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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،123-150 ،)1(14 ،پیاپی  ،53زمستان 1400
کمال ،محمدمهدی؛ امیری ،هادی؛ مقدم ،وحید؛ و رحیمی ،داریوش ( .)1400تأممیی بأر حکمرانأی مشأررکا در ایأرا:
مطالع أ مأأوردی حکمرانأأی آب رودخان أ محیأأی .مطالعااا میانرش ا ای در عل ا انسااان doi: .123-150 ،)1(14 ،
شاپا 2008-4641
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تأملی بر حکمرانی مشترکات در ایران :مطالعه موردی
حکمرانی آب رودخانه محلی
محمدمهدی کمال ،1هادی امیری* ،2وحید مقدم ،3داریوش رحیمی
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دریافت1400/02/25 :؛ پذیرش1400/09/04 :

چکیده

بهرهبرداری و مالکیت مشررکا از مباحث فقهی است ک نظرا مرنأأو ی را شأأامل میشأأود .مطالعأ
حاضر با این فرض ک در حکمرانی مشررکا  ،همچو :سایر ابواب معامال  ،أأرو و دانأأر ت ربأأی
نقر مهمی دارد ،شواهدی از حکمرانی و مشکال آ :در یکی از نظامهای آبیاری خردمقیأأاس ایأرا،:
ارائ شده است .در این مقال دادهها از مصاحب های میق ،کانونی ،مشاهدا میدانی و اسأأناد فأراه
تحییل شده است .نرایج نشا :میدهأأد ،بهرهبأأردارا:
آمده و با چارچوب تحییل و توسع ٔ نهادی
در طول زما ،:با اسرفاده از ویژگیهای منبع ،نأأو ی نظأأام بهرهبأأرداری را سأأاما :داده بودنأأد کأ در آ:
بهرهبردارا :باالدست قدرتی در بهرهبرداری نسبت ب پاییندست نداشرند .امأأا پأ از آ :کأ دولأأت بأأا
قانو :میی کرد :منابع طبیعی نقر اصیی را در حکمرانی این حوزه بر هده گرفت ،با صدور م وزهای
حفر چاه ،ترتیبا نهادی بهره بردارا :در سطح کنر جمعی را ب حاشی رانده و ب دلیل دم آگأأاهی از
دانربومی موجب ای اد نزاع بین بهرهبردارا :شد بنابراین ،ه تابآوری سیسر اقرصادی و اجرمأأا ی
کاهریافر و ه موجب برو:رانی مردم از حکمرانی محیی شده است .این یافر ها حاکی از آ :اسأأت
ک رویکرد حکمرانی مشررکا مبرنی بر خوانر فعیی از قوا د فقهی مربوط  ،امکا :انطباق با شأرای
محیطی را ندارد.
کلیدواژهها :تحییل نهادی ،خودحکمرانی ،مشررکا  ،نظام آبیاری ،مداخی دولت
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

 .1دانرآموخر دکرری اقرصاد ،گروه اقرصاد ،دانشگاه اصفها ،:ایرا:
 .2اسرادیار اقرصاد ،گروه اقرصاد ،دانشگاه اصفها ،:ایرا( :نویسنده مسئول)



 .3اسرادیار معارو ،گروه مطالعا اهل بیت(ع) ،دانشگاه اصفها ،:ایرا:
 .4دانشیار جغرافیای طبیعی ،گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه اصفها ،:ایرا:

 .1مقدمه

هر چند نقر دین در تنظی قوا د مالکیت و بهرهبرداری ایرا :سابق طوالنی دارد امأأا بعأأد از
پیروزی انقالب اسالمی ،تالش شد تا قوا د اسالمی وضع شود و یا حداقل مغأأایرتی بأأا فقأ
اسالمی نداشر باشد .در برخی حوزههأأا از جمیأ حکمرانأأی مشأأررکا  ،بنشأأی از آنهأأا بأ
صور انفال در اخریار حاک جامع اسالمی تعریف شد (اصل  45قانو :اساسأأی.)1358 ،
اما از آن اک در ساخرار حکمرانی ایرا ،:دولت ب نوا :بأأازوی اجرایأأی حکومأأت اسأأالمی
تعریف شده است ،قا دهگذاری و دخالت دولت در حکمرانی مشررکا پررنگتر شده است.
ت رب نشا :میدهد ،با پیشرفتهای سریع فناوریهای اسرحصال آب ،منابع مشررکی مانند
شیال  ،جنگلها ،مراتع و آبهای سطحی و زیرزمینی در معرض تنیی کامل قأرار گرفر انأأد.
مقال معروو هاردین )1968( 1با نوا« :تراژدی منابع مشررک» ک در نشری معروو سأأاین
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منرشر شد ،نری فاجع بار دسررسأأی آزاد مأأوم بأ چنأأین منأأابعی و برداشأأت بیرویأ را رکأأر
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میکند .هرچند هاردین راهحل قانو :گذاری دولری و اجبار بهرهبردارا :ب تبعیت از آنها را مطأأر
میکند ،اما در سابق تارینی روشهای دیگری مانند خصوصیسازی نیز مطر بوده کأ مأأورد
حمایت اقرصاددانا :قرار گرفر است (مارتین و فورتو .)200 ،2019 ،3:چأرا کأ از نظأأر آنهأأا،
مالکا :خصوصی انگیزه بهرهبرداری پایدار از منابع را دارند .ب الوه خصوصیسأأازی میتوانأأد
ب تقویت انگیزه سرمای گذاری و نوآوری من ر شود (اکیسو.)120 ،2008 ،4:
تنریب مشررکا در طول زما :نشا :داد ک دولتها ن تنها نروانسر اند شکسأأتهای بأأازار
را برطأأرو کننأأد بیک أ شکسأأت دولأأت میتوانأأد آرأأار بأأدتری نیأأز ب أ هم أراه داشأأر باشأأد.
خصوصیسازی منابع مشررک نیز راهگشا نبوده اسأأت .اسأأرروم و همکأأارا 5:در طأأول دهأ های
هفراد تا  90در کارگاه «توسع و تحییل نهادی در دانشگاه ایندیانا» ،مطالعا میدانی گسرردهای
را در زمین نمون های موفق مدیریت منابع طبیعی ان ام دادنأأد .ایأأن مطالعأأا موجأأب شأأد تأأا
جریا :یمی اقرصاد مرعارو ب سمت پذیرش نوع دیگری از حکمرانی حرکت کأأرده و در کنأأار
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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دوگان ٔ معروو دولت و بازار ،قالب حکمرانی دیگری تحت نوا« :خودسأأازماندهی بأر مبنأأای
کنرجمعی» نیز ب رسمیت شناخر شود (وییمایر توماس و همکارا.)44-45 ،2019 ، :
خأأودحکمرانی بأأ معنای سأأاخرارهای حکمرانأأی مرشأأکل از خأأودبهرهبردارا :بأأرای
قا دهگذاری در زمین افراد م از ب بهرهبرداری از منبعٔ ،
شیوه م أأاز بهرهبأأرداری از منبأأع،
نظار بر اجرای قوا د و م أأازا مرنیفأأا :اسأأت .هرچنأأد کأ سأأاخرارهای حکمرانأأی
خودسازما:یافر در موارد منریفی توانسأأر اند بأأا اسأأرفاده از کنرجمعأأی مسأأائل مرعأأدد
زیستمحیطی ب ویژه مشررکا را حل نماید ،با این وجود ،این نوع حکمرانی نیز ب نأأوا:
راهحل جامع تمامی مسائل زیست محیطی و حرأأی جأایگزین سأأاخرارهای بأأازار و دولأأت
مطر نیست؛ زیرا در کنار شکست دولت و شکست بازار ،خودسازماندهی نیأأز در مأأوارد
منریفی دچار شکست میشود (اکیسو.)120 ،2008 ،:
از آن ا ک مسائل حکمرانی ناهمگن است ،حل آنها نیز نأأاهمگن خواهأأد بأأود (اسأأرروم،
 .)1990شناخت این پاسخها ضمن اینک نیازمند نگاه بینرشأأر ای اسأأت ،از منظأأر کشأأف
دانربومی بهرهبردارا :ب نوا :یک میراث فرهنگی جالب توج بأأوده و مطالعأأا زیأأادی در
دنیا و ایرا :در این زمین ان ام شده است .ب نوا :مثال ،در زمین دانربومی آبیأأاری میتأأوا:
ب أ سأأعیدی گرا أأانی و ارزانأأی و رزاقأأی ( ،)1395یوسأأفی و ورأأوقی ( ،)1392رسأأرگاری
( ،)1390رضایی و اسحاقی ( ،)1390سپهری ،ابراهی پور ،و زار ی ( ،)1390صدرالساداتی
و خادمی ( ،)1390یوسفی و همکارا )1390( :اشاره نمود .بیشرر این مطالعا بیشرر دارای
جنب های قومنگاران است و با رویکرد نهادگرایی صور نگرفر است.
حکمرانی آب حداقل بأ دو دلیأأل ،پیچیأأده اسأأت ننسأأت ،معیشأأت بنأأر زیأأادی از
جمعیت روب رشد ب ویژه در کشورهای درحالتوسع برای کشأأاورزی ،دامأأداری ،گرمأأایر،
ماهیگیری و ...ب بهرهبرداری از منابع طبیعی مشررک بسرگی دارد ک بهرهبرداری در نرخهأأای
اندک گذشر را یرممکن میسازد (باربیر)40-47 ،2005 ،1؛ دوم ،در کنار رشد جمعیت و
رشد اقرصادی ،تغییر الگوهای بهرهبرداری و برداشت از منابع کأ بأ لطأأف توسأأع فنأأاوری
ممکن شده ،موجب فشار در جهت تغییر الگوهای حکمرانأأی سأأابق شأأده اسأأت (اکیسأأو،:
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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 .)121-118 ،2008این دالیأأل ،تحأأول در حکمرانیهأأای بأأومی را نأأاگزیر سأأاخر اسأأت؛
بنابراین ،مسئی ن انرناب بین حکمرانیهای سابق و جدید ،بیک چگونگی تحول کارآمأأد در
حکمرانی است .بر همین اساس دولتها برای افزایر تابآوری و پایداری در زما :مواجهأ
با تغییرا برو:زا و ب دنبال جیوگیری از بهرهبرداری بیرویأ  ،در سأأاخرارهای خأأودحکمرانی
ورود کرده و در صور امکا :تعدیل الزم در قوا د حاک را تسهیل میکنند و یا با اسأأرفاده از
سازوکارهای رسمی و قانونی از حقوق مالکیت مورد نظر بهرهبردارا :حمایت میکنند.
حکمرانی مشررکا از جمی آب در ایرا :مرمرر از احکام فقهی است .مطالعا مرعددی بأ
مباحث فقهی درخصوص بهرهبرداری و مالکیت مشررکا پرداخر اند .از جمی ایأأن مطالعأأا
میتوا :ب این موارد اشاره کرد فراهأأانیفرد (1385و )1394؛ فراهأأانیفرد و صأأادقی ()1385؛
فیاضی ()1392؛ مالیی و رجایی ()1394؛ ربی ،رضایی و طاهرنیأأا ( .)1395از جمعبنأأدی
آیا و روایا مربوط  ،یک اسرنباط این است ک در حکمرانی مشررکا  ،همچو :سایر ابأأواب
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معامال  ،رو و دانر ت ربی نقر مهمی دارد (مقدم و همکارا.)1397،:
مطالع حاضر تالش می کند تا برای بررسأأی یکأأی از مسأأائیی کأ از دیربأأاز در زمینأ
آبیاری با اسرفاده از آبهای سطحی مطر بوده ،ابردا ویژگیهای حکمرانأأی نظأأام آبیأأاری
اولی را اسرنراج نموده و سپ تحوال آ :در طول زمأأا :بأ ویژه ورود دولأأت را ارزیأأابی
نماید .این ارزیابی ب نوا :ورودی مسئی فقهی در حکمرانی آب تعریف شده است.
این مقال ب طور مشنص ب س سؤال میپأأردازد  )1حکمرانأأی آب در جامعأ محیأأی
چگون بوده و چ نسبری با ویژگیهای منطق داشر است؟  )2ورود دولت چأ تغییراتأأی را
در ترتیبا نهادی و رابط بین بهرهبردارا :ای اد نموده است؟  )3چنین مطالعاتی در ای اد
تحول در نگاه فقهی ب حکمرانی مشررکا چ اهمیری دارد؟ بأرای پاسأأخ بأ سأأؤال اول و
دوم ،از ابزار تحییل و توسع نهادی اسرروم (

