره،
همآهنــگ متمرکز و متمرکــز (قربانــی  .)2019در وضعیتهای
چندمرکزی ،توزیع قدرت و اقتدار با همآهنگی مؤثر میان مرکزها،
و در عرض ســطحهای مکانی گوناگون به چشم میخورد .ساختار
واحدی که شــاخص نظامهای چندمرکز است ،تابآوری و ظرفیت
رویارویــی با تکانهها و برهمخوردگیهــا را زیاد میکند .مرکزهای
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تصمیمگیری همآهنگ که درصدی از خودمختاری مشــخص
دارد ممکن اســت به آزمایش و یادگیری کمک کند (اوستروم
 2001و 2010؛ فولکه و همکاران 2005؛ پال-وســتل 2009؛
پال-وستل و همکاران  .)2012وضعیتهای متمرکز ،در شیوهی
حکمرانی زنجیرهیی (سلسلهمراتبی) کار میکند .همهی قدرت
در دســت یک کنش گر غالب دولتی در تراز ملی اســت .آنها
ظرفیت پاسخگویی و انعطافپذیری ندارند ،که با نظام نامتمرکز
و واحدبنــدی و حتا جایی که همآهنگی از باال به پایین اســت،
در ارتباطانــد (هوگی و مارکس  .)2003وضعیتهای چندپاره
بیهمآهنگی است.
در بیهمآهنگی ممکن اســت توزیع قدرت و مســئولیتهای
گوناگون تصمیمگیری منجر به کنشهای
پوشان مرکزهای
هم
ِ
ِ
ناهمآهنگ و متناقض شــود ،و تاثیرگزاری و کارآمدی از میان
برود .برعکــس در وضعیتهای همآهنــگ متمرکز ،در فرآیند
تصمیم گیــری با کنشگران ترازهای پایین مشــاوره شــکل
میگیرد ،اما مرکزهای تابع خودمختاری اندکی دارند و بیشتر
تصمیمهایــی را اجرا میکنند که در تراز باال گرفته میشــود.
این از ظرفیت رویارویی با دشواریهای پیچیده و تناقضبرانگیز
حکمرانی ،و درنظر گرفتن شرایط زمینهیی منطقهیی میکاهد
(تاالک .)2008
با شرایط طبیعی و اجتماعی حاکم بر پاییندست آبخیز رود کر،
و به ویژه شرایط خشکسالی سالهای نزدیک ،بررسی وضعیت
حکمرانــی آب ،به ویژه حکمرانی شــبکهیی ،یعنــی اندازهی

مشــارکت میان جامعهی محلی و کنشگران دولتی یا نهادهای
نادولتی ،نیازمند رویکرد و رویهیی تازه و نوآور برای کمیسازی
اندازهی مشــارکت و تعیین وضعیت حکمرانی در منطقه است.
بنابرایــن در این پژوهش با کاربــرد روش تحلیل اجتماعی ،به
بررســی وضعیت حکمرانی آب و اندازهی مشــارکتی بودن آن
پرداخته شد.
مواد و روشها
آبخیز رود کر (مرودشــت-خرامه) در شرق و جنوب شهرستان
مرودشــت و شمال شهرستان خرامه و بخشــی از آن در شرق
شهرستان شیراز در شمال شرقی استان فارس (̋ 29̊،18ˊ،36تا
̋ 30̊،25ˊ،12شمالی و ̋ 52̊،16ˊ،12تا ̋ 53̊،26ˊ،24شرقی) است.
مســاحت حوزه  3941کیلومتر مربــع و اصلیترین رود آن ُکر
اســت که به دریاچهی بختگان میریزد .دامنهی ارتفاعی حوزه
از  1539تا  3099متر اســت .اقلیم بخش شمالی حوزه خشک
و سرد ،و بخش جنوبی آن گرم و خشک است (مکرم و رحیمی
 .)2015بهدلیل گســتردگی حوزه ،مرز آبشــناختی آن با مرز
سیاســی دهستان محدود کرده شــد .بدین ترتیب پاییندست
حوزهی رود کر (دهستان کف ِد َهک) محدودهی بررسی شدهی
این منطقه ،مرکز شهرســتان خرامه محــل جاگرفتن نهادهای
رسمی اســت ،و روســتای معزآباد گورگیر به روش تصادفی از
میان  12روستا انتخاب شد.

شکل  -1منطقهی بررسی شده.

