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ABSTRACT 
The growing number of areas facing water scarcity necessitates adaptive water management 

strategies beyond traditional water supply and demand management methods, which are becoming 

increasingly difficult in many regions. Water reallocation offers a flexible water management 

approach to mitigate water scarcity under changing socioeconomic, climatic, and environmental 

conditions. Water allocation can take many forms that vary in duration, spatial scale, complexity, 

and institutional structure required, which are important for understanding the water allocation 

functions. In this regards, the main purpose of this study was to explain the water allocation 

functions from the perspective of four mechanism including administrative allocation, collective 

negotiations, market driven allocation and robust allocation. For this purpose, 45 reviewed and 

empirical papers based on these mechanism, were selected by snowball sampling technique and 

analyzed by qualitative method. A qualitative content analysis based on inductive approach was 

conducted as the analytical process. In this approach, after selecting the analysis unit and meaning 

units, explanatory themes including “developing the pricing system and sharing the benefits of 

allocation”, “developing the governance of institutional actors” and “utilization of dynamic 

planning and efforts to maintain environmental resources” in the water allocation were identified. 

The results showed that most of these mechanisms have a one-dimensional perspective and only 

one mechanism has a comprehensive perspective, and also focused on some categories such as 

Legal pluralism and diversity of mechanisms. Ultimately, Robust Allocation is the only mechanism 

in allocation that considers the issues of efficiency and justice in a mixed and balanced way.  
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EXTENDED ABSTRACT 

Objectives 

The growing number of areas facing water scarcity necessitates adaptive water management 

strategies beyond traditional water supply and demand management methods, which are becoming 

increasingly difficult in many regions. Water of a desired quality is often scarce, and has to be 

allocated to different uses such as human consumption, sanitation, the production of food, industry, 

transport, energy, etc. Allocation has to be done in a manner that achieves economic efficiency, 

social equity and environmental sustainability. Water allocation therefore makes trade-offs between 

the priorities of stakeholders, profitability and economic returns, reliability of water supply, equity, 

and sustenance of ecosystems. Even though water for sanitation is universally classified as a basic 

need, it is often forgotten in water allocation plans. Therefore, it is important that sanitation 

planners also participate in allocation planning. It is a key universal function of water management 

whose objective is to maximize the societal benefits derived from water. The societal benefits can 

be classified as economic, social and environmental, each with a corresponding principle - 

efficiency, equity and suitability respectively. Economic efficiency is concerned with the wealth 

that can be generated from a water resources. It requires that in deciding where to allocate a unit of 

water, the sector generating the highest returns will be prioritized. Social equity means that 

everyone has fair opportunities to access water resources. It also means that water for drinking and 

sanitation needs should be made available for everyone including the poor who cannot pay for it. 
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The sustainability principle gives recognition to the environment as a user of water, with direct and 

indirect benefits for human beings and the ecological system. Water reallocation offers a flexible 

water management approach to mitigate water scarcity under changing socioeconomic, climatic, 

and environmental conditions. Water allocation can take many forms that vary in duration, spatial 

scale, complexity, and institutional structure required, which are important for understanding the 

water allocation functions. In this regards, the main purpose of this study was to explain the water 

allocation functions from the perspective of four mechanism including administrative allocation, 

collective negotiations, market driven allocation and robust allocation. 

 

Methods 

    For this purpose, 45 reviewed and empirical papers based on these mechanism, were selected by 

snowball sampling technique and analyzed by qualitative method. A qualitative content analysis 

based on inductive approach was conducted as the analytical process. Qualitative content 

analysis against quantitative content analysis and instead of account apparent words, deals with 

latent themes and templates. Overall, the qualitative content analysis search concepts, terms, and 

relationships between these concepts, try to the infer and reveal hidden patterns in the interviews, 

observations and written documents. 

 

Results 

In this approach, after selecting the analysis unit and meaning units, explanatory themes 

including “developing the pricing system and sharing the benefits of allocation”, “developing the 

governance of institutional actors” and “utilization of dynamic planning and efforts to maintain 

environmental resources” in the water allocation were identified. The results showed that most of 

these mechanisms have a one-dimensional perspective and only one mechanism has a 

comprehensive perspective, and also focused on some categories such as Legal pluralism and 

diversity of mechanisms. 

 

Conclusion 

Robust Allocation is the only mechanism in allocation that considers the issues of efficiency 

and justice in a mixed and balanced way. Generally, this study significantly focused on the content 

and principles of explanation and synthesis of selected theories in selection of the scientific papers 

and did not consider related critical approaches. Hence, it is suggested to investigate critical 

approaches in future studies. 
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 تحلیل محتوای سازوکارهای تخصیص منابع آب
 

 3، خلیل کالنتری *2 ، علی اسدی1احسان اسدآبادی 
 ، دانشجوی دکتری گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران1

 کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایراندانشکده اقتصاد و توسعه  ، استادان گروه مدیریت و توسعه کشاورزی،3، 2
 (17/2/98تاریخ تصویب:  -9/4/97)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 

رشد روزافزون مناطق مواجه با محدودیت منابع آب، اتخاذ راهبردهای مدیریت 
های سنتی مدیریت عرضه و تقاضا، مُبدل به امری الزامی ی آب را در ورای روشسازگارانه

عنوان یک روش مدیریتی مُنعطف، از این امکان برخوردار است ب بهاست. تخصیص آنموده
عنوان ممری محیطی، بهاجتماعی، اقلیمی و شرایط زیست –تغییرات اقتصادی  که در هنگامه

تواند اشکال مختلفی جهت مقابله با محدودیت منابع آب، عمل نماید. تخصیص آب می
یچیدگی و ساختارهای نهادی مورد نیاز، متفاوت باشد که در استمرار، مقیاس فضایی، پداشته

 راستا، است. در این اهمیت حائز تخصیص آب کارکردها درک برای هاآن به توجه هستند، که

 شامل ی دید چهار سازوکارزاویه از کارکردهای تخصیص  تببین حاضر اصلی تحقیق هدف

 بدین .بود انمندتو صیبازارمحور و تخص صی، تخصی، مذاکرات اجتماعیادار صیتخص

 محوریت سازوکارهای با مقاله عنوان 45برفی، گلوله گیرینمونه روش گیری ازبهره با  منظور،

 رویکردی با تحلیل قرارگرفت. فرآیند تحلیل کیفی مورد روش به و گردید انتخاب مذکور

 واحد تخابان از پس رویکرد این در .شد هدایت کیفی محتوای از تحلیل استفاده با و استقرایی

گیری بهره»ی کارکردهای تخصیص تحت عنوان کنندهتبیین مضامین معنایی، واحدهای و تحلیل
گذاری و ی نظام قیمتتوسعه»، «یطیمحستیو اهتمام به حفظ منابع زریزی پویا از برنامه

تعیین گردیدند. « ی حکمرانی کنشگران نهادیتوسعه»و « تسهیم منافع حاصل از تخصیص
 کیو تنها  باشندیم یتک بعد یدگاهید یمزبور دارا یهازمینشان داد که اکثر مکان جیتان

بوده که بر مقوالتی چون تکثر حقوق و سازوکارها تأکید نگر جامع یدگاهید یدارا زمیمکان
دارد. در نهایت تخصیص توانمند تنها سازوکاری است که بر مباحثی چون عدالت و کارایی 

 متوازن توجه دارد. ای آمیخته وگونهبه
 

 محتوا.تخصیص آب، سازوکارهای تخصیص، کارایی، عدالت، تحلیلهای کلیدی: واژه
 

 مقدمه

عنوان ارزشمندترين موهبت طبيعی و آب به

ها، همواره ترين منبع حيات و بهزيستی انسانضروری

ها ايفا نموده نقش بسزايی را در رشد و توسعه تمدن

 ,.Gleick & Heberger, 2012;  Ganji et alاست )

(. طی چند دهه گذشته استفاده منطقی و (2018

منظور های مناسب بهو اتخاذ سياست معقوالنه از آب

حفظ اين منابع، مبدل به موضوعی مهم و حياتی برای 

کشورهای جهان شده است. امروزه، بسياری  بسياری از

دليل تغيير شرايط آب و هوايی و توسعه از نقاط جهان به

اجتماعی با کمبود و محدوديت  –های اقتصادی فعاليت

 Alcamoباشند )دسترسی به اين منبع حياتی روبرو می

https://ijaedr.ut.ac.ir/?_action=article&au=527288&_au=Niloofar++Ganji
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et al, 2007;  Zarifian, 2018ای که تا حد گونه(، به

ی هيدرولوژيکی جهانی، امنيت آب زيادی چرخه

های آبی و همچنين، تنوع ها، سالمت زيستگاهانسان

ها مورد تهديد قرار گرفته است و حتی زيستی رودخانه

ر بسياری از کشورهای برخوردار از منابع غنی آبی نيز د

 ;Vörösmarty et al., 2010اند )مضيقه قرار گرفته

Jacobsen et al., 2012; van Vliet et al., 2013به .)-

طورکلی، در يک تعريف جامع کمبود و محدوديت آب را 

، هنگامی که برداری بيش از اندازه از آبتوان بهرهمی

تقاضا برای اين منبع حياتی فراتر از ظرفيت جايگزينی 

 ;Alcamo et al., 2007، تعريف نمود )آن باشد

Haddeland et al., 2014; Kiguchi et al., 2015; 

Lehner et al., 2006; Prudhomme et al., 2014; 

Schewe et al., 2014; Sperna Weiland et al., 2012; 

Stahl, 2001; Van Vliet et al., 2013; Wada et al., 

2011 .) 