) اسرفاده شد .در ادام  ،ابردا این دسرگاه

ب صور منرصر معرفی شده و سپ روش جمعآوری دادهها بیا :شده است .ویژگیهای
فیزیکی منطق و ویژگیهای اجرما ی بهرهبردارا :نیز در ادام مطر خواهد شد .پ از آ:
ب نوا :مه ترین بنر مقال ک ب تحییل نهادی اخرصاص دارد ،ابردا ب ترسی ترتیبأأا
نهادی نظام سنری بهرهبرداری با تمرکز بر تأأممین آب کشأأاورزی پرداخرأ  ،سأأپ تغییأرا

حاصی در مرغیرهای کییدی این ترتیبا و تمریر آ :بر بازیگرا ،:الگوی تعامال و پیامدها
را نشا :داده و در نهایت ب ارزیابی پیامدهای تغییریافر از منظر شأأاخصهای تأأابآوری و
پایداری میپردازد .در انرها یک جمعبندی از نگاه فقهی در حأأوزه حأأق مالکیأأت آب آورده
شده است و با توج ب دریافتهای ت ربی بنرهای قبیی ،پیشنهادی برای کار حأأدیثی و
فقهی در این زمین ارائ شده است.
 .3مبانی نظری
 .1-3چارچوب تحلیل و توسعه نهادی

چارچوب تحییل و توسع نهادی ( ) ،ابزاری برای درک نحوه میکرد نهادها و تغییأرا
آ :در طول زما :است .این چارچوب ضمن شناسایی و طبق بندی وامل و مرغیرهأأای مأأؤرر
در یک محی کنر ،آ:ها را با اسرفاده از منطقی خاص ب یکدیگر ارتباط میدهأأد (اسأأرروم،
9-11 ،2011؛ مک گین  .)11-12 ،2011 ،1این چارچوب ب صأأور خالصأ بأ مفهأأوم
راه را
روش صحیح تقسی و تفکیک سیسر های پیچیده ب اجزای آ :است .چأأارچوب
برای ان ام تحییل «محی های کنر تودرتو» باز میکند (تارکو.)116 ،2017 ،2
چارچوب ت حییل و توسع نهادی اولین بار توس اسرروم طراحی شد .هدو از طراحی
این چارچوب اد ام روش مطالعا صور گرفر در مطالعا

یوم انسانی پیرامأأو :تأأمریر

نهادها بر انگیزهها و رفرار حاصل از آ :صور گرفر اسأأت .ایأأن چأأارچوب در مطالعأأا
مرعدد و موضو ا منریفی از جمی موضو ا محی زیسری ماننأأد مطالعأأا صأأور

گرفر توس چاپال ،)2015( 3رحی  ،)2014(4باسراکورتی ،شیواکوتی و گانر،)2012( 5
اندرسو ،)2006( 6:ایمپریال و تریسی )2005( 7و در موضو ا سیاسی مانند گراسمن
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( )2018و آرال )2017( 9و حری موضو ا نظامی مانند بنگ ( )2018مورد اسرفاده قرار
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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گرفر است .ا ربار این چارچوب در مطالعا مرعدد در طول چند دهأ بأ اربأأا رسأأیده
است .یکی از دالیل جذابیت این چارچوب امکا :شناسایی مرغیرهای کییأأدی اررگأأذار در
یک تحییل نهادی نظاممند است؛ زیرا تعدد مرغیرها ،انرناب ،ترکیب و سأأازماندهی آ:هأأا
همچنا :از چالرهای مطالعا نهادی محسوب میشود (اسرروم.)3-29 ،2005 ،
هسأأر اصأأیی تحییأأل در چأأارچوب

موقعیأأت کأأنر اسأأت .در موقعیأأت کأأنر

بازیکنا :پ از دریافت اطال ا  ،اقدامی را اتنار میکنند و در یک الگوی تعامالتی وارد
می شوند ک در نهایت برآمد آ :را دریافت خواهند کرد .هر موقعیت کنر تحت تأأمریر سأ
دسر مرغیر بیرونی است ویژگیهای منبع ،ویژگیهای افراد جامع و قوا د حاک بر محی
کنر (مک گین  .) 2011 ،ب نوا :مثال در یک موقعیأأت کأأنر مأأرتب بأأا موضأأوع آب،
میزا :ک آبی ،طول کانالها ،ظرفیت رخیره آب از نمون ویژگیهای منبع ،و تعأأداد خأأانوار،
اندازه گروه ،میزا :وابسرگی ب آب از ویژگیهای افراد جامعأ بأ شأأمار مأأیرود (وانأأگ،1
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 .) 12-14 ،2011منظور از قوا د و یا ترتیبا نهأأادی نیأأز درک مشأأررک افأراد از اقأأداما
الزم ،م از و ممنوع در یک موقعیت کنر است ک در نهایت در کنار ویژگیهای محأأی و
ویژگیهای افراد ،من ر ب شکلگیری موقعیت کنر خواهد شد (اسرروم .)2011 ،در ادام
ٔ
شماره ( )1این چارچوب ب تصویر کشیده شده است.
و در شکل
شرای فیزیکی و
زیسری
الگوی تعامال