برای تحلیل شبکهی اجتماعی سودمندان محلی در روستای معزآباد گورگیر 04 ،کشاورز پرسشنامهی رابطههای شبکهیی
پیوند اعتماد و مشارکت (پرسشنامهی تعیین رابطههای میان کشاورزان بر پایهی پیوند اعتماد و مشارکت در کشاورزی) با
رویکرد شبکهی کامل (انتخاب همهی جامعه برای پژوهش) را در زمینهی کشاورزی و آب پُر کردند .پرسشنامهی تحلیل
رابطههای میان نهاد (سازمانهای دولتی و نادولتی) و سودمندان (جامعهی محلی) که شامل نام نهادهای رسمی و نارسمی
(سازمانهای مردمنهاد) مرتبط با آب است و به شکل شبکهی کامل نهادهای مربوط انتخاب شدند نیز تکمیل شد .در این
63ی رابطهی حمایتهای مالی و حمایتهای آموزشی نهادها در انجام کارهای مربوط به آب و کشاورزی
پرسشنامه دو سوال پایهی
به جامعهی محلی بود .برای تحلیل شبکهی اجتماعی نهادی ،پرسشنامهی دیگری میان نهادهای مرتبط با آب و کشاورزی به
شکل بودن رابطه ( )1یا نبود رابطه ( )4در زمینهی آب و کشاورزی تکمیل ،و دادهها جمعآوری شد.
یکی از ابزارهای مهم برای پژوهش و تحلیل و مدلسازی ساختارهای اجتماعی و اقتصادی در میان سودمندان محلی منابع
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تحلیل رابطههای نهاد-سودمندان برای حکمرانی شبکهیی آب...
برای تحلیل شــبکهی اجتماعی ســودمندان محلی در روستای
معزآباد گورگیر 70 ،کشــاورز پرسشنامهی رابطههای شبکهیی
پیوند اعتماد و مشــارکت (پرسشنامهی تعیین رابطههای میان
کشــاورزان بر پایهی پیوند اعتماد و مشــارکت در کشاورزی) با
رویکرد شــبکهی کامل (انتخاب همهی جامعه برای پژوهش)
را در زمینــهی کشــاورزی و آب پُــر کردنــد .پرســشنامهی
تحلیل رابطههای میان نهاد (ســازمانهای دولتی و نادولتی) و
ســودمندان (جامعهی محلی) که شــامل نام نهادهای رسمی و
نارسمی (ســازمانهای مردمنهاد) مرتبط با آب است و به شکل
شــبکهی کامل نهادهای مربوط انتخاب شــدند نیز تکمیل شد.
در این پرسشنامه دو ســوال پایهیی رابطهی حمایتهای مالی
و حمایتهای آموزشــی نهادها در انجام کارهای مربوط به آب و
کشاورزی به جامعهی محلی بود .برای تحلیل شبکهی اجتماعی
نهادی ،پرســشنامهی دیگری میان نهادهــای مرتبط با آب و
کشاورزی به شکل بودن رابطه ( )1یا نبود رابطه ( )0در زمینهی
آب و کشاورزی تکمیل ،و دادهها جمعآوری شد.
یکــی از ابزارهای مهم بــرای پژوهش و تحلیل و مدلســازی
ســاختارهای اجتماعی و اقتصادی در میان ســودمندان محلی
منابــع طبیعی (قربانی و همکاران  2015الف) و نهاد (ابراهیمی
آذرخواران  ،)2018روش تحلیل شبکهی اجتماعی است .روش
تحلیل شــبکهیی بر پایهی معیارها و شاخصهای کمی میتواند
رابطههای اجتماعی و دادوســتدهای اقتصادی میان افراد را در
قالب ساختار شــبکهیی دیداری کند (قربانی و همکاران 2015
ب؛ کوکــی و همکاران 2016؛ صائمیپــور و همکاران .)2016
برای تحلیل شــبکهی مشارکت در ســه تراز سودمندان محلی،
نهاد و شــبکهی تلفیقی نهاد-سودمند شــاخصهای تراز کالن
شــبکه (تراکم ،دوســویگی ،تمرکز ،انتقالپذیــری ،و میانگین
فاصلهی زمینسنجی ،1و شاخصهای تراز خرد شبکه (مرکزیت
درجه و چالههای ســاختاری یا شاخص اندازهی اثر) برای تعیین
کنشگران کلیدی در نمودار شــبکهی اجتماعی بهکاربرده شد.
برای محاسبهی این شاخصها نرمافزار  UCINETنسخهی 6
بهکار برده شد.
تراكم در شــبكهی اطالعاتي به معني نسبت گرههاي اطالعاتي
در شبكه به بيشترين گرههاي ممكن است؛ البته در شکلی كه
هركس در گــروه اطالعاتش را با دیگران در گروه به اشــتراك
بگــذارد .محــدودهی تراكم شــبكه  0تــا  %100اســت .برای
تعيين کــردن اندازهی پايداري شــبكهی رابطههــا و اندازهی
متقابل بودن پيوندهاي اعتماد و مشاركت از شاخص دوسويگي
پيوندها در شبكه بهره گرفته شد .شاخص انتقالپذیری پیوندها
از بهاشــتراكگذاري پيوندها بين ســه فرد كه يكي از آنها پل
ارتباطي میان دو فرد ديگر است ،بهدستآورده ميشود (قربانی
و همکاران  2015الف) .تمرکز شــبکه درصدی از شــبکه است
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که در دســت گروه محدودی از کنشگران مرکزی محصور شده
است .تمرکز ویژگی کل شبکه را نشان میدهد ،و نشاندهندهی
توزیع قدرت در شبکه است (قربانی و همکاران  .)2014شاخص
میانگین کوتاهترین فاصله میان
میانگین فاصلهی زمینســنجی
ِ
یک جفت کنشگر است (قربانی و همکاران  2015ج).
مرکزيت درجه تعداد ارتباطهای مســتقیمی است که کنشگر
با دیگر کنشگران در شــبکه دارد .اگر بخواهید به جهت رابطه
توجــه کنید میتوانید بر این موضــوع تمرکز کنید که کنشگر
مرکزی چند رابطهی ورودی دریافت میکند (درجهی ورودی)،
یــا کنشگر مرکــزی چند رابطــهی خروجــی دارد (درجهی
خروجی) .هر چــه اندازهی مرکزیت درجــهی کنشگر بيشتر
باشد ،فعالبودن آن در شبکه بیشتر است (ابراهیمی آذرخواران
2018؛ یزدانپناه  .)2018چالهی ساختاری مانند بافر یا عایق در
مدار الکتریکی عمل میکند .حفرههای ساختاری نشاندهندهی
اماده بودن زمینهی میانجیگری برای تکتک کنشگران است.
رابطهیــی قوی میان دو کنشگر (ماننــد رابطهی پدر و مادری،
خواهر و برادری ،زن و شــوهری ،دوســتان صمیمی ،کسانی که
به مدت دراز همکار بودهاند ،و مانند آن) نشــانهی نبود چالهی
ساختاری میان آنها است (موسوی .)2017
شــاخصهای معرفی شــده در هر دو جدول اعتماد و مشارکت
در تراز ســودمندان و در جدول رابطههای نهاد محاســبه شد.
شــاخصها برای تحلیل شــبکهی رابطههای نهاد-سودمندان،
جدول شــبکهی اعتماد و مشــارکت جامعهی محلی با عملگر
ترکیب بولی (عملگر ترکیب دو جدول ،بهطوری که رابطههای
مشترک در میان دو جدول اعتماد و مشارکت مشخص شده است
و با هم ترکیب میشود) ،و سپس تشکیل جدول کامل رابطههای
نهاد ،سودمند ،و نهاد-سودمند (شبکهی تلفیقی نهاد-سودمند)
محاسبه شد .برای تعیین وضعیت حکمرانی آب ،شاخص تراکم
شــبکه و تمرکز شبکه در دو شــبکهی نهاد و شبکهی تلفیقی
نهاد-ســودمندان روی نمودار تعیین وضعیت حکمرانی (قربانی
 )2019ترسیم شد ،و تاثیر مشارکت جامعهی محلی در شبکهی
حکمرانی آب ،و به طور کلی مدیریت مشارکتی آب بررسی شد.
نتایج
برای تعیین سازمانهای مرتبط با آب و کشاورزی در شهرستان
خرامه ،روش شــبکهی کامل نهادهای مرتبط بهکار بردهشــد.
مشــخصههای جامعهی آماری  21نهاد دولتی و  2نهاد نادولتی
مرتبط با آب در شهرســتان خرامه شناســایی ،و مشخص شد
(جدول  .)1برای تحلیل ســاختاری شــبکهی حکمرانی در تراز
جامعهی محلی ،کشــاورزان روستای معزآباد گورگیر شامل 27
فــرد با زمین کمتر از  2هکتار 35 ،فرد با زمین 2تا  10هکتار ،و
 8فرد با زمین بیشتر از  10هکتار انتخاب شد.
1 - Average Geodesic Distance
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نتایج