گذاران براين امر سياست بر اين اساس، بسياری از

ی گذارند که رفاه و حيات جهانيان در آيندهصحه می

نزديک به حل مشکل کمبود آب و در نتيجه، 

برداری مناسب و پايدار از اين منبع حياتی بستگی بهره

 ,Minciardi et al, 2007; Bear et alخواهد داشت )

تواند می 1(. در اين زمينه، راهبرد تخصيص2002

نوان مَمَری در جهت التيام معضالت بيان شده عمل عبه

دادن، معنای اختصاصنمايد. تخصيص در لغت به

گردانيدن است که کردن و ويژهکردن، مختصخاص

باشد. تخصيص آب فرآيند ی تعميم میمتضاد کلمه

تقسيم آب مابين متقاضيان )مشروع( در يک زمان معين 

 ,.Le Quesne et alباشد )و مطابق با شرايط مشخص می

2010 a, b; Perramond, 2013 براين اساس، با تکامل .)

اهداف و رويکردها در طول زمان، تخصيص منابع آبی 

کند که چه ميزان آب برای مصارف انسانی تعيين می

وجود دارد و چگونه بايد اين منابع مابين مناطق و 

ی تخصيص آب در بين مصارف رقيب تسهيم شوند. نحوه

کنندگان انرژی، ان )شهرها، کشاورزان، تأمينکاربر

ها )از قبيل محيط( و يا در درون بخشصنايع و زيست

تخصيص مابين کشاورزان با توليد محصوالتی با ارزش 

اقتصادی باال و کشاورزانی با توليد محصوالتی با ارزش 
                                                                                  
1. Allocation Strategy 

و بر توزيع ثروت  اقتصادی پايين( بر رفاه کل حوضه

آب تأثير خواهد گذاشت مابين کاربران مختلف 

(Palomo-Hierro et al., 2015; Ahadiat, 2018 از .)

رو، راهبرد تخصيص بايد چهار ويژگی مشارکت وسيع اين

گيری، اجماع محوری نفعان در فرآيند تصميمتمامی ذی

نفع، اثربخشی و های ذیبرای تأمين منافع وسيع گروه

ی را در بر ها و بينش راهبردکارايی فرآيندها و نهاده

(. عالوه بر کارکردهای Schneider et al, 2011گيرد )

ی زمينه در تجربی موجود و نظری هایذکر شده، ديدگاه

گذارند که معموالً تخصيص بر اين امر صحه می

های تخصيص آب براساس دستيابی به ريزیبرنامه

گيرند که مباحثی سری اهداف کليدی صورت میيک

زيست، مدنظر قرار دادن از محيطچون، عدالت، حفاظت 

بخشی بين عرضه و تقاضا و های توسعه، تعادلاولويت

 Speed etگردند )برداری کارا را شامل میحمايت از بهره

al., 2013.) است امر در اين زمينه جای گرفته اما نکته

هر کدام از سازوکارها با توجه  که تحليلی و نگاه که نوع

در اختيار  از فرآيند تخصيص ودهای نظری خبه بنيان

 معنا کاماًل از يکديگر متمايز است. بدين دهند،قرار می

ای گونهاين سازوکارها به بطن در مستتر اهداف که

ها و فرآيند تخصيص از يکديگر آشکار، در تعيين اولويت

 حاضر تحقيق اصلی سوال رو،باشند. از اينمتفاوت می

اَسنادی  محتوای که استبراين اساس شکل گرفته

سهمی  در تخصيص منابع آبی از چه موجود سازوکارهای

کارکردهای تخصيص مطلوب برخوردار  در تبيين

 اين به پاسخ صدد در حاضر تحقيق واقع، در باشند؟می

يک از سازوکارهای  هر ی ديدزاويه از که است سوال

 سهم کارکردهای يک تخصيص مطلوب چيست و مزبور،

 است؟ چه ميزان هاويژگی اين تبيين از سازوکار هر

 مبانی نظري و پيشينه پژوهش

راهبرد تخصيص در کسب مزايايی  اهميت به توجه با

مستقيم با  بهبود کيفيت منابع آب، مواجهه چون

پذيری و تقاضاهای روبه رشد، افزايش انعطاف

های تأمين آب، ها و کاهش هزينهپذيری نظاماطمينان

ظهور رسيدن  جهت به منسهمتعددی  سازوکارهای

 توانمی اند که در اين ميانراهبرد مذکور، توسعه يافته

https://ijaedr.ut.ac.ir/?_action=article&au=172698&_au=Shapour++Zarifian
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، تخصيص 2، مذاکرات اجتماعی1به تخصيص اداری

اشاره نمود. الزم به ذکر  4و تخصيص توانمند 3بازارمحور

است که سازوکارهای مزبور در استمرار، مقياس فضايی، 

با يکديگر پيچيدگی و ساختارهای نهادی مورد نياز، 

 در مرتبط با آنان تئوريکی هايی دارند که مبانیتفاوت

 خواهد گرفت. مورد بحث قرار تفکيک به ذيل و

اصلی تخصيص اداری بر يک اقدام از سر  شالوده

اجبار )غيرداوطلبانه( استوار است و مشتمل بر تصميمی 

از باال به پايين بوده که يک نهاد دولتی و يا نيمه دولتی 

 نمايد. براينخصيص حقوق موجود آب اتخاذ میبرای ت

اساس تخصيص اداری شامل انتقال آب توسط نهادهای 

ای است که معمواًل آب ملی، ايالتی )استانی( و يا حوضه

کند و اين عمل را از يک کاربر به کاربر ديگر منتقل می

گيرد که عمل مزبور به نفع تحت اين فرض صورت می

 ,.Rockström et alاست )عنوان يک کل جامعه به

های (. تخصيص اداری اغلب برای مقابله با نگرانی2014

محيطی و همچنين، ی الزامات زيستموجود درباره

 Meinzen-Dick)گيرد عدالت اجتماعی صورت میعدم

and Ringler, 2008)دليل اين امر آن است که ذی .-

ين دنبال کسب حداکثر منافع هستند و در اين بنفعان به

های بيان شده در قاموس آنان رفتارهای مزبور و نگرانی

گيرد و دولت تحت دکترين اعتماد عمومی اين جای نمی

گيرد. از سوی ديگر، جای نگرفتن وظايف را برعهده می

رفتار آب در چارچوب کاالهای بازار محور و عمومی 

تواند از ديگر داليل شناخته شدن اين منبع حياتی می

ولتی به مبحث تخصيص منابع آبی باشد ورود بخش د

(Marston and Cai, 2016گونه .) های متداول تخصيص

و يا  ادارای در دو وجه تخصيص مجدد منابع آب موجود

گيرد که در اين ی منابع جديد جای میافزايش عرضه

آبه )از طريق جريمه و يا ميان راهکارهايی چون لغو حق

و ساز  نی و يا ساختواگذاری(، مصادره، اقدام قانو

های آب در مقياس بزرگ نمود بيشتری دارند پروژه

(Palomo-Hierro et al, 2015 در نهايت اشاره به اين .)

نکته ضروری است که معموالً تخصيص عمومی آب 

گيرد و در آن قواعد فيزيکی و براساس حجم صورت می
                                                                                  
1. Administrative Allocation 
2. Collective Negotiations   
3. Market Driven Allocation 
4. Robust Allocation 

 Debaere etنمايد )نفوذ سياسی نقش پررنگی را ايفا می

al, 2014  .) 

بر مذاکرات جمعی، از سوی ديگر، تخصيص مبتنی

ای را برای توزيع مجدد منابع آبی فراهم حل نوآورانهراه

آورد و شرايط مورد توافقی را در بين کاربران موجود می

آب از قبيل کاربران جديد و قديم و يا بين کاربران و 

سمی ی غيررنمايد. مذاکرات داوطلبانهدولت، ايجاد می

طور گسترده در سطح جهانی قابل مشاهده است، اما به

ی مذاکرات بيشتر در کشورهايی با تجمع اين نحوه

ای کمبود شديد منابع آب و فاقد بازارهای سرمايه

 ,.Downard et alباشد )يافته، قابل رؤيت میتوسعه

(. بر اين اساس، رسميت يافتن مذاکرات مزبور 2014

اصالحات نهادی گسترده و تشکيل  های الزم برایزمينه

(. Sutawan, 1996بازارهای رسمی را پديد خواهد آورد )

الزم به توجه است که اثرات تخصيص مزبور در جهت 

حفظ منابع آب، وابسته به هنجارها و قدرت نهادهای 

باشد که در اين راه کاربران ملزم به انجام اجتماعی می

باشند تا ب میاقداماتی در جهت ساماندهی منابع آ

عضويت آنان از سوی نهادهای مزبور مورد پذيرش قرار 

گيرد. از سوی ديگر، هنجارهای اجتماعی نقش پررنگی 

ها ايفا را در حمايت از  قوانين، نظارت و وضع تحريم

توانند در صورت پيروی از مسير اَصلح، نمايند که میمی

(. Dunn, 2012بخش نهادهای اجتماعی باشند )ياری

 وسيلهذکر اين نکته ضروری است که تخصيص آب به

نفعان درگير در مذاکرات جمعی معموالً منافع تمام ذی

های ناشی از خطر ورود گيرد و نگرانیتوافق را در برمی

بخشد. هدف حکمرانی افراد غيرمرتبط را تقليل می

مناسب در اين نوع تخصيص جلوگيری از ورود کاربران 

است در اين ميان و در بين  ثالث است، که ممکن

 Levineمحيطی مغفول بمانند )مذاکرات، کاربران زيست

et al, 2007 در نهايت، مذاکرات امکان تخصيص منابع .)