معیارهای
ارزیابی

موقعیت کنر

و یژگیهای اجرماع

بازیگرا:
ترتیبا نهادی

پیامدها

شکل  .1چارچوب تحلیل و توسعه نهادی (استروم.)2005 ،

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

در این چارچوب افراد ب نوا :بازیگرانی هسرند ک نقرها و موقعیتهای منریأأف را
تصاحب میکنند .ب نوا :مثال نقرهای نهادی مه در موضأأوع اسأأرفاده از منأأابع آبأأی،
بهرهبردارا :منابع آبی و دولتهأأایی هسأأرند کأ قوا أأد اسأأرفاده از منأأابع آبأأی را مشأأنص
میکنند (تارکو .)2017 ،ب طور معمول دولتها پ از مشاهده ٔ
نحوه تعامال در موقعیت
کنر ،با هدو اصال تعامال و یا نرایج حاصل از آ :اقدام ب ای اد تغییراتی در سأأاخرار
قوا د مینماین د .پ از ورود دولت ،موقعیت کأأنر از حالأأت اولیأ خأأود أ کأ در آ :یأأا
قا دهای وجود ندارد و یا اینک قوا د سادهای برقرار است أ خارج میشود و موقعیت کنر
جدیدی شکل میگیرد (ویییمایر.)2019 ،
در این مقال تحییل دادهها بر مبنای چارچوب تحییل و توسع نهادی اسروار اسأأت .بأأر
همین اساس ،مرغیرها و مؤلف های مه بر اساس چارچوب تحییل و توسع نهأأادی اسأأت.
برای مرتب کرد :اجزای این چارچوب ،از نظری ٔ بازیها اسرفاده شده است .در این مقال ،

ّ
کمیسازی و مدلسازی ان ام نشده است.

دادهها با اسرفاده از مطالعا میدانی و کرابنان ای جمأأعآوری شأأده اسأأت .در واقأأع،
دادههای مربوط ب ویژگیهای فیزیکی منطق ب طور مده ب صأأور میأأدانی ،و دادههأأای
مربوط ب سایر ویژگیهای منطق ب صور کرابنان ای جمعآوری شأأده اسأأت .بأ دلیأأل
ویژگی خاص منطق ٔ مورد مطالع در تنصیص آب رودخان در شرای دسررسی نامرقأأار،:
ر ودخان گرگک شهرکرد انرناب شده است .در واقع اهالی روسراهای این منطق توانسر اند
با ای اد قوا د یررسمی در کنار ای اد زیرساخت سنت سازوکاری پایأأدار در تنصأأیص
منابع آب رودخان طراحی نمایند .چنین ترتیباتی در اکثر مناطق ایرا ،:قابل مشاهده است.
 .2-2جایگاه مطالعات موردی در حکمرانی منابع مشترک

در مطالعا مربوط ب حکمرانی منابع مشررک از انواع روشها اسرفاده میشود ک هر کدام
نقاط قو و محدودیتهای خاص خود را دارند .امأأا همأ را میتأأوا :در دو دسأأر ٔ مأ ٔ
أده
روش های اسرقرایی و قیاسی جای داد ک در روش تحقیق کیفی و کمی مورد اسأأرفاده قأرار
میگیرند .در روش ّ
کمی ابردا بر اساس یک نظری ٔ موجود فرضیاتی ساخر میشود و پ از
آ :با تعیین جامع ٔ آماری دادهها ب وسیی اسناد ،پیمأأایر ،و  ...از نمونأ معأأرو برداشأأت
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شده و ب کمک فنو :آماری ،فرضیا مورد آزمو :قرار میگیرند .این روش زمأأانی کأأارایی
بیشرری دارد ک ح

جامع باال و یک نظری قوی یأأا مأأورد توجأ جامعأ یمأأی از قبأأل

موجود باشد.
در مقابل ،زمانی ک نظری ای با منالفت روبرو شود یا برای توضیح یک پدیده موجأأود
نباشد و یا نظری های موجود در توضیح پدیده میکرد مناسبی نداشر باشند ،روش تحقیق
اسرقرائی (کیفی) مورد اسرفاده قرار میگیرد .اگر این پدیده وابسر ب بسرر بأأوده و بسأأر بأ
زمین شأأکلگیری خأأود ،ویژگیهأأای مرفأأاوتی از خأأود بأأروز دهأأد ،قبأأل از تأأالش بأرای
نظری پردازی ب منظور توضیح پدیده ،باید از تحقیق اکرشافی اسرفاده کرد ک بهررین نمونأ ٔ
آ :مطالع موردی است .بر این اساس روش مطالع موردی با هأأدو جمأأعآوری دانأأر از
یک موضوع خاص ،ا یب اکرشافی است و اد أأایی بأرای تمییأأد یأأا آزمأأو :یأأک نظریأ در
مقیاسی وسیع تر از خود ندارد و بنابراین ،احراز ا ربار برای آ :ن ضروری و ن قابأأل ان أأام
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است (گرینگ .)23 ،2017
این گفر در زمین ٔ مطالعا کنونی حکمرانی منابع مشررک در جها :و ب خصوص ایرا:
نیز برقرار است .گر هاردین ( ) 1968در مقال بسیار معروو خود با نوا« :تراژدی منابع
مشررک» ،گریزناپذیر بود :تراژدی منابع مشررک را با اسرفاده از مثال یأأک چراگأأاه مشأأررک
مطر نمود .مطالعا موردی بسیاری ک در سراسر جها :در مناطق ،سیسر های منأأابع و
رشر های منریف و مرنوع صور گرفت ،نشا :داد ک ب جز دو راهحل پیشنهادی مده در
ادبیا منابع مشررک ،یعنی مالکیت خصوصی یأأا مقأأررا گأأذاری دولرأأی ،راهحأأل سأأوم
خودسازماندهی نیز امکا:پذیر است؛ چراک این مطالعا نشا :داد بهرهبردارا :یأأک منبأأع
دارای مالکیأأت مشأأررک (مثأأل مرتأأع ،سأأفره آب زیرزمینأأی ،جنگأأل ،شأأیال ) موفأأق بأ
بهرهبرداری پایدار طی زما:های طوالنی شدهاند .درک این موضوع کأ میتأأوا :از تأراژدی
منابع مشررک اجرناب نمود ،سؤاالتی را در مورد چیسری شرای من ر ب کنر جمعی موفق
ای اد کرد.
این سؤاال در مطالعا مأأوردی بعأأدی و پژوهرهأأای تطبیقأأی گسأأرردهتر از جمیأ
فراتحییل مطالعا موردی بررسی شدند و من ر ب پیشنهاد فرآیندهایی برای مدیریت موفق

منابع مشررک شدند .فرآیندهای پیشأأنهادی را بأ نوبأ خأأود میتأأوا :از طریأأق مطالعأأا
آزمایشگاهی و میدانی و براساس مدل های مبرنی بر امل ( امل محور) مورد ارزیابی قرار

داد (پأأوتیری ،یانسأأن و اسأأرروم .) ،2010، 1یکأأی از نمون أ های قابلتوج أ مطالعأأ
خ شکن آسرروم ( )1990است ک در آ :نگارنده بر اساس  14مطالع ٔ موردی مفصل کأ

توس سایر محققا :در زمین هایی همچو :آبیأأاری ،چأرا در مراتأأع ،مأأاهیگیری ،و جنگأأل
ان ام گرفر بود ،اصول طراحی هشأأتگان خأأود در زمینأ خودسأأازماندهی موفأأق منأأابع
مشررک را پای ریزی کرد ک خود زمین ای برای مطالعا موردی در جها :و فراتحییل آنها با
هأأدو ارزیأأابی ایأأن اصأأول هشأأتگان را فأراه نمأأود .بأرای نمونأ  ،کأأاک  ،اسأأرروم و

واکر )2010(2با فراتحییل  91مطالع موردی ت ربی در انأأواع منریأأف از سراسأأر جهأأا:
نشا :دادند این اصول دارای پیشریباتی ت ربی خوبی است.
نری