برای تعیین سازمان های مرتبط با آب و کشاورزی در شهرستان خرامه ،روش شبکهی کامل نهادهای مرتبط بهکار بردهشد.
مشخصههای جامعهی آماری  91نهاد دولتی و  9نهاد نادولتی مرتبط با آب در شهرستان خرامه شناسایی ،و مشخص شد
(جدول  .)1برای تحلیل ساختاری شبکهی حکمرانی در تراز جامعهی محلی ،کشاورزان روستای معزآباد گورگیر شامل  90فرد
یشد.
انتخاب
تر از
بیش
پیاپی  ،134بهار 1401
هکتار شماره
14هی ،1
شمار
،35
زمینهی
با زمین کمتر از  9هکتار 53 ،فرد با زمین 9تا  14هکتار ،و  2فرد با دور
جدول  -1جامعهی آماری سازمانی.

نهاد

نام اختصاری

نام اختصاری

نهاد

مدیریت امور آب و فاضالب روستایی
ادارهی منابع آب
ادارهی منابع طبیعی و آبخیزداری
مدیریت جهاد کشاورزی
بانک کشاورزی
ادارهی حفاظت محیطزیست
ادارهی میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری
ادارهی تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
کمیتهی امداد امام خمینی (ره)
فرمانداری

Ch-Kh

ادارهی آبیاری و زهکشی

Gw-Kh
Re-Kh
Go-Kh

ادارهی صنعت ،معدن و تجارت

Im-Kh

ادارهی راه و شهرسازی

مدیریت تعاون روستایی
ادارهی آموزش و پرورش
انجمن حافظان دیرین بختگان ()NGO
گروه محلی احیاکنندگان تاالب بینالمللی کمجان
()NGO

Mr-Kh

Mw-Kh
Wr-Kh
Nr-Kh
Ma-Kh
Kb-Kh
Ep-Kh

بخشداری
شورای اسالمی روستا
فرماندهی نیروی انتظامی
ادارهی دادگستری
مدیریت توزیع برق
شرکت پخش فرآوردههای نفتی