)از قبيل بين شهرهای کوچک و  گسترده آب در مقياس

کشاورزان نزديک به اين مناطق و حتی در بين 

 آورند. کشورهای همسايه( را فراهم می

سازوکارهای  کاراترين اقتصادی، هاینظريه ساسا بر

 نمايندبروز می کامل رقابت بازارهای منابع، در تخصيص

نامرئی،  هایدست مثابه قيمتی به عالئم که در اين ميان،

جهت کسب حداکثر  اشخاص و هابنگاه عنوان مشوقبه
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هايی چون خريد، فروش و سود و مطلوبيت )در فعاليت

آن از مزيت نسبی برخوردارند( عمل هايی که در فرآيند

کل  شرايط مزبور ارزش (. درLiang, 2013نمايند )می

 تمامی و به حداکثر ميزان خود خواهد رسيد توليدات

تری جای وضعيت مطلوب بازار، در کنندگانمشارکت

خواهند گرفت و اين تحت شرايطی است که منابع 

 Europeanاند )يافتهای کارا تخصيص گونهبه

Commission, 2012،هدف از  (. در تخصيص بازارمحور

ی کاربران موجود آبهبازار آب، تبادل و تجارت حق

نياز يک بازار آب باشد. پيشصورت دائم و يا موقت میبه

های معين، انحصاری، قابل انتقال و با آبهموفق وجود حق

باشد که اين امر نيازمند يک ی اجرايی، میپشتوانه

انونی، نهادی و نظارتی قدرتمند است که قادر چارچوب ق

های الزم جهت نقل و زيرساخت به نظارت، اجرا و ارايه

داران با انتقاالت باشد. از سوی ديگر تعداد کافی سهام

متفاوت آب، کارايی اقتصادی بازار را  های فرصتهزينه

دهد. در بسياری از تحقيقات مرتبط با بازار افزايش می

شود که آب بايد از سمت نظريه پشتيبانی می آب از اين

سمت کاربران تر بهکاربران با ارزش اقتصادی پايين

(. از Maestu, 2012باارزش اقتصادی باالتر انتقال يابد )

که در بازار آب، معامالت، حداکثر دليل آنسوی ديگر، به

های اداری و گيرند، سازمانی انتقال را در بر میهزينه

ن با توجه به قدرت بازارهای در اختيارشان، از سهامدارا

اين امکان برخوردارند که بازارهای آب را منحرف نمايند 

چه که بازار مناسب خوانده که اين امر، برخالف آن

ها مابين شود، سبب اضمحالل يکنواختی قيمتمی

 (.Giannoccaro et al, 2015تمامی کاربران خواهد شد )

مند، به توانايی بازيابی يک در نهايت، تخصيص توان

ی شرايط غيرمترقبه اشاره داشته که در نظام، در هنگامه

ای برخوردار اين راه توجه به جزئيات از اهميت ويژه

(. نکته مهم در تخصيص Anon, 1992خواهد بود )

ها توانمند ايجاد تغييرات الزم بدون دگرگونی بنيان

هايی ابليتباشد. براين اساس، چنين تخصيصی از قمی

ها برخوردار است چون سازگاری، تداوم و گذر از بحران

(Young & McColl, 2003a اصالحات و بازبينی در .)

آنان توسط دستورات از باال به پايين و سياسی صورت 

گيرد. در جهان مُتغيّر کنونی تخصيص مزبور نمی

مُتشکل از ساختاری است که امکان دستيابی به نتايج 

 ,Jenآورد )يرا از سوی سياسيون را فراهم میکارا و پذ

ی تخصيص مزبور براساس دو قاعده و يک (. شاکله2003

است. نخستين قاعده، اصل برهان بنا نهاده شده

نام دارد، که بيانگر اين مطلب است که  1تينبرگن

مشکالت چند بُعدی و مهم، نيازمند ابزارهای نظارتی 

(. براين اساس، Tinbergen, 1952باشند )متعدد می

ها و اهداف بلندمدت و جهت دستيابی به سياست

باشد. ای میها و ابزارهای جداگانهمدت نياز به روشکوتاه

نمايد که جهت اشاره می Tinbergenبه بيان ديگر، 

جای اعمال مديريت دستيابی به تخصيص توانمند به

گرفته شود های مجزای توانمند بهرهيکپارچه از روش

حل عملی بايد تعداد متغيرها با عبارت ديگر در هر راه)به

 ;Young and McColl, 2002معضالت برابری نمايد( )

2003c; Krehm, 2001ی دوم به اصل وظايف (. قاعده

گردد که به حقوق و صدور مجوزهای باز می 2ماندل

برداری قابل انتقال اشاره دارد. اصل مزبور بيان بهره

ها در طول زمان، بهينه ماندن خروجیدارد که برای می

ها با اهداف هماهنگ گردند نياز است که ابزارها و روش

گيری چنين تجانسی، نظام و در صورت عدم شکل

تخصيص به سوی عدم ثبات سوق پيدا خواهد نمود 

نيز « 3اصل وظايف»صورت تلخيصی  )اصل ماندل را به

سومين  (. درنهايت،Mundell, 1960; 1962نامند( )می

باشد، که بيانگر می 4رُکن تخصيص توانمند، برهان کُوئز

اين مطلب است که جهت دستيابی به تخصيص مناسب 

های مرتبط با انتقال نظر از توزيع اوليه( بايد هزينه)صرف

حقوق مالکيت بسيار قليل )نزديک به صفر( باشند. براين 

اساس، هنگامی که از ابزارهای متعدد جهت تقليل 

شود، نياز است تا گرفته میهای معامالت بهرهنههزي

ی پويا )در ی نتايج بهينهابزارهای مزبور از قابليت ارائه

ها و درک تغييرات( برخوردار ها، هزينهقالب، ارزش

توان اهداف تخيصيص توانمند را باشند. در اين ميان، می

، کارايی 5ی انصافبر قاعدهدر سه باب، توزيع مبتنی

 7و مديريت اثرات ناشی از عوامل بيرونی 6دیاقتصا
                                                                                  
1. Tinbergen Principle  
2. Mundell’s Assignment Principle 
3. Assignment Principle 
4. The Coase Theorem 
5. Distributive Equity  
6. Economic Efficiency   
7. Management of Externalities   
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تلخيص نمود. در نهايت اشاره به اين نکته ضروری است 

های معامالت و تخصيص ی مابين هزينهکه رابطه

های است، بدين منوال که تقليل هزينه 1توانمند، باژگونه

معامالت به افزايش توانمندی تخصيص، ياری خواهد 

شناسی نوع از (. فارغYoung & McColl, 2005رساند )

سازوکارهای تخصيص، توجه به اين نکته ضروری است 

 سازوکارهای مزبور تمامی ميان مشترک که، فصل

جای برداری از منابع آب بهاشتراک منافع حاصل از بهره

  .باشدتسهيم منبع مذکور می

 بررسی منظوربه متعددی تجربی مطالعات

است که گرفتهسازوکارهای تخصيص منابع آب صورت 

 ,.Garrick et alعنوان نمونه، گريک و همکاران )به

(، در تحقيقی باعنوان بررسی تحوالت و عملکرد 2013

های بازار و تخصيص آب، يک چارچوب تحليلی سياست

طراحی نمودند. آنان دريافتند  2های تبادالتبرای هزينه

های باالی تبادالت در که يکی از داليل اصلی هزينه

مبادله است که حقوق آب قابل يص آب وابسته بهتخص

ای گونهفيزيکی و اجتماعی وابسته، به براساس منابع

های سنگينی را به گردند و هزينهغيرعملی تعريف می

دارند که در اين نمايد. آنان بيان میکاربران تحميل می

های تبادالت نيازمند توجه به سه ستون و راه هزينه

های مرتبط با اقدامات ست که شامل، چالشی مهم اپايه

ها و ايجاد جمعی، ايجاد تغييرات در نهادها و سازمان

 Boelensباشد. همچنين، تغييرات در حقوق مالکيت می

and Vos  (2012 چندگانگی حقوقی و پايداری حقوق ،)

های مديريت و تخصيص مورد بررسی قرار آب را در نظام

از اين امر است که  دادند. نتايج تحقيق حاکی

های هيدروليکی، گذاری کاربران در زيرساختسرمايه

آورند. بنيادهای روابط مالکيت جمعی را پديد می

های مديريت کشاورزان موجب طبيعی، نظام –اجتماعی 

های آبههای اشتراکات و حقگردد که پيچيدگیمی

آميزند و های هيدروليکی درهم بیفردی در فعاليت

های اشتراکی را پديد آورند. در نهايت جهت فعاليت

ها و قوانين مديريت پايدار نياز است که سياست

درستی مدنظر قرار گيرند و درصورت شده بهتصويب
                                                                                  

 متضاد .1

2. Transaction Costs 

های کارآمد در معرض گرفتن اوامر مذکور نظامناديده

گرفته ی صورتخطر قرار خواهند گرفت. در مطالعه

الکيت و (، حقوق م2000)  Meinzen-Dickتوسط 

آبياری پايدار در کشورهای در حال توسعه مورد بحث 

قرار گرفت. اين تحقيق در پی ايجاد چارچوبی برای 

های درک حقوق مالکيت و درجهت کارايی نظام

است که است. اشاره به اين امر ضروریتخصيص بوده

دارند که درک حقوق مالکيت محققان مزبور بيان می

است که اين امر ی قانونیگراينيازمند شناخت کثرت

زيستی تعداد متعددی از انواع قوانين ی همدربرگيرنده

عنوان بخشی از دعاوی حقوق توانند بهباشد که میمی

ذکر است که حقوق مالکيت عمل نمايند. البته الزم به

االختيار نيست، بلکه مالکيت به معنای مالکيت تام

تواند که می های متعددی از حقوق استبر دستهمشتمل

های کاربر، اقوام توسط مدعيان مختلف چون دولت، گروه

جهت، اعتبار، انگيزه و و افراد اخذ گردند. حقوق مزبور 

جهت تخصيص، ضروری است. در نگهداری از منابع به

(، اهميت تَباين 2015)  Bjornlund et alاين راستا 

های تخصيص آب مابين جوامع شهری و سياست

کانادا مورد بررسی قراردادند. در  3ا در آلبرتاروستايی ر

بر، گيری سياسی که مشتملاين تحقيق سه جهت

زيست و حفاظت از دخالت دولت، محافظت از محيط

باشد، مورد بررسی قرار حقوق بخش کشاورزی می

گرفت. نتايج تحقيق حاکی از اين امر بود که شهروندان 

باشند؛ اين در های دولتی میبيشتر متمايل به دخالت

در پی محافظت از  4حالی است که روستاوندان

های بخش کشاورزی هستند. در اين ميانه آبهحق

زيست شهروندان تمايل فراوانی را نسبت به حفظ محيط

(، تحقيقی را 2016) Zhaoa et alدهند. از خود نشان می

برداری های مورد بهرهبا عنوان تقليل و تخصيص آب

ليد، صورت دادند. در تحقيق حاضر جهت افزايش تو

برداری از آب داخلی جهت بهره"عنوان شاخصی با 

دارند که شاخص مزبور، ارايه گرديد. آنان بيان می "توليد

مابين فشار بر منابع آب محلی و توليدات نهايی ارتباط 

های اقتصادی را در نمايد و اهميت تحليلبرقرار می
                                                                                  
3. Alberta  

 ساکنان روستا .4
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نمايد. در نهايت میمديريت منابع آب محلی پررنگ 