آنک امروزه محققا :از کثر گرایی روششناخری و روشهأأای ترکیبأأی اسأأرقبال

بیشرری نسبت ب گذشر دارند؛ چرا ک هیچ روش واحدی بأرای یبأ بأأر همأ چالرهأأا
وجود ندارد .مطالعا موردی و طر ها و پژوهرهای تطبیقی و مقایس ای کوچکمقیاس،
مزیتهایی برای توسع مفاهی و نظری ها و نیز ارزیأأابی ترتیبأأا و مکانیسأ های یأأی و
فرضی ای فراه میکنند .توضیحا

نی مسرنرج از مطالعا مأأوردی ا یأأب بأ لحأأا

نظری و ماهوی ارزشمند هسرند اما ب تنهایی برای ارائ یک نظریأ یأأا ارزیأأابی نظریأ های
مومی ناکافی هسرند مگر آ :ک با سایر روشها ترکیب شوند.
با این وجود ،همچنا :برخی در برخی از کشورها ،از جمی ایرا ،:ب دلیل یب رویکرد
دولتمحور در مدیریت منابع مشررک ،این مطالعا موردی میتوانند کارکرد ابردایی خأأود
یعنأأی بأأ چأأالر کشأأیدٔ :
ایأأده هأأاردین ( )1968را داشأأر باشأأند تأأا هأأ موفقیأأت
خودسازماندهیهای محیی و ه نرأأایج مداخیأ بأأدو :مطالعأ ٔ پیشأأین دولأأت در زمینأ ٔ
ویژگیهای خاص یک منبع و بهره بردارا :آ :را نشا :دهند .الوه بر آ :از آن ا ک احأأداث
سد بیدکا ،:ب نو ی موجأأب مداخیأ در خودسأأازماندهی موفأأق بهرهبأأردارا :از رودخانأ
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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میشود ،این مطالع کمک میکند تا مداخی دولت ب گون ای باشد ک کمررین تمریر منفأأی
بر ایأأن خودسأأازماندهی موفأأق را داشأأر باشأأد و از یبأ انگیأ ٔ
أزه منفعتطیبانأ برخأأی از
بهرهبردارا :در طراحی جدید ،ک میتواند پایداری کل سیسأأر و در نری أ سأأرمای گذاری
دولت را با مناطره مواج کند ،جیوگیری کند .این چنین محی هایی مانند رودخان گرگک
ب نوا :سرشاخ های رودخان های بزرگ در زاگرس و حری رشر کوه البرز بأ وفأأور یافأأت
میشوند .مطالع مأأوردی در سأأایر سرشأأاخ ها و فراتحییأأل آنهأأا و ترکیأأب آنهأأا بأأا سأأایر
روشهای مطالعاتی همچو :مطالعأأا آزمایرهأأای آزمایشأأگاهی و میأأدانی و مأأدلهای
مبرنأأی بأأر امأأل میتوانأأد زمینأأ مناسأأبی را بأأرای ارائأأ ٔ نظریأأا مناسأأب بأأا بأأوم
جغرافیاییأاجرما ی کشور فراه کند.
 .4روشجمعآوری دادهها
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دادههای این پأأژوهر در طأأول تابسأأرا :و پأأاییز  1398جمأأعآوری شأأده اسأأت .ابزاهأأای
منریف اسرفادهشده برای جمعآوری داده و همچنین میزا :اسرفاده از هأأر روش در جأأدول
ٔ
شماره ( )1مشنص شده است.
جدول  .1روشهای جمعآوری دادهها
روش مورد استفاده

مورد استفاده از روش

میزان استفاده

مصاحب با گروههای کانونی

مشا ل منریف روسرایی

5

مصاحب شنصی

ساکنین روسرا

8

مصاحب با مسئولین روسرا

کارمندا :دولری منطق

5

مصاحب با مرنصصین

افراد مرنصص و آشنا با منطق

3

مشاهده مسرقی

مشاهده جریانا آبی

 3مرتب ب صور گروهی

دادههای رانوی

مرکز آمار ایرا :و سند اشرغال روسرا

-

 .1-4ویژگیهای بیوفیزیکی منطقه

حوض آبنیز گرگک با مساحری در حدود  290کییأأومرر مربأأع در بنأأر الرا :شهرسأأرا:
شهرکرد اسرا :چهارمحالوبنریاری قرار دارد (شأأکل شأأماره  .)1از لحأأا زمینشأأناخری،

حوض ٔ آبنیز گرگک در بسرر داخیی سیسی جبال زاگرس است .زاگرس در این منطق دارای
روند مأأومی شأأمال ربی أجنوب شأأرقی بأأوده و مرشأأکل از درههأأای مأأوازی اسأأت .از
ویژگیها این منطق میتوا :ب کوههای بیند ،درههای میأأق و دشأأتهای آبرفرأأی کوچأأک
میا:کوهی اشاره نمود (نوروزی.)1388 ،1
با توج ب اینک این منطق کوهسرانی است ،بیشرر حوض آبنیز گرگک نیأأز در منأأاطق
کوهسرانی و دارای پسری و بیندی زیاد تا مروس قأرار دارد .مأ ٔ
أده اراضأأی ایأأن منطقأ در
کالس شیب  14تا  40درصد است .این منطق در حوزه آبریز کارو :شمالی قأرار دارد کأ
این رودخان نیز یکی از سرشاخ های این رودخان است .از ویژگیهای این حوض میتوا:
ب دره های اصیی و فر ی با منابع فراوا :آب دائ و فصیی اشاره نمود .بأ صأأور مروسأ
بارش این منطق بین  400تا  600میییمرر است .در فصل تابسرا :میأزا :بارنأأدگی بأ طور
مروس  2/3و در فصل زمسرا 321 :میییمرر است.
جریا :رودخان گرگک ب صور رقیی است؛ ب این صور ک از ارتفاع 2234مرأأری
سطح زمین شروع شده و تا ارتفاع  2035مرری جریا :پیدا میکند .جریأأا :ایأأن رودخانأ
دائمی است و با داشرن چشم های فراوا :در طول مسیر تغذی میشود .هرچند ح أ آب
رودخان ب میزا :بارندگی و ترسالبود :یا نبود :سال آبی وابسر است اما میتوا :گفت کأ
ح

آب این رودخان در بیشررین حد خود ب حدود  728لیرر بر رانی میرسأأد (سأأالنام

آماری آب کشور.)1390-91 ،
مسیر حرکت رودخان گرگک از درو :یک گسل فر ی و بین دو ارض شبی تپ اسأأت.
این موضوع با ث شده است ک الوه بر جریا :شیب طبیعی بسأأرر رودخانأ  ،شأأیبی نیأأز
مود بر رودخان ای اد شود (شکل  .) 3با توج ب همین موضوع اراضی اطأراو رودخانأ
نیز دارای دارای پسریبیندیهایی هسرند .این اراضی با توجأ بأ وجأأود شأأیب و همچنأأین
سنگیبود :بسرر ،دارای خاک ک مقی است .این ویژگیها در م موع با ث شأأده اسأأت
جریا :آب رودخان برای مصرو کشاورزی و در مقیاس روسراهای این منطق بأ صأأور
یک کاالی مومی شمرده شود.

أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

.
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جهت شیب تپ
جهت شیب رودخان

شکل  .3جهت شیب رودخانه و تپههای اطراف آن

 .2-4ویژگیهای اجتماعی

سورش ا :و هارونی دو شهر منطق ٔ مورد مطالع بوده و اسدآباد ،وانا :و خوی روسأأراهای
ً
آ :هسرند .دو شهر این منطق کوچک بوده و بعضا واحدهای اداری شهری را ندارند .بأرای

سادهشد :تحییلها و از آن اک تمریری بر تحییلهای مقال ندارد ،آنهأأا را مشأأاب روسأأراها
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فرض میکنی .
سکونرگاههای منطق مورد مطالع ب صور الگوی اسأأرقرار خطأأی در طأأول رودخانأ
واقع شدهاند .فاصی بأأین منطقأ سأأکونرگاهی باالدسأأت تأأا آخأأرین منطقأ سأأکونرگاهی
پاییندست در حدود  18کییومرر است .مقایس میزا :رشد جمعیت این منطقأ بأأا مروسأ
رشد کشوری ،گویای مهاجرفرست بود :منطق است (مرکز آمأأار ایأرا.)1385-1395 ،:
مده ساکنین منطق از لرهای بنریاری و با گویر لری هسرند.
با وجود اینک بیشرر اهالی روسراها یکدیگر را میشناسند ،بیشرر ارتباطأأا اجرمأأا ی
در درو :روسراها محدود میشود .یکی از دالیل ایأأن موضأأوع میتوانأأد شأ ٔ
أیوه تقسأأی آب
رودخا ن گرگک باشد ک نیازمند تعامل اجرما ی بین روسأأرایی نیسأأت .امأأا بأأا ایأأن حأأال
نمون هایی از کنرهای جمعی موفق در ایأأن منطقأ وجأأود دارد کأ میتأأوا :بأ سأأاخت
ابنی های مومی و یا سأأاخرار داد :بأ مراسأأما اشأأاره نمأأود .در زمینأ کشأأاورزی نیأأز
نمون هایی از همکاریهای موفق مانند الیروبی کانالهأأای آبرسأأانی ،سأأیمانیکرد :بسأأرر
کانالها و یکپارچ سازی اراضی در طأأول زمأأا :رخ داده اسأأت .برخأأی از ایأأن کنرهأأای
جمعی نیز مانند سیمانیکرد :کانالهای خاک با کمک دولت صور گرفر است