پس از پر کردن پرسشنامههای شبکه در سه تراز جامعهی محلی
(اعتماد و مشــارکت) ،ســازمانی (همکاری) و نهاد-ســودمندان
(حمایتهای مالی و آموزشــی) ،ســنجههای تراز کالن شبکهی
اجتماعی بررســی شد .در شبکهی ســازمانی تراکم شبکه ،%47
دوســویگی شــبکه  ،%45/51تمرکــز ورودی  %56/34و تمرکز
خروجی  %54/12محاســبه شد .شــاخص انتقالپذیری رابطهها
 %32/76و میانگین فاصلهی زمینسنجی  1/51محاسبه شد .این
نتیجهها نشاندهندهی ســرمایهی اجتماعی کم در تراز شبکهی
سازمانی حکمرانی آب در شهرســتان خرامه است ،به طوری که
تراکــم کم نشــاندهندهی همکاری و هم آهنگــی کم در میان
دستاندرکاران ســازمانی اســت ،و تمرکز فراوان نشاندهندهی
تمرکز زیــاد قدرت در چند ســازمان یگانه ،و بســیارزیاد بودن
میانگین فاصلهی زمینســنجی نشاندهندهی فاصلهی زیاد میان
رفتــار و فعالیتهای ســازمانها ،و درنتیجه ســرعت کم انتقال
اطالعات در میان آنها است.
در پیوند اعتماد ،شاخص تراکم ،دوسویگی ،تمرکز ورودی ،تمرکز
خروجی ،انتقالپذیری و میانگین فاصلهی زمینسنجی به ترتیب
 51/44 ،11/51 ،15/92 ،61/74 ،75/61و  1/24محاســبه شد.
این شــاخصها در پیوند مشــارکت بهترتیــب ،38/98 ،50/64
 26/96 ،23/61 ،26/55و  1/49محاســبه شــد .تحلیل شبکهی
اجتماعی در تراز جامعهی محلی نشــان میدهد که ســرمایهی
اجتماعی فراوانی میان کشاورزان روستایی هست ،به طوریکه در
پیوند اعتماد تراکم شــبکه بسیار زیاد بود .در پیوند مشارکت نیز
تراکم بیشتر از  %50بود ،که نشاندهندهی همکاری و همآهنگی
فراوان کشــاورزان در کارهای مربوط به کشــاورزی و آب است.
بهعــاوه ،تمرک ِز کــم ورودی و خروجی در هــر دو پیوند اعتماد
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Ba-Kh
Cvj-Kh
Po-Kh
Ju-Kh
Me-Kh
Od-Kh
Ir-Kh
Gv-Kh
De-Kh
HDngo-Kh
EKngo-Kh

و مشــارکت گویای این اســت که قدرت تصمیمگیری در میان
کنشگران روســتایی پخش شده ،و نظام حکمرانی در این روستا
شبکهیی است.
برای تعیین اندازهی اثرگزاری مشــارکت شــبکهی کشــاورزان
محلی در شــبکهی نظــام حکمرانی آب در شهرســتان خرامه،
شبکهی یکیشدهی اعتماد و مشارکت کشاورزان بهروش ترکیب
بولی ،در کنار شــبکهی رابطههای همکاری سازمانها و شبکهی
حمایتهای مالی و حمایتهای آموزشــی نهادها به کشــاورزان
گذاشته شد ،و دو شــبکهی یکیشدهی نهاد-سودمندان حمایت
مالی و حمایت آموزشــی را تشــکیل داد .پس از تشــکیلدادن
شــبکهی نظام حکمرانی آب ،شاخصهای تراز کالن شبکه شامل
تراکم شــبکه ،دوســویگی پیوندها ،تمرکــز ورودی و خروجی،
انتقالپذیری و میانگین فاصلهی زمینســنجی محاســبه شد و
نتیجه های آنها بهترتیب برای شبکهی تلفیقی نهاد-سودمندان
در پیونــد حمایتهای مالــی ،63/24 ،27/75 ،41/28 ،32/76
 25/26و  1/81و برای شــبکهی یکیشدهی نهاد-سودمندان در
پیونــد حمایتهای آموزشــی ،23/47 ،25/62 ،41/37 ،32/83
 25/04و  1/79بود .ورود شبکهی حکمرانی آب در تراز جامعهی
محلی به شــبکهی سازمانی ممکن اســت به توزیع فراوان قدرت
در میان دســتاندرکاران بیانجامد ،اما به دلیل رابطههای ضعیف
میــان جامعهی محلی و ســازمانها در پیوندهــای حمایتهای
مالی و حمایتهای آموزشــی ،اندازهی سرمایهی اجتماعی شامل
شاخصهای تراکم ،دوســویگی پیوندها ،انتقالپذیری و میانگین
فاصلــهی زمینســنجی اندک بــود ،و بنابراین باعــث کم بودن
همآهنگی میان جامعهی محلی و سازمانها شد (جدول .)2
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و  1/21و برای شبکهی یکیشدهی نهاد-سودمندان در پیوند حمایتهای آموزشی  93/41 ،95/10 ،93/29 ،11/50 ،59/25و
 1/01بود .ورود شبکهی حکمرانی آب در تراز جامعهی محلی به شبکهی سازمانی ممکن است به توزیع فراوان قدرت در میان
دستاندرکاران بیانجامد ،اما به دلیل رابطههای ضعیف میان جامعهی محلی و سازمانها در پیوندهای حمایتهای مالی و
حمایتهای آموزشی ،اندازهی سرمایهی اجتماعی شامل شاخصهای تراکم ،دوسویگی پیوندها ،انتقالپذیری و میانگین فاصله-
آب...جامعهی محلی و سازمانها شد (جدول .)9
ییمیان
آهنگهی
برایکم بودن
نهاد-سودمندانباعث
اندک بود ،و بنابراین
ی زمین
همشبک
حکمرانی
سنجیههای
تحلیل رابط
جدول  -2شاخصهای تراز کالن تحلیل شبکهی اجتماعی.
تمرکز