نتايج حاکی از اين امر بود که کارايی با شاخص مزبور 

-Tomas and Garcíaای بالعکس دارد. در نهايت، رابطه

López (2017 تحقيقی را با عنوان تأثير نهادهای ،)

محور بر ظرفيت سازگاری صورت دادند مديريتی جامعه

آب، پاسخگويی کشاورزان به محدوديت  که در آن نحوه

اختالالت بازار و تخصيص منابع آب مورد بررسی قرار 

ترين اختالالت پديد آمده، گرفت. در تحقيق حاضر، مهم

های دولتی، تقليل دسترسی به اعتبارات، تقليل حمايت

مشکالت بازار آب، نوسانات قيمتی، افزايش شوری منابع، 

ها و افزايش تقاضا افزايش قيمت آب، موضوع زيرساخت

نابع آبی، بيان شد. از سويی در اين راه راهبردهای برای م

مقابله کشاورزان شامل تغيير محصوالت، تغيير 

های خارجی، برداری از منابع آبی، درخواست حمايتبهره

های کشاورزی، تغيير راهبردهای کشت، کاهش نهاده

جستجوی بازارهای جديد، جستجوی اعتبار، کاهش 

د، اشتغال به ساير های جديگذاریسرمايه، سرمايه

 باشند.های اقتصادی و بيمه میفعاليت

 مفهومی مدل و هافرضيه توسعه

 وجود متعددی، نظری و تجربی مطالعات نتايج

 اثبات را به مطلوب تخصيص منابع آبی کارکردهای

 1پذيریميان مواردی چون انعطاف اين در .اندرسانيده

(Ostrom and Walker, 1994; Folke et al., 2005; 

2005Grothmann and Patt, 2امنيت انتظارات (، تأمين 

 Smit and Wandel, 2006; Changها )آبهصاحبان حق

2016., et alتخصيص   در  3فرصت هایهزينه (، انعکاس

(Easter and McCann, 2010لحاظ ،) هایارزش 

 et alLe Quesne ,.آب ) با مرتبط )اجتماعی( 4جمعی

2010 a, b; Pegram et al., 2013بينی (، قابليت پيش
                                                                                  
1. Flexibility  
2. Secure Expectations  
3. Opportunity Costs 
4. Collective Values  

 ,2012Khan and van der Zaag ;) 5فرآيند تخصيص

2008Dick and Ringler, -Meinzen6(، برابری 

(Tharme, 2003; Richter and Thomas, 2007 ،)

 8(، کارايی ,2012Wang) 7مقبوليت سياسی و عمومی

(Giannoccaro et al., 2015; Grafton et al., 2010 ،)

 Rosegrant and) 9پذيری ساختاریيداری و امکانپا

Binswanger, 1994; Bauer, 1997; Solanes and 

Gomez-Limon and Riesgo, 2004; Johansson et al, 

2002; Levine et al, 2007; Meinzen-Dick, 2007; 

Bjornlund, 2010گيرند. (، در اهداف مذکور جای می

 ص مطلوببراساس مطالب بيان شده يک تخصي

 چرا نمايد،می را تضمين هاآبهحق و امنيت پذيریانعطاف

ای ها مُحِق هستند که بگونهآبهتمامی صاحبان حق که

 انتقال امکان و نمايند مشارکت تخصيص در داوطلبانه

 )مصارف مختلف (بخشی بين و فصلی بين ای،منطقه بين

 يدخر فرصت از برخورداری را فراهم آورند. از سويی، آب

 نمايد کهها را ملزم میآبهفروش حقوق، صاحبان حق و

در اتخاذ  را آب فرصت و کارايی منابع هایهزينه

 .برداری لحاظ نمايندبهره و تصميمات مرتبط با تخصيص

های الزم به توجه است که يک تخصيص مطلوب فرصت

برداری از منابع محدود در اختيار برابری را برای بهره

دهد و از طريق ارزشيابی پيامدگرا وه قرار میکاربران بالق

های موجود در فرآيند تخصيص را تقليل قطعيتعدم

بخشد. در نهايت، مقبوليت سياسی و عمومی ياری می

بخشد که سازوکارهای تخصيص در خدمت اهداف و می

های مختلف جامعه ها قرار گيرند و از سوی بخشارزش

کلی تخصيص پذيرفته شوند. تصوير يک چارچوب 

 دهد.مطلوب را ارايه می

                                                                                  
5. Predictability of The Allocation Process 
6. Fairness 
7. Political and Public Acceptability 
8. Efficiency 
9. Administrative Feasibility and Sustainability 
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 چارچوب مفهومی تخصيص مطلوب -1تصوير 

 

 شناسیروش

 با و 1کيفی پارادايم مبنای تحقيق حاضر بر

صورت گرفت.  2کيفی محتوای تحليل از جستنياری
تحليل محتوا روش تفسير پيام با تعريف هدفمند و 

(، به بيان Stemler, 2001باشد )ها میمنظم ويژگی
مند و قابل تکرار جهت ديگر، تحليل محتوا روشی نظام

ها و های متون در قالب گروهسازی کلمات و واژهفشرده
باشد. بر طبقات کوچکتر و براساس قواعد مشخص می

حقايق، در  بازنمايی به کمک  اين اساس، تحليل مزبور
آوری دانش و بينش جديد بوده که خود پی فراهم

 ,Krippendorfخش اقدامات عملی خواهد بود )بياری

محتوا  تحليل از گيریبهره با حاضر  مطالعه (. در2012
ادبيات  در معيارهای تخصيص مطلوب تا کوشش گرديد

اين  تکرارپذيری و گيرد قرار بازشناسی مورد پيشين
 تحليل مورد جديد بينشی به دستيابی هدف با رويکردها

 ادبيات در  چه اگر است که  گيرد. الزم به توجه قرار

خصوص کارکردها و سازوکارهای  در کافی پيشين، دانش
 بر هدف تحقيق مبنی به توجه با اما دارد؛ تخصيص وجود

                                                                                  
1. Qualitative Paradigm  
2. Qualitative Content Analysis 

کارکردهای تخصيص  خصوص در تحليلی ی بينشتوسعه
 .گرفته شدبهره 3استقرايی محتوای تحليل از مطلوب،

 گيرندهمحتوا در بر  تحليل فرآيند از مرحله دومين
طور معمول در تحقيقات کيفی، باشد. بهتعيين نمونه می

 صورت مطلع به 30اين امر مرسوم است که بين يک تا 

تا امکان پاسخگويی به  گردندانتخاب می هدفمند
 ,Fridlund & Hildinghمُيسر گردد ) تحقيق سواالت

حاضر با توجه به هدف و  (. براين اساس، در مطالعه2000
 با تجربی و نظری مقاله عنوان 45يق، پرسش تحق

محوريت سازوکارهای تخصيص به کمک روش 
 به توجه با واقع، مورد انتخاب قرار گرفتند. در 4برفیگلوله

 هایپايگاه جستجو در به اقدام مطالعه، سازوکارهای مورد

گرديد و براساس عدم تکرار مقاالت و  معتبر استنادی
گيری با مقدمه و نتيجههمچنين، تناسب عنوان، چکيده، 

موضوع پژوهش، مقاالت مناسب گزينش گرديدند. از 
 از بعد(اخير  در مقاالت موجود ارجاعات به توجه با سويی

 مختلف محققان ارجاع منبع که ، مقاالتی)2013سال 

شدند، نيز مورد به عنوان مقاالت مبنا شناخته می و بوده
روری است که بررسی قرار گرفتند. اشاره به اين نکته ض

                                                                                  
3. Inductive Content Analysis 
4. Snowball Method 
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تحليل محتوا از معيارهای  در متون تدقيق و تعيين
نمايد؛ اما ايجاد محدوديت برای متون خاصی پيروی نمی

مورد مطالعه در قالب ساختار قابل مديريت، امری الزامی 
با تلخيص  اساس، اين بر (.Krippendorf, 2012است )

مقاالت منتخب، برای هريک از سازوکارها، سندی مجزا 
 ادامه مبنای اسناد مزبور بر فرآيند تحقيق هيه گرديد وت

 .يافت
 1تحليل واحد محتوا، تحليل در مهم امور از ديگر يکی

اشاره  مطالعه مورد موضوع نوعی به به است. واحد تحليل
جهت کدگذاری و تلخيص دارد. براين اساس و به

، هرکدام از اسناد مجزای تهيه شده، 2واحدهای معنايی
ن واحد تحليل انتخاب شدند. دليل امر ذکر شده عنوابه

                                                                                  
1. Unit of Analysis  
2.  Meaning Unit 

 کافی حد به يک کل، عنوان آن است که اسناد مزبور به

 عنوان به و جهت محفوظ ماندن در ذهن باشندبزرگ می

کوچک هستند  کافی قدر به برای واحد تحليل، ایزمينه
(Graneheim and Lundman, 2004از سويی، واحد .) 