 .5یافتههای تحقیق
 .1-5نظام بهرهبرداری کشاورزی با تمرکز بر تأمین آب کشاورزی

در این قسمت ب نظام تولیدی و بهرهبرداری کشاورزی مورد مطالعاتی پرداخر خواهد شد.
نظام بهرهبرداری سنری این منطق نوع خاص از نظام اربابأر یری بوده ک تحوال رخ داده
شده ،ب ویژه اصالحا ارضی ،موجب تغییراتی در آ :شده اسأأت .در ابرأأدا بأ اسأأرنراج
نظام بهره برداری سنری با تمرکز بر تممین آب کشأأاورزی پرداخرأ و سأأپ آ :را بأأر اسأأاس
چارچوب

ساما :داده و ناصأأر مهأ را دسأأر بندی مینمأأایی  .در قسأأمت آخأأر بأ

تغییرا صور گرفر در این ناصر و تمریر آنها بر تحول این نظام میپردازی .
 .2-5نظام بهرهبرداری سنتی

هما :طور ک بیا :شد نوع خاص از نظام ارباب ر یری در گذشر در منطقأ برقأرار بأأوده و
مالکیت این اراضی در اخریار خوانین بنریاری بوده اسأأت .در ایأأن نظأأام بیشأأرر تولیأأدا
ب وسیی نیروی کار صور میگرفر است .ابزار تولید در این نظام ساده و ب وسیی پیش ورا:
هما :روسرا تولید میشد .محصول اصیی تولیدی گندم بود ک مای ٔ اصأأیی معأأاش اهأأالی
بود .در این نظام پ از جدا کرد :سه ارباب ،دسرمزد پیش ورا :و قو سأأال کشأأاورز از
خرمن ،در مل محصول زیادی برای ت ار باقی نمیماند .ب همین دلیل ،افأراد در ایأأن
نظام ب صور خودمعیشری زندگی کرده و تمام زندگی آ:ها ب وابسر ب کشاورزی بود.
با توج ب قابل پیر بینی نبود :ترسالی و خشکسالی ،اهالی این منطق با ابدا ی کشت
خود را ب دو دسر کشت قابلاطمینا :و یرقابلاطمینا :تقسی کرده و از این طریق ریسک
کشت خود را کاهر میدادند .ب این صور ک آب قابلاطمینأأا :را بأ کشأأت محصأأول
راهبردی گندم ،ب نوا :کشت پاییزه ،و در صور ترسالی ،بنر دیگر زمینهای خود را ب
کشت بهاره اخرصاص می دادند .در زمین نوع محصول نیز با توج ب تر بود :یا نبأأود سأأال
آبی انرناب صور میگرفر است .ب نوا :مثأأال ،در صأأور ترسأأالی کشأأت سأأبزی و
صیفیجا و محصوال جالیزی صور نمیگرفت.
با توج ب نزدیک بود :روسراها ب ه و دم امکا :انرقال آب ب مناطق دوردست ،نظام
خرید و فروش آب در این منطق رایج نبوده است .البر قبل از اصالحا اراضی نیأأز نظأأام
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خرید و فروش آب مفهومی نداشت زیرا آب هر زمینی ب هما :زمین تعیق داشر ک همگی
در تمیک خا :قرار داشر است .سه ناچیز کشاورز از زمین ،محدودیت فصأأول کشأأت و
هزین زیاد حمل محصول ب بازار موجب شده بود ک کشاورزی در نظام سأأنری در مقیأأاس
خود معیشری صور بگیرد.
بهرهبردارا :رودخان در گذشر توانسرند با اسرفاده از ویژگیهای توپوگرافیک منطقأ نظأأام
آبیاری مرناسب با آ :ای اد نمایند .نظام آبیاری مورد اسرفاده کأ بأأر مبنأأای رودخانأ گرگأأک
طراحی شده بود ،میتوانست آب را با اسرفاده از کانالهای منشعبشده از باالدست رودخان
تا ارتفاع  3مرر باالتر از سطح رودخان و براساس خ تراز اراضی بأ صأأور رقیأأی هأأدایت
نماید .پ از ورود آب هر کانال ب روسرای مربوط  ،این آب بر اساس قوا د محیی و با توج
ب اندازه زمین ک ب اصطال ب آ« :حب » گفر میشد ،بین کشاورزا :منطق توزیع میشد.
هر کانال از یک بند منشعب شده است ک بر روی رودخان قرار دارد .تعداد این بندها 14
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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مورد است ک در طول رودخان و در نقاط منریف آ :ای اد شده است .هأأر بنأأد بأ صأأور
کامل جیوی جریا :آب را میگیرد و آب رودخان را ب کانال هدایت میکند .بنابراین ،بعأأد از
هر بند جریا :آب درو :رودخان خشک میشود .ب صور منطقی در این شرای بهرهبأأردا:
باالدست دارای قدر بیشرری در بهرهبرداری از آب رودخان نسبت ب بهرهبردارا :پاییندست
هسرند .اما در مل اینگون نبوده است .سؤالی ک مطر میشود این اسأأت کأ بهرهبأأردارا:
چگون مشکل دم تقار :قدر در بهرهبرداری را در بین خود حل نمودند؟
بهرهبردارا :با توج ب ویژگیهای منطق و ابدا اتی توانسرند این مسئی را حأأل نماینأأد.
خاک منطق ک مق است و آب زهکشی کشاورزی ب مق زمین نفور پیدا نمیکند .شیب
مود بر رودخان نیز کمک میکند تا این آب باالدست م دد ب جریا :رودخان بأأازگردد.
در م موع ،این ویژگیها در منطق موجب شده است ک ب تنمین اهأأالی 70درصأأد آب
اسرفاده شده در حوزه کشاورزی باالدست ،ب جریا :رودخان برگشت داده شأأود .همچنأأین
وجود چشم های مرعدد در بسرر رودخان موجب شأأده اسأأت کأ بأأا وجأأود خشکشأأد:
جریا :رودخان پ از هر بند ،تا قبل از بند بعدی ،آب اسرفاده شأأده در بنأأر باالدسأأت
جبرا :شده و در نهایت رودخان ب ح

قبیی خود برسد.

این موضوع را میتوا :ب صور الگووار برای  5روسرای منطق در جدول شأ ٔ
أماره ()2

نشأأا :داد .در صأأورتی ک أ آب پشأأت بنأأد اول را  ،آب چشأأم ها را  α ،درص أد آب
آب رودخان میتأأوا :بیأأا:

بازشگری ب رودخان باشد و همچنین با فرض دم تغییر ح

داشت ک 𝑋 = 𝑌  . 𝛼𝑋 +در واقع تصأأور کشأأاورزا :بأأر ایأأن اسأأت کأ  30درصأأد آب
اسرفاده شده توس بهرهبردارا :باالدست ،توس آب چشم ها جبرا :میشود.
جدول  .2میزان آب در دسترس هر روستا در شرایط اولیه (پایه)
کل

آب چشمه

آب بازگشتی
-

X
αX + Y = X
αX + Y = X
αX + Y = X
αX + Y = X

αX
αX
αX
αX

روستا

X
Y
Y
Y
Y

 .3-5تحلیل نهادی نظام بهرهبرداری سنتی

ٔ
شماره ( ،)4ناصر چأأارچوب
در شکل

نظأأام بهرهبأأرداری سأأنری بأأا تمکیأأد بأأر آب

مشنص شدهاند .با ترسی الگوی کنر در این نمودار ،میتوا :تغییراتی ک در طأأول چنأأد
ده گذشر در این نظام ب وقوع پیوسر و اررا آ :بر نظام بهرهبرداری را تحییل کرد.