شاخص

تراکم

دوسویگی

ورودی

خروجی

انتقالپذیری

شبکهی نهاد
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13/31

32/51

31/19

59/02

95/21

92/12

شبکهی سودمندان
شبکهی تلفیقی

اعتماد

13/19

11/31

مشارکت

03/21
34/21

21/01

52/12

92/33

91/25

حمایت مالی

59/02

11/92

90/03

میانگین فاصلهی

زمینسنجی
1/31

31/11

1/91

93/92

1/21

1/11

1/01شامل
خرد93شبکهی اجتماعی
کلیدی
سازمانی کلیدی
برای تعیین
های تراز /41
شاخص95
93از /10
محلی /29
گران11/
 /25و59کنش 50
اندرکارانآموزشی
سودمنداندست حمایت
نهاد-
مرکزیت درجه و چالههای ساختاری شبکه بهره گرفته شد .کنشگران کلیدی در تراز جامعهی محلی (سودمندان) و سازمانی
(نهاد) مشخص شد (شکل  9و  .)5کنشگرانی که مرکزیت درجهی آنها بیشتر است ،در شبکهی حکمرانی آب قدرت و نفوذ
قدرت و نفوذ بیشتری از دیگر کنشگران دارند .کنشگرانی که
برای تعیین دســتاندرکاران ســازمانی کلیــدی و کنشگران
بیشتری از دیگر کنشگران دارند .کنشگرانی که شاخص اندازهی اثر آنها در شبکهی حکمرانی آب بیشتر باشد جایگاهشان
شاخص اندازهی اثر آنها در شبکهی حکمرانی آب بیشتر باشد
محلی کلیدی از شــاخصهای تــراز خرد شــبکهی اجتماعی
در شبکه مهمتر و پایهییتری از دیگران است ،و اگر از شبکه حذف شوند ،احتمال ازهمپاشیدگی شبکهی حکمرانی بسیار زیاد
جایگاهشان در شبکه مهمتر و پایهییتری از دیگران است ،و اگر
شامل مرکزیت درجه و چالههای ســاختاری شبکه بهره گرفته
است.

شــد .کنشگران کلیدی در تراز جامعهی محلی (ســودمندان)
و ســازمانی (نهاد) مشخص شد (شــکل  2و  .)3کنشگرانی که
مرکزیت درجهی آنها بیشتر اســت ،در شبکهی حکمرانی آب
Ay-Kh
Ab-Ho
Mo-Zd
Ab-Jz
Al-Ja

Na-Za

Ma-Ke

Mo-Zk

Do-Kh
Al-Zk
Mo-Zx
Em-Za
Az-Ba

Ho-Ba
Sh-Zm
Ho-Ho
Ke-Ho
AA-Ol
Am-Zz
Ab-Ba
Ha-Zq
Se-Za
Ja-Ba
Fa-Ho
Kh-Za
Al-Zn
Jo-Za

Fa-Za
Mo-Zy

En-Kh
Ab-Zb

Ah-Zk

Gh-Zs

Mo-Zt

Av-Za

Al-Zh

He-Za

Al-Zm

Es-Za

Ma-Zr
Ge-Za

At-Ro

Mo-Zh

Va-Za

Ne-Za

Zh-Kh
Ar-Zs

Ka-Zb

Ab-Za

Ma-Zn

Ir-Kh

Af-He

Ep-Kh

Ch-Kh
Me-Kh

Re-Za

Sa-Zk
Am-Ho

EKngo-Kh

Mm-Za

Mo-Za

نهاد

HDngo-Kh

Sa-Ho

Sh-Ra

Am-Za
Mo-Bs
Gh-Bz
Mo-Zg
Mo-Zr
Gl-Za

سودمندان

Sh-Za

Al-Zs

از شبکه حذف شوند ،احتمال ازهمپاشیدگی شبکهی حکمرانی
بسیار زیاد است.