 در م تحليل است کههای مهمعنا يکی از بخش

 است هايیپاراگراف يا و هاعبارت جمله، واژه، یبردارنده

 يکديگر با شانمحتوای يا از زمينه و  هايیجنبه در که

 بر مشتمل حاضر مطالعه معنايی باشند. واحدمرتبط می

از  مفهومی که باشدپاراگرافی می يا جمله و واژه،
 منظوربه ازد.سمی متبادر ذهن به را« تخصيص مطلوب»

 شده ارايه رويه سازوکارهای تخصيص از محتوای تحليل

 که است ذکر به گرفته شد. الزمبهره 1جدول  در

افزار ها از نرمتحليل داده و مديريت منظوربه

12MAXQDA است.استفاده شده 
 

 وند اجرايی تحليل محتوای مقاالت مربوط به سازوکارهای تخصيصر -1جدول 
 رويه اجرايی فرآيند گام

 3انتخاب واحد معنايی 1

 واحد نهايی یمرتبه در و گرفتند قرار بازخوانی مورد متون مرتبط با اسناد چندين مرتبه مرحله اين در

تخصيص  دهایاز کارکر معنايی يا مفهوم» استنباط پاراگرف معين گرديد. و واژه، جمله قالب در معنايی
که پرسش تحقيق لحاظ گرديد. از سويی به دليل آن معنايی واحد انتخاب معيار اصلی عنوان به« مطلوب
« واژه»باشد، انتخاب بر چيستی کارکردهای تخصيص مطلوب در سازوکارهای مرتبط با آن میمشتمل

 شد.تواند پاسخگوی پرسش تحقيق بادار میمعنی واحد کوچکترين عنوانبه

 4واحدهای معنايی تلخيص 2

سازی متون و ی معنايی به فشردهباشد که با حفظ هستهمی مربوط متن یدهش کيفيت مختصر به تلخيص
 يا جمله واژه، از )اعم منتخب معنايی واحدهای يک از هر مرحله اين در پردازد.تجميع واحدهای معنايی می

 تصر تلخيصدر قالب عبارات مخ« کارکردهای تخصيص مطلوب»خود  مفهوم اصلی و معنا حفظ با پاراگراف(

  گردند.یم

 5کدگذاری 3
ی معنای در برگيرنده که شوندمی گذاری مفهومیبرچسب شده،تلخيص معنايی واحدهای ی حاضرمرحله در

گردند که شامل يک ی کوتاه انتخاب میهای مزبور در قالب چندين واژهباشند. برچسبواحدهای مزبور می
 باشند.هستند، می همسانی یمفهوم محور دارای شده کهتلخيص معنايی يا چند واحد

4 
و  مقوالتخرده تشکيل

 6مقوالت

به عبارت  گردند.تشکيل می همسان معنای و مفاهيم دارای کدهای شناسايی از مقوالتدر اين گام خرده
يک  باشند در قالبديگر کدهايی که دارای معنای يکسان و مشابه حول )کارکردهای تخصيص مطلوب( می

باشند می گيرند. در نهايت، خرده مقوالت که دارای محور مفهومی يکسانیمختصر جای میمقوله با نام خرده
شوند. الزم به توجه است که مقوالت بايد از اصولی چون، جامعيت، بندی میدر قالب يک مقوله گروه

ی سهمقاي از ی حاضرمرحله بازدارندگی، همگنی، عينيت، نظم و عموميت پيروی نمايند. براين اساس در
 بااليی دقت از بندیمقوله تا شد گرفتهبهره هاداده اصلی متون با مقوالت و مقوالتخرده کدها، مداوم

 برخوردار باشد.

 7استخراج مضامين 5

مقوالت با محور مفهومی  که است ایشيوه مضامين ايجاد و باشندچندگانه می معانی دارای مضامين مفهوم
ی مستتر در دو يا چند طبقه محتوای تواند بر مبنایمی مضمون نمايد. يکيکسان را با يکديگر مرتبط می

ای توصيفی و بر مبنای معانی مستتر مقوالت انتخاب گونهمفهوم مستخرج گردد. اسامی مضامين بههم
ر قالب بودند د« کارکردهای تخصيص مطلوب»گردند. براين اساس طبقاتی که دارای محتوای پنهانی از می

 شناسايی گرديدند و مورد تحليل قرار گرفتند.  مضامين
 (Bengtsson, 2016; Erlingsson and Brysiewicz, 2017; Graneheim and Lundman, 2004اقتباس از: )

 

                                                                                                                                                                                
3. Meaning Unit  
4. Condensed Meaning Unit 
5. Coding 
6. Sub-Categories and Categories 
7. Theme 
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 اطمينان افزايش و تفسيری خطاهای کاهش منظوربه

 مورد هايافته 2و اعتبار1اعتماد پژوهش، نتايج صحت از

اعتمادپذيری  Mayring (2000،) .گرفت قرار بررسی

 شرايط در و زمان در طول هايافته پايداری نتايج را

 از نتايج نمايد که از طريق همسانیمعرفی می متفاوت

در  گردد. از سوی ديگر، اعتبارتکرار حاصل می طريق

 دقيق طورتحقيق به نتايج که است مفهوم اين یبرگيرنده

يا خير. به بيان باشند و مطالعه می مورد پديده مبين

های يافته و هاتوصيف بودن واقعی به ديگر، اعتبارپذيری

 اعتماد به درجه از است عبارت و دارد اشاره پژوهش

 برای پژوهش و کنندگانشرکت برای هايافته بودن واقعی

است. صورت گرفته پژوهش مزبور در آن که هایزمينه

 3از تثليث نتايج اعتماد و اعتبار تأمين برای

گيری گرفته شد که از طريق بهرهياری نگری(بعدی)سه

 فرايند تحليل طی در متعدد هايیروش و محققان از

اعتبارپذيری و اعتمادپذيری تحقيق را فزونی  ها،داده

بخشد. الزم به ذکر است که در تحقيق حاضر از می

نگری محققان ياری گرفته شد، بدين معنا که بعدیسه

 و نويسندگان از يکی توسط ناداس نخست کدگذاری

-به نتايج و صورت گرفت ی ديگرنويسنده سپس توسط

توافق مابين آنان  و گرفت قرار مقايسه مورد آمده دست

 ها،يافته صحت بررسی معيارهای ديگر از .گرديد حاصل

باشد. الزم به توجه است که می نتايج باورپذيری به توجه
                                                                                  
1. Reliability 
2. Validity 
3. Triangulation  

 محقق که های اجتماعیسازه اليق بازنمايی باورپذيری به

عبارت ديگر، اشاره دارد. به باشد،می آنان بررسی پی در

 فرآيندهای و هاامر مذکور مُبين آن است که داده

 تمرکز تحقيق نظر مورد زمينه بر به چه ميزان تحليلی

 مقاالت انتخاب در دارند. براين اساس کوشش گرديد تا

االت حفظ محتوای مق مفهومی غنای تخصيص، با مرتبط

گردد و واحدهای معنايی مورد انتخاب در خالل 

کارکردهای تخصيص »کدگذاری به فراخور تبيين 

 کوتاه و متناسب گردند.« مطلوب

 

 هایافته

محتوای  نتايج حاصل از تحليل در بخش حاضر

تخصيص اداری، مذاکرات اجتماعی،  سازوکارهای

 شد.تخصيص بازار محور و تخصيص توانمند ارايه خواهد 

 روند گونه که پيش از اين بدان اشاره شد،همان

ورت از سازوکارهای مذکور در پنج سطح ص سازیمفهوم

و  سازیگرفت. بدين منوال که نخستين مرحله با مفهوم

 طنب از معنايی مستخرج سازی واحدهایخالصه

بر آغاز گرديد. وهله بعدی، مشتمل سازوکارها

ا و کده البق در معنايی سازی واحدهایخالصه

 لبقا در يکسان، مفهومی بار کدهای دارای بندیطبقه

طريق  و در نهايت تشکيل مقوالت از بود مقوالتخرده

 بدون مفهوم،هم مقوالتخرده هایواژه کاهش تعداد

ج حاصل صورت گرفت. نتاي کند، تغيير هاآن معنای کهآن

 .استارايه داده شده 2 از فرآيند مزبور در جدول شماره
 

 

 معنايی تخصيص مطلوب در سازوکارهای مرتبط واحدهای تحليل -2جدول 
 کد مقوالتخرده مقوالت

ريزی پويا و برنامه
گيری از بهره

 سازوکارهای متنوع

ريزی با تأکيد بر برنامه
 نگاهی پويا

 اطالعات و گردآوری در برآوردو جامع لزوم توجه به نظام های پويا 

 هاسازی و تقليل فشار بر زيرساختجهت ذخيرههای عمرانی بهطراحی و احداث طرح

 هماهنگ نمودن اجرائيات با مقياس تخصيص

 های حوضهريزی توسعهتحديد و برنامه

تأکيد بر تنوع سازوکارها و 
 های نويناِدخال فناوری

 غيرمتمرکز ، تلفيقی وسازوکارهای متنوع گيری ازلزوم بهره

 های نوين در امر تخصيصاِدخال فناوری لزوم توجه به
 گيری از مباحث کيفیو بهره ای در اجرای راهبرد تخصيصلزوم تشکيل تيم های بين رشته