الگوی تعامالت
أ هر بند تمام آب رودخان را برداشت
کرده و از طریق کانال بین شرک ای آب
کانال تقسی میشود.
أ کسی حق حفر چاه کشاورزی ندارد

بازیگران
أ کشاورزا( :در قالب
شرکای یک کانال)
موقعیت کنش
أ برداشت آب از
رودخان

معیارهای ارزیابی
أ کارایی
أ برابری
أ معیار رهنی بهره بردارا:
حقاب رفی

پیامدهای نظام بهرهبرداری
أ زندگی معیشری (کشاورزی برای ادام حیا )
أ دم امکا :خرید و فروش آب
أ نیاز اندک ب قوا د بهره برداری در سطح رودخان
(هم آب برداشت میشود)
أ برداشت هم آب رودخان در هر بند و تقسی بین
بهره برد را :هر کانال
أ مدیریت ریسک (با اسرفاده از کشت بهاره و پاییزه)

شرایط فیزیکی
أ بازگ شت بنشی از آب ب رودخان
أ هزین گزاو اسرنراج آب از چاه برای کشاورزی
أ وجود چشم های کوچک و بزرگ در مسیر رودخان
أ اراضی دارای دو شیب یکی در جهت رودخان و
دیگری مود بر آ:
أ وجود دوره های خشکسالی و ترسالی
أ زیرساختهای ارتباطی ضعیف
ویژگیهای اجتماع
أ وجود م ازا های اجرما ی درج بندی شده
(شبک های شایع پراکنی)
أ زندگی معیشری (کشاورزی برای ادام حیا )
أ مراوده اندک روسرائیا :با خارج منطق
ترتیبات بهرهبرداری
أ دم امکا :حفر چاه
أ برداشت آب صرفا از طریق بند
أ مالکیت رفی آب (آب رودخان رفا در تمیک
کشاورزا :قرار دارد)

شکل  .4الگوی تحلیل و توسعه نهادی برای بهرهبرداری سنتی در منطقه الران
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موارد زیر تغییرا حاصل شده در الگأأوی کأأنر نمأأایر دادهشأأده در قسأأمت قبأأل را
توصیف مینماید.
بروز فناوریهای نوین برداشت آب از چاه .ورود فناوریهای ارزا :قیمت برداشت آب
از چاه از مه ترین تغییرا محسوب میشود .در گذشر در بیشرر موارد با تکی بأأر جریأأا:
رقیی آب و یا قنا اقدام ب آبیاری زمینهای کشاورزی میشد .امأأا بأأا توجأ بأ دشأأواری
اسرفاده از آب چأأاه ،از حفأأر چأأاه بأرای آبیأأاری کمرأأر اسأأرفاده میشأأد .بأأا ورود فنأأاوری
موتورپمپ ،هزین بهرهبرداری از آب چاه ب شد کاهر و تمایأأل بأ حفأأر چأأاه ب شأأد
افزایر پیدا کرد.
تغییر شیوه زندگی روستائیان .پ از جنگ تحمییی رائق مردم تغییأأر کأأرد و بأ سأأبک
زندگی اشرافی تمایل پیدا کردند .رسان ها ب ویژه تیویزیو :نقأأر پأأر رنگأأی در ایأأن تغییأأر
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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داشت .با توسع دسررسی ب برق و فرسرندههای امواج ،روسأأرائیا :نیأأز در بأأین منأأاطبین
رسان ها قرار گرفرند .این موضوع در کنار دسررسی بهرر ب مناطق شهری موجب شد تا رائق
روسرائیا :نیز دچار تغییراتی شود و آ:ها نیز خود را نیازمند ب کاالهای جدید شهری ماننأأد
ینچال ،تیفن همراه ،مسکن شهری و  ...بدانند .دولتهأأای پأأن

و ششأ نیأأز اینگونأ

سبک زندگی را تبییغ مینمودند .تممین این خواسر ها ،نیازمند ب منبأأع درآمأأدی بزرگرأأری
نسبت ب کشاورزی سنری بود .نظر ب اینک منبعی برای تممین درآمد جدید روسرائیا :وجود
نداشت ،این فشار بر کشاورزی وارد شد و دولت تمایل شدید ب توسع کشاورزی پیدا کرد.
تغییرات ایجاد شده در ترتیبات نهادی .دولتهای گذشر ٔ ایأرا :کمرأأرین دخالأأت را در
نظام اقرصادی داشرند .ب ویژه اینک حکام محیی از قدر نسبرا باالیی برخوردار بودند .اما
ب مرور زما :و مداخال دولری در نظام اقرصادی رو ب افزایر رفت ک نمون بارز آ :را در
حکمرانی آب و ای اد قوانین در این زمین میتوا :مشاهده نمود.
قانو :اصالحا ارضی یکی از مصادیق آ :است .ایأأن قأأانو :در سأأال  1340موجأأب
تغییراتی در مالکیت اراضی شد .این قانو :ب دنبال توزیع م أأدد زمأأین بأأین ر ایأأا و البرأ
حذو مالکین بود .در مورد مطالعاتی این پژوهر نیز این قأأانو :با أأث شأأد تأأا بأأازیگرا:

زیادی ب این موقعیت کنر اضاف شأأود .البرأ ای أأاد ایأأن قأأانو :تغییأأر ویأأژهای در نظأأام
بهرهبرداری سابق ای اد نکرد.
تغییر دیگر در این زم ین تدوین قانو :مدنی بود .تا قبل از آ :حکمرانی آب با اسرفاده از
توافقا

رفی ای اد شده بر سر مالکیت ،ب ویژه حقابأ  ،صأأور میگرفأأت .پأ از ایأأن

قانو ،:در مل ورود دولأأت بأ رصأ آب زمینأ قأأانونی پیأأدا کأأرد« .قأأانو :آب و نحأأوه
مییشد :آ ،»:مصوب  1347نیز آب را جزء ررو های میی و در مالکیت دولت قأرار داد.
طبیعی است ک پ از تصویب این قانو :تصمی گیری در مورد حقاب دارا :و رینفعا :بأ
هده دولت قرار گرفت و در نهایت فضای بیشرری برای ورود دولت در ایأأن رصأ فأراه
شد .یکی از نرابج این نوع ورود دولری ب حکمرانأأی آب صأأدور م وزهأأای حفأأر چأأاه در
مناطق منریف بود.
ورود بازیگران جدید .دولت ک در نظامهای بهرهبرداری گذشر در حاشی قرار داشأأت،
در شرای جدید ب نوا :بازیگری مه در کنار بهرهبردارا :قرار گرفت .البر ورود دولت در
سطح کنر جمعی و ن در سطح مییاتی صور گرفت .ب این مفهوم ک تصأأمیماتی کأ
ً
قبال توس بهرهبردارا :محیی اتنار میشد ،در نظ جدید توس دولت گرفر میشود.
شیوه تعامالت جدید روستائیان با دولت .پأ از مطر شأأد :دولأأت بأ نوا :بأأازیگر
بی بدیل این موقعیت کنر ،کشاورزا :منطق مورد مطالع با توج ب محدودیتهای زمأأین
و خشکسالیهای رخ داده شده ،راهحل برو :رفت از این موقعیت را ای اد فشار بر مسئولین
منطق و چان زنی با آ:ها دانسرند .با توج ب هزین ای اد سأأد و زمأأا:بر بأأود :آ ،:راهحأأل
ساده برای حل این چالر حفر چاه بود .در ابردا کشاورزا :روسرای سأأوم توانسأأرند م أأوز
حفر چاه را از دولت محیی اخذ نمایند .تصور دولت محیی بر این بود ک این چاه از سأأفره
زیرزمینی دیگری یر از منابع آبی منطق تغذی میکند و در نری أ نأ تنهأأا بأأر جریأأا :آب
رودخان ارر ننواهد گذاشت بیک با توج ب جریا :آب بازگشری موجأأب افأزایر جریأأا:
رودخان خواهد شد .در جدول شماره ( )3ب صور نمادین این موضأأوع نشأأا :داده شأأده
است.
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جدول  .3آب در دسترس هر روستا با فرض حفر چاه در روستای و تأمین آب آن از خارج از نظام آب رودخانه
آب چاه

کل

آب بازگشتی ( نرخ بازگشت آب)

آب چشمه

𝑋

-

𝑋

𝑋 = 𝑌 𝛼𝑋 +
𝑍𝑋+
𝑍𝛼 𝑋 +
𝑍 𝑋 + 𝛼2

𝑋𝛼
𝑋𝛼
)𝑍 𝛼(𝑋 +
𝑍 𝛼𝑋 + 𝛼 2

𝑌
𝑌
𝑌
𝑌

𝑍

روستا

هما:طور ک در جدول شماره ( ) 3نشا :داده شده است ،با توج ب این فأأرض کأ آب
چاه از منبعی یر از منابع قبیی تأأممین میشأأود ( ) ،نأ تنهأأا تأأمریر منفأأی بأأر جریأأا :آب
رودخان ننواهد گذاشت ،بیک میتواند موجب افزایر جریا :آبی پاییندسأأت شأأود .امأأا
واقعیت چیزی دیگری بود .زیرا این چاه نیز از زهکشی آبهای کشأأاورزی تغذیأ میشأأد.
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هرچند ک در آ :زما :مطالع کارشناسی ویژهای برای این کار صور نگرفت ،امأأا وجأأود
ترسالی موجب شد ک در سال های ابردایی ارر حفر چاه مشنص نشود .اما پأ از مأأدتی
احداث این چاه سرمنشم نزاع محیی در این زمین شد .ایأأن تغییأرا را میتأأوا :در جأأدول
ٔ
شماره ( ) 4نشا :داد .آب چاه از آب بازگشری روسراهای باالدست تممین میشد .بنأأابراین،
بر ح