Mo-Ho

Cvj-Kh

De-Kh
Ba-Kh

Go-Kh

Nr-Kh

Wr-Kh

Mr-Kh
Ma-Kh

Ju-Kh

Kb-Kh
Re-Kh

Im-Kh

Mw-Kh

Od-Kh

Po-Kh
Gw-Kh

Gv-Kh

Ha-Za
Mv-Za
Al-Ho

شکل  -2مدل موقعیت هندسی شبکهی تلفیقی نهاد-سودمندان خرامه-معزآباد گورگیر بر پایهی پیوند حمایتهای مالی،

اندازهی شکلها :اندازهی مرکزیت درجه ،آبی :کنشگر سودمند ،قرمز :کنشگر نهادی ،سبز :کنشگر با بیشترین اندازهی اثر
در شبکه.
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Ay-Kh

Az-Ba

Ma-Ke

Mo-Bs

Am-Za

Re-Za

Mo-Zd

Sh-Zm

سودمندان

Ab-Jz
Mm-Za

Sa-Zk
Do-Kh
Mo-Zx
Al-Zs
Al-Ja
Fa-Ho
Am-Zz
Mo-Zr
Jo-Za
Fa-Za
Ma-Zn
Al-Zm
Em-Za
Mo-Zt
Ge-Za
Ka-Zb
Sh-Ra
AA-Ol
Ah-Zk
Gh-Zs
Kh-Za
Mo-Zh
Ke-Ho
Am-Ho
Ha-Zq
Gl-Za
Sh-Za
Ho-Ba
Ab-Ba
Ab-Za
He-Za
Mo-Ho
Ja-Ba
Ho-Ho
Mv-Za
Se-Za
Es-Za
Mo-Zy
Al-Zh
Gh-Bz
Mo-Zg
Ma-Zr
Va-Za
Na-Za
Ha-Za
Ne-Za
Mo-Zk
At-Ro
Ar-Zs
Al-Zn
En-Kh
Av-Za
Sa-Ho
Al-Zk
Ab-Zb
Zh-Kh
Al-Ho
Af-He
Mo-Za

نهاد

Ab-Ho

HDngo-Kh

De-Kh

EKngo-Kh
Ch-Kh

Gw-Kh

Nr-Kh
Ep-Kh
Cvj-Kh

Po-Kh
Ba-Kh
Go-Kh
Im-Kh
Ju-Kh

Re-Kh
Ma-Kh
Ir-Kh

Kb-Kh

Mw-Kh
Me-Kh

Wr-Kh
Mr-Kh

Gv-Kh

Od-Kh

شکل  -3مدل موقعیت هندسی شبکهی تلفیقی نهاد-سودمندان خرامه-معزآباد گورگیر بر پایهی پیوند حمایتهای
آموزشی ،اندازهی شکلها :اندازهی مرکزیت درجه ،آبی :کنشگر سودمندان ،قرمز :کنشگر نهادی ،سبز :کنشگر با
بیشترین اندازهی اثر در شبکه.

اندازههی
بدهنده
نشان
محدودشبکه که
تراکم و تمرکز
شاخص
منطقه دو
حکمرانیدرآب در
وضعیتوضعیت
برای تعیین
همکارییو محلی در
ی جامعه
کردنیشــبک
ترتیبترکی
اســت .بهاما بــا
تراکم
شــاخص
منطقه دو
حکمرانی آب
برای تعیین
وضعیت
نوع
ی
کننده
تعیین
شاخص
دو
)
1
شکل
(
است
آب
حکمرانی
ی
شبکه
در
قدرت
تمرکز
یا
توزیع
ی
اندازه
و
ی
آهنگ
شبکهی سازمانی و تشکیل شبکهی تلفیقی نهاد-سودمندان ،نوع
و تمرکزهمشــبکه که بهترتیب نشــاندهندهی اندازهی همکاری و
حکمرانیوضعیت
وضعیت سازمانی،
حکمرانییبهاجتماعی
گرفتن شبکه
تنها با درنظر
حکمرانی آب
تعیین
شد .با
ی گرفته
اندازهآب
حکمرانی
حکمرانییافت ،که
چندپاره تغییر
وضعیت
حکمرانی
وضعیتشبکهی
قدرت در
تمرکز
توزیع یا
همآهنگی و
محدود
سازمان
چند
در
قدرت
زیاد
تمرکز
و
،
ها
سازمان
میان
در
کم
ی
آهنگ
هم
و
همکاری
ی
دهنده
نشان
که
شد،
تعیین
متمرکز
نشــاندهندهی تمرکز کم قدرت در شبکهی حکمرانی آب است،
آب اســت (شــکل  )4دو شــاخص تعیینکنندهی نوع وضعیت
وضعیت
نوع
،
سودمندان
نهاد
تلفیقی
ی
شبکه
تشکیل
و
سازمانی
شبکهی
وضعیــتی محلی
شبکهی جامعه
گرفتهترکیب
آب اما با
است.
اما بهدلیل رابطههای اندک میان ســازمانها و جامعهی محلی در
تنها
در آب
حکمرانی
کردنتعیین
شــد .با
حکمرانی
اما به-
حکمرانی آب
قدرتو در شبکه
تمرکز
نشاندهندهی
یافت ،که
سازمانی،تغییر
اجتماعی چندپاره
وضعیت حکمرانی
حکمرانی به
آهنگی هنوز
است،هم
همکاری و
آموزشی،یاندازهی
کممالی
های
حمایت
حکمرانی
وضعیت
شــبکهی
با درنظر گرفتن
است.و آموزشی ،اندازهی همکاری و همآهنگی هنوز کم
کم مالی
حمایتهای
محلی در
یها و جامعه
سازمان
اندک
تعیینرابطه
متمرکزدلیل
آهنگی
همــکاریی و هم
میاندهنده
نشــان
هایکه
شــد،
میان ســازمانها ،و تمرکز زیاد قدرت در چند ســازمان
کــم دراست.