بهبود توان نظارتی از طريق 
 ساختارهای شفاف

 مد نظر قرار دادن امر نظارت در تخصيص منابع آبی
 عدم وجود اطالعات کافی جهت مجازات خاطيان

 وم شفافيت در فرآيندهای تخصيصلز
 

ی نظام توسعه گذاری ی نظام قيمتتوسعه  های منابع آبنگر و جامع در برآورد هزينهلزوم وجود ديدگاهی کل
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 کد مقوالتخرده مقوالت
بر گذاری مبتنیقيمت

کارايی و لزوم 
های گذاریسرمايه

 زيربنايی

ايجاد نظام حسابداری و  ری(لزوم ايجاد ساختارهای کشف قيمت )مزايده، مناقصه و کارگزا محورجامع
 آب

تأکيد بر نقش کارايی و 
 وریبهره

 در تخصيص آب وری و کارايیتوجه به امر بهره

های گذاریتأکيد بر سرمايه
 زيربنايی در مناطق مبدأ

و حفظ منابع  نقش سرمايه گذاری های زيربنايی در افزايش توان رقابتی فروشندگان آب
 محيطیزيست

و ايجاد تنوع شغلی و  تدوين سازوکارهای جبرانی و پرداخت غرامتبه نقش  اهميت توجه
 اقتصادی در مناطق مبدأ

 تقليل کيفيت زندگی ذينفعانجبران انجام اقدامات تسکينی جهت 

ها و سازگاری طرح
اهتمام کنشگران به 

حفظ منابع 
 محيطیزيست

محيطی حفظ منابع زيست
از طريق اهتمام تمامی 

 نهادیکنشگران 

 سرمايه گذاری صنايع در پس آب ها جهت حفاظت از منابع زيست محيطی

 محيطیتوجه به نقش مذاکرات در حفظ الزامات زيست

ها با لزوم سازگاری طرح
 محيطیمنابع زيست

 و حفاظت از منابع آب محيطبا زيست ی پيشنهادی هالزوم سازگاری طرح

 محيطی حادآسيب زيستتدارک خدمات ويژه برای مناطق با 

گرايی حقوقی و کثرت
 هاانطباق با اولويت

تأکيد بر تصويب قوانين 
ها و در منطبق با اولويت

 ی الزاماتبرگيرنده

 در جهت تقليل منازعات آبه هاانتقال از حقگيری و قابللزوم تعريف دقيق، قابل اندازه

 ضرورت مجزاسازی حقوق آب از اراضی
 ی زمانی مرتبط با آنانو بازه داریه مقررات اجارهلزوم توجه ب

مالکيت خصوصی از حقوق آب توسط  عدم ايجاد تلقیلزوم اتخاذ سازوکارهايی جهت 
 کاربران

 جايیی زمانی جابهتهيه مقرراتی جهت تقليل اثرات منفی دوره

 در تعريف حقوق نوجود اولويت در مورد کاربران صاحب زمين نسبت به ساير بهره بردارا
ی محاکم ايجاد و توسعه

ی منازعات مرتبط با ويژه
 آب

 گيری محاکم اختصاصی برای منازعات مرتبط با آبلزوم شکل

گرايی تأکيد بر کثرت
 حقوق آب

 گرايی قانونی در درک حقوق آبلزوم توجه به نقش کثرت

های ی سازمانتوسعه
مردم نهاد و ممانعت 

 از افراط

ی توسعه تأکيد بر
های مردم نهاد و سازمان

 ممانعت از انحصار

 لزوم ايجاد و يا اصالح نهادهای کاربران آب

 بر الگوهای تخصيص و قدرت مالی، کاربران بزرگ مقياس نقش نفوذ سياسیتوجه به 

 و مشارکتی کاربران ، نظارتیتوجه به نقش مديريتیلزوم 

 قيبلزوم وجود مذاکرات در بين بخش های ر

مهندسی افراطی  ممانعت از
 جوامع

در  ، فرهنگ و هنجارهای محلیتوجه به نقش مذهب و انصاف یلزوم رعايت قاعده
 آب تخصيص منابع

 عدم مهندسی افراطی جوامع

ارزشيابی پيامدگرا و 
تسهيم منافع حاصل 

 از تخصيص

تأکيد بر تسهيم منافع 
حاصل از تخصيص منابع 

 آب

 شاورزی و مقصر خواندن و کوشش به نابودی آنمهجور ماندن بخش ک

انتقالی در تخصيص بين  ها()بخش پذيرا و تضعيف مناطق ها() بخش رشد اقتصادی مناطق
 و بخشی طقامن

کاهش اثرات نامطلوب  از 
 طريق ارزشيابی پيامدگرا

 محيطهای ثالث و منجمله بخش زيستگيری اثرات غيرمترفبه بر بخششکل

 گرفته شدن بخش گردشگری در مبحث تخصيص آب ناديده
و همدستی صنايع در جهت تضييع حقوق  داران در هنگام تخصيصاجاره شدنهناديده گرفت

 بخش کشاورزی

بخش نقش ياری
دولت و کنترل نفوذ 

 سياسی

تسهيل تخصيص از طريق 
بخشی دولت در موارد ياری

 خاص

ه اهداف استراتژيک و تأمين بخشی از های دولتی در دستيابی بنقش پررنگ حمايت
 های مالیهزينه

 نقش تعادلی دولتو  های دولتیالمنفعه در پروژهنقش پررنگ مزايای عام

 و امکان انتقال و جابجايی فراهم آوردن صندوق سرمايه جهت خريداری اراضی جايگزين
تقليل نفوذ سياسی در 

 ارکان تخصيص
و ناکارآمدی نهادهای  در تخصيص عمومی منابع آبی پررنگ بودن نقش نفوذ سياسی

 نظارتی دولتی

 پژوهش هایمنبع: يافته
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 کنندهتبيين مضامين مقوالت، تشکيل از پس

در واقع،  .گرديد تدوين تخصيص مطلوب منابع آب

 از باشند کهمتون می محتوای پنهان مضامين بيانگر

 (.3تفاسير مستخرج گرديدند )جدول  نهفته سطح

گيری از بهره»سازوکارهای مزبور حول مضامين 

، «یطيمحستيو اهتمام به حفظ منابع زريزی پويا برنامه

گذاری و تسهيم منافع حاصل از نظام قيمت توسعه»

به « حکمرانی کنشگران نهادی توسعه»و « تخصيص

تبيين کارکردهای تخصيص مطلوب اشاره دارند. 

ت که جهت نخستين مضمون بيانگر اين مطلب اس

دستيابی به يک تخصيص مطلوب نياز است تا از 

گرفته شود. اما سازوکارهای متنوع و نگاهی پويا بهره

نکته امر آن است که بسياری از رويکردهای اتخاذ شده 

که متنوع و منعطف باشند، معموالً تک بعدی جای آنبه

نمايند. انگارانه پيروی میو ثابت هستند و از تفکری ساده

گذاران به وضوح زتاب ابعاد ذکر شده در رفتار سياستبا

ی ايجاد امنيت برای است، که اغلب به بهانهقابل مشاهده

دنبال تحکيم و ثبات راهبرد مزبور از تخصيص مطلوب به

باشند. براين اساس های مدون میطريق سياست

گيری از سازوکارهای متنوع و ديدگاهی پويا، بهره

، اجتماعی، معيشتی و دانشی را اطمينان سياسیعدم

تقليل خواهند بخشيد و امکان درک صحيح 

ها را نيز فراهم های درونی و اثرات متقابل نظاموابستگی

بخش آن است که روابط خواهند آورد که اين خود، ياری

های طبيعی، با حساسيت بيشتر نسبت درونی نظام

از آن اطمينان منتج زيست فرموله گردند و عدممحيطبه

سازوکار تخصيص  در نيز کاهش يابد. مضمون حاضر

دارد؛ اين در حالی است که در  بيشتری نمود توانمند

 (.4است )جدول ساير سازوکارها کمتر بدان توجه شده

دومين مضمون حاکی از آن است که جهت دستيابی 

عمومی  گذاری کارآمد بايد شرايطبه يک نظام قيمت

 و خريدار فروشنده زيادی تعداد کامل )وجود چون رقابت

بازار،  به مجوز بدون و خروج و ورود آزادی بازار(، در

و  خريداران جمعی رفتار توسط قيمت تعيين

 و خريداران متقارن و کامل فروشندگان، اطالعات

 و قانونی کارکردهای کاال، قيمت فروشندگان )از

 (،آب تأمين هایو هزينه ساير گزينه هاحقابه هيدرولوژی

 و کامل پذيریتحرک مورد مبادله، کاالی بودن همگن

بازار فراهم باشد. شرايط مزبور  به کاال هزينه بدون انتقال

باشد که اين ی انصاف میی کارايی و قاعدهدر برگيرنده

امر تسهيم منافع حاصل از تخصيص منابع آب را تسهيل 

. نمايد و ارتقاء رفاه اجتماعی را در پی خواهد داشتمی

ی گذارمتينظام ق یتوسعه»ی در مضمون حاضر مقوله

از « يیربنايز یهایگذارهيو لزوم سرما بر کارايیمبتنی

ای که در تمامی ای برخوردار است بگونهاهميت ويژه

 طوراست. اما بهی مذکور اشاره شدهسازوکارها به مقوله

 سازوکارها ساير با مقايسه در تخصيص بازارمحور کلی،

 .است ی مزبور، متصورمقوله برای تری راواسع اهجايگ

است که سازگاری  موضوع اين بر ناظر سوم مضمون

هم نگری و بهها، کلپذيری سازمانقوانين، مسئوليت

ها، مشارکت کنشگران، آوری طرحپيوستگی در فراهم

شفافيت اطالعات، مالحظات اخالقی و تساوی افراد در 

الزامی است. براين اساس، خدمات امری  برابر ارايه

نفعان، از نهاد و مشارکت ذیهای مردمسازمان توسعه

مهندسی افراطی جوامع ممانعت خواهد نمود و شيبی 

ماليم را برای تغييرات الزامی در سطح جوامع فراهم 

گرايی حقوقی اين کثرت خواهد آورد. از سويی پديده

نظام حقوقی  جای ايجاد  يکآورد که بهالزام را پديد می

های حقوقی چندگانه ايجاد منسجم با قواعد روشن، نظام

های گردد. چندگانگی مزبور اين امکان را برای سازمان

و  1آورد که از طريق ميادين فروشنهاد فرآهم میمردم

تطابق با قوانين مُلون، از امنيت حقوقی برخوردار گردند. 