آب در دسررس روسراهای باالدست ارر نگذاشت .حفر چاه همچنین موجب شأأد

تا آب بازگشری ب رودخان نیز کاهر پیدا کند یعنی .α>β

جدول  .4آب در دسترس هر روستا با فرض تأسیس چاه در روستای و تأمین آب آن از داخل از حوضه
کل

آب چاه

آب بازگشتی

𝑋

-

-

𝑋

𝑋 = 𝑌 𝛼𝑋 +

-

𝑋𝛼

𝑌

𝑍
-

𝑋𝛼
)𝑍 𝛽(𝑋 −

𝑌

-

α𝑋 + α(𝛽 − α)𝑋 − αβZ

𝑌

𝑍𝑋+
𝑍)𝛽𝑋 + (−
𝑋 + α(𝛽 − α)𝑋 − αβZ

آب چشمه

روستا

ب نوا :مثال در صورتی ک  =0/7 ، = 50 ، = 30 ، =100و  = 0/5باشأأد و
آب چاه از خارج از جریا :رودخان تممین شود ،مقدار آب در دسررس روسراها ،بر اسأأاس

ٔ
شماره ( )4ب ترتیب برابر با  135 ،150 ،100 ،100و  125واحد خواهد
محاسبا جدول
بود .اما اگر فرض شود ک آب چاه از جریا :رودخان تممین شود ،این مقادیر ب ترتیب برابر
با  55 ،150 ،100 ،100و  68/5خواهد بود .هما:طور ک مشنص است ،ا طای م أأوز
چاه در فرض اول ،هر چند نابرابری را بین روسرائیا :افزایر میدهد و دم تقار :قدر را
بیر از پیر مشنص میکند ،اما تمریر منفی بر جریا :پاییندست نمیگذارد .اما در فرض
دوم ،جریا :آب پاییندسأأت کأأاهر پیأأدا میکنأأد ،درحالیکأ آب روسأأراهای باالدسأأت
تغییری نمیکند ،بنابراین دم تقار :ب صور ویژه نمایا :میشود.
هما :طور ک بیا :شد ،تا قبل از وقوع خشکسأأالی مسأأئی أأدم تقأأار :قأأدر در بأأین
بهره بردارا :نمود چندانی نداشت .اما با وقوع خشکسالی زمین های اخرالو شکل گرفأت.
باتوج ب اینک در گذشر بهرهبردرا :ناقضا :قوا د را با اسرفاده از م ازا های اجرما ی و
ب صور محیی تنبی میکردند ،در ابردا نیز سعی کردند تا ب صور مسرقی و با برخأأورد
با روسرائیا :روسرای مورد نظر مشکل را حل نمایند .اما این راهحل ب جز تشدید تنرهای
اجرما ی نری

دیگری در پی نداشت .ب همین دلیل روسرائیا :م ددا راهحل این موضأأوع

را در دسرا :دولت دیدند .اما دولت محیی نیز راهحل بهرری یر ا طای م أأوز حفأأر چأأاه
برای روسرای چهارم معرفی نکرد.مشنص است ک با حفر چاه در روسرای چهارم ،منأأابع
آبی روسرای پن

نیز تحت تمریر قرار میگیرد .در نهایت ،چان زنی روسأأرائیا :نأأزد دولأأت

محیی ب نوا :روی تبدیل گشت.
یا توج ب نبود فناوری اندازهگیری آب ،بنشی از کاهر آب منرج شأأده از خشکسأأالی
نیز ب حفر چاه و صادرکننده م أأوز حفأأر چأأاه نسأأبت داده میشأأود کأ خأأود او نیأأز بایأأد
ٔ
دهنده راهحل باشد .این موضوع در نهایت من أأر بأ برو:رانأأی انگیزههأأای اجرمأأا ی
ارائ
(مانند نوعدوسری ،مقابی ب مثل )... ،و تقویت انگیزه نفعطیبی شنصی در حل معضأأال
میشود و ظرفیت جامع محیی برای حلوفصل درونی دوراهیهأأای اجرمأأا ی را کأأاهر
میدهد ک خود میتواند منشم مراجعا بعدی ب دولت برای مداخی های جدید شود.
تغییرررات رررورتگرفته در پیامرردها .تغییأرا ای أأاد شأأده در زمین أ های فیزیکأأی،
اجرما ی و قوا د در م موع من ر ب این شد ک کشأأاورزی سأأنری بأ سأأمت کشأأاورزی
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ت اری حرکت کند .کشاورزی ت اری نیازمند زمینهای بیشأأرر و در نهایأأت تعریفشأأد:
نیازهای آبی جدید بود .هما:طور ک بیأأا :شأأد دولأأت راهحأأل ایأأن مسأأئی را م أأوز چأأاه
می دانست .اما حفر چاه نابرایری را در منطق تشدید کرد و موجأأب شأأد تأأا م أأدد شأرای
دمتفار :قدر در بهرهبرداری ای اد شود.
معیارهای ارز یابی و سنجش پیامدها .معیارهای زیادی در زمین بهرهبرداری از منابع
آبی مطر است ،اما در بین این معیارها ،کارایی ،برابری و مقایس با حقاب رفی نسبت بأ
سایر معیارها از اهمیت بیشرری در این منطق برخوردار است .در واقع بهرهبردارا :ب معیار
برابری و حقاب رفی و دولت ب معیار کارایی اهمیت بیشرری میدهد .معیار برابری ب ایأأن
مفهوم است ک کشاورزا :آب در دسررس خود را در قیاس با میزا :آب در دسررس دیگأرا:
قرار میدهند .ح نابرابری موجب میشود تا امکا :حل مسأأالمتآمیز تغییأرا محیطأأی
کاهر یافر و تابآوری این نظام اجرما ی و اقرصادی کاهر پیدا کند.
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هما:طور ک بیا :شد ،ترتیبا نهادی جدید موجب افأزایر نأأابرابری بأأین روسأأرائیا:
شد .زیرا ک بأأا احأأداث چأاه ،آب بأرای روسأأرائیا :باالدسأأت افأزایر و بأرای روسأأرائیا:
پایین دست کاهر پیدا کرد .در نهایت این موضوع در کنار برقرار نشد :حقابأ های رفأأی
گذشر موجب شد تا ح نارضایری در بین روسأأرائیا :ای أأاد شأأود .همچنأأین در شأرای
جدید دولت نیز ناراضی بود زیرا حری اگر کارایی کاهر پیدا نکرده باشد ،آب این سیسأأر
نیز افزایر پیدا نکرده است .این واقعیا موجب ای اد درگیری و نزاع و در گأأام بعأأد رواج
درخواست م وز حفر چاه از طرو سایر روسراها گردید.
 . 6-4حق مالکیت آب رودخانه محلی در فقه شرریعی .حأأق مالکیأأت آب در پأأنج

حأأوزه ،حأأق دسررسأأی ،1حأأق بهرهمنأأدی ،2حأأق مأأدیریت ،3حقانحصأأار 4و حقانرقأأال

5

قابلتعریف است (وروقی و محمدی .)1390 ،آب انواع مرفاوتی دارد و بدیهی است احکام
أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ

.
.
.
.