شکل  -4وضعیت حکمرانی آب در منطقه بر پایهی اندازهی تراکم و تمرکز رابطههای دستاندرکاران سازمانی.
بحث و نتیجهگیری
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67زیستبومی و بهخصوص در منطقههایی که تغییر محیطی مانند خشکسالی تاثیر بسیاری بر خدمت-
در نظامهای اجتماعی-
های بومنظام و اندوختههای مشترک انسان و محیطزیست مانند آب گذاشته است ،نقش نظام حکمرانی و توانایی آن بر تابآور
کردن نظام اجتماعی-زیستبومی بسیار مهم است .در این پژوهش شناخت وضعیت حکمرانی آب در آبخیز دریاچهی طشک-
بختگان ،بهخصوص در محدودهی دریاچه (پاییندست آبخیز رود کر) ،در تأثیر مخرب تغییر محیطی بر بومنظام و گذران
انسانها به روش تحلیل شبکهی اجتماعی نهاد ،سودمندان و شبکهی تلفیقی نهاد-سودمندان بررسی شد.

تحلیل رابطههای نهاد-سودمندان برای حکمرانی شبکهیی آب...
بحث و نتیجهگیری
در نظامهای اجتماعی-زیســتبومی و بهخصوص در منطقههایی
کــه تغییــر محیطــی ماننــد خشکســالی تاثیر بســیاری بر
خدمت های بومنظام و اندوختههای مشترک انسان و محیطزیست
مانند آب گذاشــته اســت ،نقش نظام حکمرانی و توانایی آن بر
تابآور کردن نظام اجتماعی-زیســتبومی بســیار مهم است .در
این پژوهش شــناخت وضعیت حکمرانی آب در آبخیز دریاچهی
طشــک-بختگان ،بهخصوص در محدودهی دریاچه (پاییندست
آبخیز رود کر) ،در تأثیر مخرب تغییر محیطی بر بومنظام و گذران
انســانها به روش تحلیل شــبکهی اجتماعی نهاد ،سودمندان و
شبکهی تلفیقی نهاد-سودمندان بررسی شد.
نتیجههای شاخصهای تراز کالن شبکهی نهادی نشانداد که در
شبکهی سازمانی شهرستان خرامه ،سرمایهی اجتماعی نهادی در
حد نامطلوبی است ،انسجام سازمانی در میان سازمانهای دولتی
و سازمانهای مردمنهاد نیست ،و در رویارویی با تغییر محیطی ،به
دلیل کمبود رابطه ســرعت انتقال اطالعات بسیار اندک است .این
باعث افزایش آسیبپذیری و نبود تابآوری نهاد آب در رویارویی
بــا تغییر محیطی میشــود ،که با نتیجههــای کوکی و همکاران
( ،)2016صائمیپــور ( )2016و قربانی و همــکاران ( 2015ج)
مطابقت دارد .بررســی نتیجههای شاخصهای تراز خرد شبکهی
اجتماعی در شــبکهی نهادی بررسیشده نشان داد که بیشترین
قدرت در نهاد فرمانداری است که نقش آن کلیدیترین است .پس
از آن نهادهای بخشداری ،شــورای اسالمی روستا ،ادارهی منابع
آب ،مدیریت جهاد کشاورزی ،ادارهی منابع طبیعی و آبخیزداری
و ادارهی حفاظت محیط زیســت شهرستان از نهادهای کلیدیتر
و قدرتمندتر مربوط به آب در منطقه اســت کــه با نتیجههای
ابراهیمی آذرخواران ( )2018و یزدانپناه ( )2018مطابقت دارد.
بررســی شــاخصهای تراز کالن شــبکهی اعتماد و مشــارکت
جامعهی محلی نشــاندهندهی انــدازهی ســرمایهی اجتماعی
فراوانی است .به عالوه در شبکهی مشارکت نیز اندازهی سرمایهی
اجتماعی پذیرفتنی اســت .اما در این روستا ،با سابقهی درازمدت
کشاورزی و کشــت محصوالت پرآببر مانند برنج و نابودی کامل
کشت این محصول در دههی گذشــته ،انتظار میرود سرمایه ی
اجتماعی مشــارکتی بیشتر باشد .به نظر میرسد پاسخگو نبودن
و مســئولیتپذیر نبودن نهادهای مربوط باعث خودســازمانده
نبودن نهاد نارســمی شده اســت ،بهطوریکه جامعهی محلّی به
تواناییهای خود بیتوجه اســت و تنها منتظــر کارکرد نهادهای
دولتی اســت ،که با نتیجههای ســاالری و همــکاران (،)2015
موسوی آالشلو ( ،)2017ستین و همکاران ( )2011و آلشتروم و
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کورنل ( )2018مطابقت دارد .برای رفتن بهســوی بهبود مدیریت
مشــارکتی به همراه نهاد نارسمی ســودمندان محلّی ،شناسایی
کنشگران کلیدی جامعهی محلّی و تحلیل رابطههای هر کنشگر
الزم و ضروری بهنظر میرسد.
در تحلیل شبکهی تلفیقی نهاد-ســودمندان در کار حمایتهای
مالــی و آموزشــی ،برطبــق نتیجههای شــاخصهای تراز کالن
شــبکهی اجتماعی ،اندازهی سرمایهی اجتماعی دلخواه نبود ،اما
درعوض کاهش اندازهی ســرمایهی اجتماعی در شبکهی تلفیقی
نهاد-ســودمندان ،اندازهی تمرکز شبکه بهشدت کاهش یافت ،که
نشاندهندهی تاثیر نهاد نارسمی ســودمندان در تمرکززدایی از
شــبکهی حکمرانی آب در منطقه اســت .برپایــهی نتیجههای
شــاخصهای تراز خرد شــبکهی تلفیقی نهاد-سودمندان ،در هر
دو شبکهی حمایتهای مالی و حمایتهای آموزشی ،کنشگران
ســودمند و کنشگران نهادی مرتبط با آب شناســایی شد .این