منوال  نقش دولت در اين امر اغلب حمايتی است بدين

عنوان يک کاالی بازارمحور رفتار که چون آب به

شود نقش نمايد و يک منبع عمومی شناخته مینمی

گر، )جهت تقليل انحصار و عنوان تعديلدولت به

 های بزرگ عرضه( حياتی است. برگذاری در طرحسرمايه

، تخصيص توانمند جايگاه 4مندرجات جدول  اساس

ن حاضر متصور است. وسيعی را برای مقوالت مضمو

البته الزم به ذکر است که سازوکارهای تخصيص 

 مضمون اين بر حدودی بر مذاکرات و اداری تامبتنی

سهم ناچيزی را در  دارند، اما تخصيص بازارمحور تأکيد

-راستای همسو بودن با کل  مقوالت  از خود نشان می

 دهد.

                                                                                  
1. forum shopping 
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ی سازوکارها محتوای تحليل از مستخرج مضامين -3جدول 

 بر تخصيص مطلوبمبتنی
 مضامين مقوالت

از  یريگو بهره ايپو یزيربرنامه
ريزی گيری از برنامهبهره متنوع یسازوکارها

و اهتمام به حفظ منابع پويا 
ها و اهتمام کنشگران طرح یسازگار یطيمحستيز

 یطيمحستيبه حفظ منابع ز
بر ی مبتنیگذارمتينظام ق یتوسعه
 یهایگذارهيسرماو لزوم  کارايی

 يیربنايز
گذاری ی نظام قيمتتوسعه

و تسهيم منافع حاصل از 
منافع  ميو تسه امدگرايپ یابيارزش تخصيص

 صيحاصل از تخص
مردم نهاد و  یهاسازمان یتوسعه

 ممانعت از افراط
ی حکمرانی توسعه

 کنشگران نهادی
و انطباق با  یحقوق يیگراکثرت

 هاتياولو
دولت و کنترل  خشبیاري نقش

 یاسينفوذ س

 پژوهش هایمنبع: يافته

 

گيری از بهره»سازوکار تخصيص اداری بر مضامين 

، «یطيمحستيو اهتمام به حفظ منابع زريزی پويا برنامه

گذاری و تسهيم منافع حاصل از نظام قيمت توسعه»

تأکيد «  حکمرانی کنشگران نهادی توسعه»و « تخصيص

ها و طرح یسازگاران به مقوالتی چون دارد. در اين مي

 یتوسعهی، طيمحستياهتمام کنشگران به حفظ منابع ز

و لزوم  بر کارايیی مبتنیگذارمتينظام ق

 ميتسه ،امدگرايپ یابيارزشيی و ربنايز یهایگذارهيسرما

دولت و  بخشیارينقش و  صيمنافع حاصل از تخص

توضيح  است. الزم بهی اشاره شدهاسيکنترل نفوذ س

ی توسعه»است که سازوکار تخصيص اداری در مضمون 

ی نقش ياری تنها با مقوله« حکمرانی کنشگران نهادی

راستاست و اين بخش دولت و کنترل نفوذ سياسی هم

گر آن است که نقش مضمون مزبور در امر نشان

باشد. براين مبنا تخصيص اداری چندان پررنگ نمی

رقراری عدالت بوده و تخصيص مزبور بيشتر در پی ب

مناطق با منابع محدود و ناکافی را رساندن آب به

تواند تاحدی نمايد. سازوکار مذکور میگيری میپی

محيطی را حمايت و تأمين نمايد و سطح نيازهای زيست

مشخصی از آب را جهت تأمين نيازهای حداقلی 

های اقتصادی فراهم آورد. براين اساس تخصيص بخش

ی حمايتی داشته تا خلق ارزش و در ر جنبهمزبور بيشت

 باشد. الزمعنوان يک کل میپی حفظ منافع عمومی به

 در شده مطرح مباحث سهم بيشترين که است ذکر به

دستيابی به اهداف  به اين سازوکار معطوف خصوص

است. در سازوکار حاضر  نقش تعادلی دولت استراتژيک و

منافع  ميتسه ی،طيمحستيحفظ منابع ز خصوص در

 يی بهربنايز یهایگذارهيلزوم سرماو  صيحاصل از تخص

 .است آمده ميانبه سخن يکسان طور
سازوکارهای  در شدهاشاره مقوالت ماتريس -4جدول 

 تخصيص

 مقوالت
 سازوکارهای تخصيص

 یادار
مذاکرات 
 اجتماعی

 مجموع توانمند بازارمحور

و  ايپو یزيربرنامه
از  یريگبهره

 یاسازوکاره
 متنوع

0 0 0 1 1 

ها طرح یسازگار
و اهتمام 
کنشگران به 
حفظ منابع 

 یطيمحستيز

1 1 0 1 3 

نظام  یتوسعه
ی گذارمتيق

و  بر کارايیمبتنی
لزوم 
 یهایگذارهيسرما

 يیربنايز

1 1 1 1 4 

 یابيارزش
 ميو تسه امدگرايپ

منافع حاصل از 
 صيتخص

1 1 0 1 3 

 یتوسعه
مردم  یهاسازمان

و ممانعت از  نهاد
 افراط

0 1 0 1 2 

 يیگراکثرت
و انطباق  یحقوق
 هاتيبا اولو

0 0 1 1 2 

 بخشیاري نقش
دولت و کنترل 

 یاسينفوذ س
1 0 0 1 2 

  7 2 4 4 مجموع

 نشده=(اشاره مقوالت ، 1شده=اشاره مقوالت ( تحقيق هایمنبع: يافته

 

 ره در مقوالت از برخی سازوکار مذاکرات اجتماعی بر

ی دارد. مهمترين پتانسيل بالقوه تأکيد مضمون سه

سازوکار مزبور در توان سازگاری با الگوهای تفويض و 

است. سازوکار ممانعت از مهندسی افراطی جوامع نهفته

مزبور معموالً در جهت پاسخگويی به نيازهای 

گيرد و از سويی، برداری قرار میبخشی مورد بهرهدرون

فعان در فرآيند تخصيص همواره دليل درگيری ذينبه
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منابع اطالعاتی مناسبی در اختيار کارگزاران خواهد بود 

های خشک و غيرقابل تغيير را تقليل که تکيه به فرمول

بر مذاکرات بخشد. از سويی، تخصيص مبتنیمی

اجتماعی از اين امکان برخوردار است که پايداری 

هم آورد. سازمانی و همچنين، پذيرش سياسی را نيز فرا

از ديگر مقوالتی که در سازوکار مزبور بدان اشاره 

اهتمام کنشگران به حفظ منابع است شده

باشد که سازوکار مزبور نقش هنجارها ی، میطيمحستيز

و قدرت نهادهای محلی در تمرکز بر منابع 

 نمايد. سهممحيطی را بسيار پررنگ توصيف میزيست

ب اين سازوکار مباحث مَطروحه در قال از ایعمده

معطوف به مباحث مرتبط با مشارکت و نقش نهادهای 

باشد. براين اساس، سازوکار مذاکرات اجتماعی می

نفعان را جهت حصول به اجتماعی نقش مشارکت ذی

دستيابی به امر  تخصيص مطلوب مقدم شمرده و الزمه

 داند.نهاد میگيری نهادهای مردممزبور را شکل

 

 سازوکارهای تخصيص در شده اشاره مضامين شرايط -1نمودار 

 

نظام  یتوسعهی مقوله بر سازوکار بازارمحور

يی اشاره ربنايز یهایگذارهيو لزوم سرما یگذارمتيق

ای هدف قرار های آب را، بگونهدارد. سازوکار مزبور هزينه

رين واحد از ی نهايی تأمين آخدهد که برابر با هزينهمی

باشد. بر اساس ديدگاه بيان شده، تخصيصی که آن 

قيمت هر واحد آب )ارزش نهايی آب( را برابر با هزينه 

لحاظ لحاظ اقتصادی کارآمد و بهنهايی آن نمايد به

اجتماعی بهينه خواهد بود )براين منوال، معيارکارايی و 

های اقتصادی ارزش کل توليد را در ميان تمامی بخش

أثر، حداکثر خواهد نمود(. از سويی سازوکار مزبور در مت

گيری از سازوکارهای پرداخت پی آن است که با بهره

ی فرصت منابع غرامت و تعيين قيمت حقيقی، هزينه

آبی در تخصيص لحاظ گردد. الزم به توجه است که در 

 تعريف درستی به تخصيص بازارمحور بايد حقوق مالکيت

پذيری، شفافيت، انحصار، انعطافگردند و مواردی چون 

جامعيت و قابليت انتقال را در برگيرند. در نهايت 

ی توسعه بر اول مرتبه در سازوکار بازارمحور محتوای

کارايی  دوم مرتبه در و داشته گذاری اشارهنظام قيمت

 دهد. می قرار کار دستور در گيری از منابع آبی رابهره

 سوم، و دوم ين اول،سازوکار تخصيص توانمند، مضام

و اهتمام به حفظ ريزی پويا گيری از برنامهبهره» يعنی

گذاری و ی نظام قيمتتوسعه»، «یطيمحستيمنابع ز

ی حکمرانی توسعه»و « تسهيم منافع حاصل از تخصيص

است  داده قرار توجه خود کانون در را« کنشگران نهادی

 ت که(. تخصيص توانمند، تنها سازوکاری اس1)نمودار 

و  داده قرار پوشش تحت را مستخرج مقوالت تمامی

 اين محتوای .استداشته توجه آنان به موزون صورتبه

ها بوده و خواهان سازوکار در پی تعديل شرايط و اولويت

آن است که کمترين هزينه به جامعه تحميل گردد. 