فقهی آنها مرفاو است .دریا ،رودخان مومی ،رودخان محیی ،چأأاه و قنأأوا برخأأی از
انواع آب هسرند ک احکام فقهی مرفاوتی دارند.
نقط اشرراک ا یب قوا د فقهی ،تضمین دسررسی مومی و ک هزین ب آب است .بأ
نظر میرسد شارع مقدس با مومیکرد :مالکیت آب ب نوا :یک مای ٔ حیأأا  ،دسررسأأی
همگانی ب آ :را ممکن ساخر است .از همین رو ،برخی از فقها بأ طور کیأأی مالکیأأت در
آب را نمیپذیرند و برای خرید و فروش آ :حرمت قائل هسرند .برخی دیگر حیاز در آب
را مطر میکنند و اقسامی از آ :را قابل مالکیت تعریف میدانند (رجایی.)1376 ،
هما :طور ک اشاره شد ،آب ب نوا :یک منبع مشأأررک ،بأأا تأراژدی مشأأررکا مواجأ
میشود .بنابراین ،فقها برای جیوگیری از تزاح قوا دی را اسرنراج کردهاند .برخی از فقها
قا ده «سبق» را معیار قرار دادهاند .ب این معنی ک هر ک در بهرهبرداری سأأبقت جویأأد،
اولویت با اوست .البر این قا ده تراژدی مشررکا را رفع نمیکند و تشدید نیز خواهد کرد.
بنابراین ،با بهرهگیری از قا ده الضرار ،در حوزه مشررکا کاربرد ام ندارد .بعضی از فقهأأا
قر را ب نوا :راهحل پیشنهاد کردهاند .این روش نیز رافع تراژدی مشررکا ننواهد بود.
معیار دیگر قا ده «االقرب فاالقرب» است .بر این مبنأأا ،کسأأانی کأ بأ رودخانأ آب
ّ
نزدیکتر باشند ،بر دیگرا :مقدماند .هما:طور ک در بندهای قبیی اشاره شد ،ایأأن قا أأده،
دم تواز :قدر در بهرهبرداری ای اد میکند ک الزم است ب نحوی مرتفع گردد.
نکر مغفول در مباحث فقهی ،دم تصریح پأأنج بعأأد حأأق مالکیأأت آب اسأأت کأ در
ابردای این بنر آورده شد .برداشت فقهی فعیی ک در قوانین بنر آب نیز نمایا :اسأأت،
نو ی دولریسازی حق مدیریت ،انرقال ،انحصار ،بهرهمندی و دسررسأأی آب اسأأت .حأأال
آنک مطالع موردی نشا :میدهد ک این ٔ
شیوه حکمرانی توا :انطباق بأأا شأرای را نأأدارد و
مسئی آب را پیچیدهتر کرده است .شواهد فراوا :از دم دخالت حاک اسالمی در ترتیبأأا
و رو محیی در بهرهبرداری از مشررکا  ،وجود دارد.
 -6-6وضعیت موجود رودخانه گرگک از نگاه فقهی

سامان آبیاری رودخان گرگک ترکیبی از رودخان یا نهر طبیعی (بدو :دخالت انسا ):و نهر
سنری (ساخر دست انسا ):است .این انهار سنری (یا بأ اصأأطال محیأأی جأأوی) ،بأرای
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حیاز آب رودخان گرگک احداث شده است ک بدو :آ :بهرهبرداری امکا:پذیر نیسأأت و
واضح است ک تحت تمیک کشاورزا :قرار دارد.
نهر طبیعی از مشررکا (مباحا

ام) بوده (طوسی ،1387 ،ج )274 ،3و در اخریأأار

حکومت اسالمی است تا طبق مصالح ام از آ:ها بهرهبرداری کند (مأأاده  1قأأانو :توزیأأع
ادالن آب .)1361 ،چنین اموالی از مباحا

ام بوده ک با حیاز  ،حأأق مالکیأأت بأرای

حیاز کننده ای اد میشود .پأ از قأأانو :توزیأأع ادالنأ و بأأر اسأأاس اصأأل  45قأأانو:
اساسی ،آب از مبا بود :مطیق خارج شد اما همچنا :قابییت تمیک جزئی دارند .سیسأأر
آبیاری رودخان گرگک در تمیک اهالی قرار دارد .ب ویژه سابق این سامان حداقل چند صد
سال است .بنابراین ،حق تصرو بر هده مالکا :نهرهای سنری است .هرچند نظار آ :بر
هده وزرا نیرو ب نوا :نماینده قانونی دولت است.
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 .7نتیجهگیری

کشاورزاز :حوض رودخان گرگک در مد بسیار طوالنی توانسر بودند با ای أأاد ترتیبأأا
نهادی مرناسب با شرای فیزیکی و اجرما ی ،نظام بهرهبرداری ویژه حوضأ خأأود را بأرای
حل مسئی ٔ دم تقار :قدر بین روسراهای باالدست و پاییندست طراحی و مورد اسرفاده
قرار دهند .مه ترین بسرر حل این مشکل ،ویژگیهای بیوفیزیکی این حوض شأأامل مأأق
ک خاک ،شیب تند بسرر اراضی ب سمت رودخان  ،شیب تند رودخان  ،وجود چشأأم های
کوچک و بزرگ در مسیر رودخان و پهنای ک اراضی حاشی رودخان (حداکثر  200مرأأر)
بوده است .بدین ترتیب ک آب پشت اولین بند باال آمده و روی اولین کانال سوار میشأأود.
ً
این کانالهای طوالنی ک بعضا ممکن اسأأت از دو روسأأرا بأأاالتر آب را انرقأأال دهنأأد ،آب
مشاع تعدادی از کشاورزا :را انرقال میدهند ک بر حسب سه آنها از زمین روسرا (حبأ )
تقسی میشد .زهکشی آب آبیاری ب دلیل شیب تند اراضی ب سمت بسرر رودخان جریأأا:
یافر و از نقط ای پایینتر بار دیگر ب سطح آمده و در بسرر رودخان جریا :مییافت .مقدار
آبی ک بازنگشر بود نیز توس چشم های واقع بین دو کانال جبأرا :میشأأد .بأأدینترتیب،
بدو :نیاز ب قا دهگذاری نرم در سطح رودخان  ،تقسی آب صور میگرفت.

این نظام بهره برداری سنری از طریق خودحکمرانی و یا ب بارتی دیگر حکمرانی مردم،
تا مد ها پایدار بود ،زیرا کشاورزا :ب وسیی تقسی زمین خود ب دو بنر و کشت پأأاییزه
گندم با اسرفاده از آب مطمئن و کشأأت بهأأاره محصأأوال خأأود را ،چأأو :صأأیفیجا در
صور بارش مناسب ،با شرای ترسالی و خشکسالی وفق داده بودند.
با تحوال اجرما ی صور گرفر پ از اصالحا ارضی و رشأأد طبقأ مروسأ در
شهرها و روسراها ،تقاضا برای کشت ت اری پ از انقالب اسالمی بأ ویژه پأ از اتمأأام
جنگ ایرا :و راق و با برخوردارشد :روسراها از زیرساختها افزایر یافت .قوا د کالنی
همچو :قانو :آب و نحوه مییشد :آ :در سال  ،1347زمین را برای تغییر نظام بهرهبرداری
و ورود پرقأأدر بأأازیگری بأ نأأام دولأأت همأأوار سأأاخت .دولأأت کأ دو هأأدو افأزایر
محصوال کشاورزی و پاسخ ب مطالبا روسرائیا :را در سر داشت ،در کشأأور خشأأک و
نیم خشکی مانند ایرا :چاره را افزایر منابع آبی کشاورزی از طریق احداث سأأد و صأأدور
م وزهای حفر چاه میق دید .در این مورد مطالعاتی نیز صدور م وز چاه ب یک روسأأرا،
موجب کاهر آب بازگشری و فعالشد :دم تقار :قدر بین بازیگرا :شد ،چرا کأ حفأأر
چاه در یک روسرا موجب کاهر آب در روسراهای پاییندست میشود.
این کار موجب بر ه خورد :ترتیبا نهادی سابق و لزوم دخالت بیشرر دولت در داد:
م وز ب سایر روسراها چ باالدست و چ پاییندست و ناپایداری نظأأام بهرهبأأرداری شأأد.
نری

چنین نظأأامی افأزایر نأأابرابری بأأین آب برداشأأری روسأأراها ،کأأاهر آب برداشأأری

روسراهای پاییندست نسبت ب نظام سنری بدو :افزایر محسوس کارایی ترتیبأأا نهأأادی
جدید شد .بازخورد چنین پیامدهایی ای اد یک وضعیت ناپایدار و لأأزوم وارد کأأرد :آب از
خارج حوزه ب درو :آ :برای کاهر نارضایری حاصل از ورود نادرست قبیی دولت است.
یافر های میدانی ب نوا :ورودی مسئی حأأدیثی و فقهأأی ،توجأ م أأدد بأ حکمرانأأی
مشررکا را نشا :میدهد .حداقل میتوا :نری

گرفت ،قرا ت فعیی ،در انطباق با شرای

زما :و مکا ،:ناکارآمد است .ب همین خاطر الزم است در کنار نگاه الب در فق ک توج
ً
بأأ حکمرانأأی دولرأأی اسأأت ،بأأ گونأأ های دیگأأر حکمرانأأی منصوصأأا سأأاخرارهای
خودسازما:یافر نیز توج شود.
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