ممکن است برای بهبود مدیریت مشــارکتی اندوختههای آب ،و
رفتن بهســوی تغییر در نظام حکمرانی آب در منطقه عمل کند،
که بــا نتیجههای قربانــی و همکاران ( 2015ج) و پال-وســتل
( )2019همخوانی دارد.
ّ
مشــارکت جامعهی محلــی در حکمرانــی آب در منطقه یکی از
جنبههای سرمایهی اجتماعی است که ممکن است تغییر در نظام
بودن
حکمرانی آب را بهدنبال داشته باشد .نتیجهها نشان داد که
ِ
شبکهی تلفیقی نهاد-سودمندان ظرفیت یا فرصتی اجتماعی است
کــه وضعیت حکمرانی آب رانتخواه متمرکز را به چندپاره تغییر
میدهد.
در نتیجــه ،نظامهای چندپاره نیازمنــد تقویت همآهنگی میان
دستاندرکاران برای رســیدن به وضعیت حکمرانی چندمرکزی
است ،که یکی از چالشهای کنونی حکمرانی آب در آبخیز رود کر
است .باید تاکید کرد که نظام یا وضعیت حکمرانی دلخواه ،نظام
حکمرانی چندمرکزی است ،که نیازمند توزیع قدرت و همآهنگی
دستاندرکاران سازمانی است.
بهعــاوه ،نظــام حکمرانی چندمرکــزی ممکن اســت ظرفیت
ســازگاری در رویارویــی با بحرانها را نیز افزایــش دهد .در تراز
ســازمانی تقویــت کارگروههــا ،سیاســتهای همکارانــه میان
گران کمتر کلیدی در راستای
دستگاه ها ،و افزایش رابطههای کنش ِ
هدفهای کالن سیاستگزاریشده از تسهیلگری سازمانی ،و در
تراز رابطههای میان نهاد و سودمندان ،افزایش رابطههای دوسویه
میان دستگاهها و جامعهی محلی از تسهیلگری اجتماعی ممکن
اســت باعث رســیدن به این هدفها و برقــراری نظام حکمرانی
چندمرکزی در منطقه شود.
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Abstract
Water has always been one of the most important pillars of life in natural and human societies. The
expansion of human societies in natural systems and the loss of balance between water production and
supply by watersheds to meet theirs water needs have turned the language of communication in the
water sector into a language of conflict. Although human communities are increasingly trying to exploit
available water resources, the importance of water and the growing need for it needs attention to be
paid to the joint use and respect for each stakeholder›s rights, mutual understanding, and respect for
the rights of others. On the other hand, extensive studies indicate the ability of local communities and
organizations to make sustainable use of shared resources and show how local groups are able to prevent the
destruction of these resources by relying on their capabilities. Therefore, in this study, in order to investigate the
ability of local communities to change the water governance regime downstream of the Kor River Basin,
the social network analysis method and its application in determining the water governance regime was
used. Macro-level indicators of the social networks, including density index and network centralization
index were used. The results of the analysis of the social network of the local community of Moezabad-eGourgir village showed that there is considerable social capital in the connection of trust and participation
in this village. On the other hand, the results of network analysis at the organizational level also showed
a low level of cooperation and coordination and a high centralization of power (centralized governance
regime). By integrating the local community network into the organizational network, the centralization
decreased by 31% and changed the water governance regime to a fragmented regime. But due to the lack
of proper relations between organizations and the local community, the level of cooperation is still low.
Therefore, in order to achieve a polycentric governance regime, it is very important to increase the relations
between organizations and local communities based on cooperative and participatory relations. This can
increase the adaptive capacity of the socio-ecological system of the Kor river basin to change.
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