براين اساس ساختار اين سازوکار ضمن حفظ سطح 

محيطی، رای مصارف زيستضروری از منابع آبی ب

دهد که اين خود ی اقتصادی را نيز مدنظر قرار میتوسعه

های گذاریگيری و سرمايهبهره هايی را در زمينهنوآوری

نمايد. ازسويی خواهان آن است که بنيانی طلب می
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گيرد )که در تعريف صحيح و دقيقی از حقوق آب صورت

ای برخوردار ژهاين ميان تکثرگرايی حقوقی از اهميت وي

است( تا ضمن تقليل ريسک، امنيت الزم برای کاربران 

فراهم گردد. الزم به توجه است که در تخصيص توانمند 

گيری از سازوکارهای متنوع )منجمله تخصيص بهره

اداری در سطح کالن، بازار آب، بانک آب و تخصيص 

های ناپايدار بر مذاکرات( جهت سازگاری با زمينهمبتنی

ی الزامی است. در تخصيص حاضر طراحی امر

گذاری ها بايد توسط فرآيندهای سرمايهزيرساخت

های حمايت شوند که فشارهای تصميمات فنی و ريسک

های نابجا را به آخرين لحظه موکول ننمايند ايجاد هزينه

گيرد که اطالعات قابل و اين امر هنگامی صورت می

تقاضا و دسترسی  های توسعه واطمينان در مورد اولويت

به منابع آبی آينده مشخص باشد. براين اساس ارزشيابی 

نمايد. پيامدگرا نقشی کليدی را در اين سازوکار ايفا می

 يیگراکثرت بر اين سازوکار محتوای از ایعمده سهم

 در نهايت از .دارد اشاره هاتيو انطباق با اولو یحقوق

 تنها نمندمورد بررسی، تخصيص توا سازوکارهای ميان

کارکردهای يک  از بيشتری تنوع که است مکانيسمی

 بياناست. به داده خود جای در را ی مطلوبشبکه

 فراگير به و وسيع ديدگاهی تخصيص توانمند با تر،ساده

 است.ی مطلوب پرداختهتببين کارکردهای شبکه

 گيرينتيجه و بحث

 هایبخش در سازوکارهای مَطروحه کلی، طوربه

 گيرند. دردو بعد محدوديت و تسهيم را در بر می پيشين

بر غلبه  یمذکور بيان شده الزمه هایسازوکار غالب واقع،
 اشکال ها را دستيابی به تسهيم مناسب درمحدوديت

 سازوکارها از برخی ميان، اين دانند. درمختلف می

 که در حالی داشتند؛ موضوع بر صرف اقتصادی ديدگاه

 موضوع به بعدی چند نگاهی با زوکارهاسا از ديگر برخی

طورکلی، سازوکار تخصيص اند. بهپرداخته نظر مورد
(، درگير معضالتی چون Timothy et al., 1978اداری )

 تيمحدود ها در هنگامهآبهو فروش حق ديممانعت از خر
 یسازوکارها یجابه یاارانهيمنابع آب  ینيگزيجا، آب

مناسب منتج از سوء  یهاتمجازا یريگشکل عدم، بازار
و  رمنسجميغ یهایگذارهيو سرما تيريمدی، برداربهره
 عدمی، نامناسب منابع آب صيهدر رفت و تخص جهيدر نت

باشد. می هيبا اهداف اول جينتا تناقضو  مشارکت کاربران
ترين مشکلی که در سازوکارهای براين اساس، مهم

گيزه در تخصيص اداری آب نهفته است عدم ايجاد ان
باشد. کاربران جهت حفظ منابع آبی و ارتقاءکارايی می

کارکردهای تخصيص  که بيانگر آن است بنابراين، نتايج
 توجه مورد محدودی صورت در سازوکار مزبور به مطلوب

 که دريافت توانبراين اساس می .است گرفته قرار

 کارايی بر سازوکارها با ساير مقايسه در سازوکار ذکر شده

به تنهايی در تببين کارکردهای  و است نشده مرکزمت
  چندانی برخوردار نيست. تخصيص مطلوب، از کارآمدی

بر مذاکرات نتايج بيانگر آن است که تخصيص مبتنی
بر  مبتنی ديدگاهی (، برCoward, 1986اجتماعی )

داشت.  تأکيد تخصيص نفعان در فرآيندمشارکت ذی
نفعان نقش مشارکت ذیدر سازوکار مزبور  که معنا بدين

ريزی، اجرا و ارزشيابی بسيار پررنگ در فرآيند برنامه
 ازينباشد. در اين راه سازو کار مزبور با معضالتی چون می

که همواره در )شفاف  اريبس یسازمان یبه ساختارها
 صياندک سازوکار مزبور در تخص توان(، ستيدسترس ن

 خاص یهامنافع گروه نيتضاد ماب وجودی و بخش نيب
که تخصيص  دريافت توانمی مبنا اين روبرو است. بر

 محور،مشارکت خاستگاهی بر مذاکرات اجتماعی بامبتنی

 .دهدمی قرار اجتماعی موردنظر با ديدگاهی را تخصيص
(، Howe et al., 1986سازوکار تخصيص بازارمحور )

 بر نقش که شودمی محسوب سازوکارهايی جمله از

تخصيص تأکيد دارد. در اين راه تخصيص اقتصاد در امر 
 عضالتم، آب انيجر یريگاندازهمزبور با مشکالتی چون 

، بهای متغير آانيهنگام جردر هاآبهحق نييتع
آب  فروشی، انتقال ضرور یهاستميدر س یگذارهيسرما

، بر بخش ثالث اثرات، ريپول توسط کشاورزان فق یبرا
ارزش  نييتعی، و شهر یصنعت یهامصرف بخش شيافزا
 یهاني( براساس زمیررسميغ ايو  یها )رسمآبهحق

توسط کاربران  تيسلب مالک احساسی و اريتحت آب
کند. ی، دست و پنجه نرم میدولت یگذارمتيهنگام ق

تواند شکست بازار آب را در پی داشته موارد مذکور می
 که در است کنشیبرهم بازار باشد. براين اساس، شکست

 شکست اقتصادی کارايی به دستيابی در بازار اداقتص آن

های انگيزه که دهدرخ می زمانی خواهد خورد و
 معيارهای که به سويی سوق دهد نفعان، آنان راذی

 بيان شده، از موارد نظرصرف مدنظر قرار ندهند. را کارايی

 محيطی،زيست توانند معيارهایکارا می بازارهای خود

 حوزه در را که عمومی امنيت حتی و اجتماعی برابری

تحت مخاطره قرار  گيرند،می قرار عمومی سياست مسايل
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سازوکار  که دريافت توانمی بر اين اساس، .دهند
با ساير سازوکارها بر مباحث  مقايسه بازارمحور در

کارکردهای  تببين در و استشده متمرکز اقتصادی صرف
 نيست.چندانی برخوردار  تخصيص مطلوب از توانمندی

 جمله (، ازChichilnisky, 1995تخصيص توانمند )

های اقتصادی، نقش که شوندمی محسوب سازوکارهای
 مورد و متوازن آميخته صورتبه را اجتماعی و حکمرانی

 اساس، قابل درک است که اين است. برداده قرار توجه

 از سازوکار حاضر فراتر در کارکردهای تخصيص مطلوب

های متعددی چون جنبه و دهنگری بوتک بعدی
کنشگران و تکثر سازوکارها  تعامالت مالحظات مديريتی،

توانايی  که است ذکر به الزم .استداده قرار نظر مد نيز را
 آن در ساير سازوکارها با مقايسه در تخصيص توانمند

مباحث تخصيص را با ديدگاهی  که است نهفته
ت؛ اين در حالی اس داده قرار نظر مد گرايانه و جامعکل

در  بيشتری محدوديت است که ساير سازوکارها با
 نتايج کلی، طورباشند. بهخصوص تخصيص مواجه می

 مورد بررسی، چهار سازوکار ميان از که است آن از حاکی

بر مذاکرات اجتماعی و بازار سازوکارهای اداری، مبتنی
آوری صورت مجزا از قابليت فرآهممحور به تنهايی و به

يک تخصيص مطلوب برخوردار نيستند، اين درحالی 
گيری از تکثر است که تخصيص توانمند از طريق بهره

چشمگير ابعاد  ایگونهنگری بهسازوکارها و جامع
تخصيص مطلوب را در بر گرفته و کارکردهای آن را 

 نمايد.تبيين می
 سازوکارهای اشتراک وجوه به توجه با کلی، طوربه

کارکردهای تخصيص مطلوب قابل  تببين در بررسی مورد
گذاری و ی نظام قيمتتوسعه»درک است که مضمون 

ی نخست در رتبه« تسهيم منافع حاصل از تخصيص
کارکردهای تخصيص مطلوب از منظر سازوکارهای مورد 

ی توسعه»بررسی قرار دارد و پس از آن مضامين 
يزی رگيری از برنامهبهره»و « حکمرانی کنشگران نهادی

جای « یطيمحستيو اهتمام به حفظ منابع زپويا 
 & Molleهای مزبور با نتايج مطالعات )گيرند. يافتهمی

Berkoff, 2009; Hellegers & Leflaive, 2015; 

Meinzen-Dick, 2007 باشد.( همسو می 
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