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 . مقدمه 1
برداری ایرا: سابق  طوالنی دارد امأأا بعأأد از  هر چند نقر دین در تنظی  قوا د مالکیت و بهره 

پیروزی انقالب اسالمی، تالش شد تا قوا د اسالمی وضع شود و یا حداقل مغأأایرتی بأأا فقأأ   
هأأا از جمیأأ  حکمرانأأی مشأأررکا ، بنشأأی از آنهأأا بأأ   اسالمی نداشر  باشد. در برخی حوزه 

(.  1358قانو: اساسأأی،    45اخریار حاک  جامع  اسالمی تعریف شد )اصل   صور  انفال در 
اما از آن اک  در ساخرار حکمرانی ایرا:، دولت ب   نوا: بأأازوی اجرایأأی حکومأأت اسأأالمی  

 تر شده است.  گذاری و دخالت دولت در حکمرانی مشررکا  پررنگ تعریف شده است، قا ده 
های اسرحصال آب، منابع مشررکی مانند  های سریع فناوری پیشرفت دهد، با ت رب  نشا: می 

انأأد.  های سطحی و زیرزمینی در معرض تنیی  کامل قأأرار گرفر  ها، مراتع و آب شیال ، جنگل 
  2( با  نوا: »تراژدی منابع مشررک« ک  در نشری  معروو سأأاین  1968)  1مقال  معروو هاردین 

رویأأ  را رکأأر  آزاد  مأأوم بأأ  چنأأین منأأابعی و برداشأأت بی   بار دسررسأأی منرشر شد، نری   فاجع  
بردارا: ب  تبعیت از آنها را مطأأر   حل قانو: گذاری دولری و اجبار بهره کند. هرچند هاردین راه می 
سازی نیز مطر  بوده کأأ  مأأورد  های دیگری مانند خصوصی کند، اما در سابق  تارینی روش می 

(. چأأرا کأأ  از نظأأر آنهأأا،  200،  2019،  3)مارتین و فورتو: حمایت اقرصاددانا: قرار گرفر  است  
توانأأد  سأأازی می برداری پایدار از منابع را دارند. ب   الوه خصوصی مالکا: خصوصی انگیزه بهره 

(. 120،  2008، 4گذاری و نوآوری من ر شود )اکیسو: ب  تقویت انگیزه سرمای  
های بأأازار  اند شکسأأت   تنها نروانسر  ها ن تنریب مشررکا  در طول زما: نشا: داد ک  دولت 

توانأأد آرأأار بأأدتری نیأأز بأأ  همأأراه داشأأر  باشأأد.  را برطأأرو کننأأد بیکأأ  شکسأأت دولأأت می 
های  در طأأول دهأأ    5گشا نبوده اسأأت. اسأأرروم و همکأأارا: سازی منابع مشررک نیز راه خصوصی 

ای  العا  میدانی گسررده در کارگاه »توسع  و تحییل نهادی در دانشگاه ایندیانا«، مط  90هفراد تا 
های موفق مدیریت منابع طبیعی ان ام دادنأأد. ایأأن مطالعأأا  موجأأب شأأد تأأا  را در زمین  نمون  

جریا:  یمی اقرصاد مرعارو ب  سمت پذیرش نوع دیگری از حکمرانی حرکت کأأرده و در کنأأار  
 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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ر مبنأأای  دوگانٔ  معروو دولت و بازار، قالب حکمرانی دیگری تحت  نوا: »خودسأأازماندهی بأأ 
 (. 44-45،  2019جمعی« نیز ب  رسمیت شناخر  شود )وییمایر توماس و همکارا: ،  کنر 

بردارا: بأأرای معنای سأأاخرارهای حکمرانأأی مرشأأکل از خأأودبهرهخأأودحکمرانی بأأ 
بأأرداری از منبأأع، برداری از منبع، شیؤه م أأاز بهرهگذاری در زمین  افراد م از ب  بهرهقا ده

ا د و م أأازا  مرنیفأأا: اسأأت. هرچنأأد کأأ  سأأاخرارهای حکمرانأأی نظار  بر اجرای قو
جمعأأی مسأأائل مرعأأدد اند بأأا اسأأرفاده از کنریافر  در موارد منریفی توانسأأر خودسازما: 

ویژه مشررکا  را حل نماید، با این وجود، این نوع حکمرانی نیز ب   نأأوا: محیطی ب زیست 
ایگزین سأأاخرارهای بأأازار و دولأأت حل جامع تمامی مسائل زیست محیطی و حرأأی جأأ راه

مطر  نیست؛ زیرا در کنار شکست دولت و شکست بازار، خودسازماندهی نیأأز در مأأوارد 
 (. 120، 2008شود )اکیسو:، منریفی دچار شکست می 

از آن ا ک  مسائل حکمرانی ناهمگن است، حل آنها نیز نأأاهمگن خواهأأد بأأود )اسأأرروم،  
ای اسأأت، از منظأأر کشأأف  رشأأر  نک  نیازمند نگاه بین ها ضمن ای (. شناخت این پاسخ 1990
 نوا: یک میراث فرهنگی جالب توج  بأأوده و مطالعأأا  زیأأادی در  بردارا: ب  بومی بهره دانر 

تأأوا:  بومی آبیأأاری می  نوا: مثال، در زمین  دانر دنیا و ایرا: در این زمین  ان ام شده است. ب  
(، رسأأرگاری  1392(، یوسأأفی و ورأأوقی ) 1395بأأ  سأأعیدی گرا أأانی و ارزانأأی و رزاقأأی ) 

(، صدرالساداتی  1390پور، و زار ی ) (، سپهری، ابراهی  1390(، رضایی و اسحاقی ) 1390) 
( اشاره نمود. بیشرر این مطالعا  بیشرر دارای  1390(، یوسفی و همکارا: ) 1390و خادمی ) 

 ت. نگرفر  اس   نگاران  است و با رویکرد نهادگرایی صور  های قوم جنب  
حکمرانی آب حداقل بأأ  دو دلیأأل، پیچیأأده اسأأت  ننسأأت، معیشأأت بنأأر زیأأادی از  

توسع  برای کشأأاورزی، دامأأداری، گرمأأایر،  حال ویژه در کشورهای در رشد ب  ب  جمعیت رو 
هأأای  برداری در نرخ برداری از منابع طبیعی مشررک بسرگی دارد ک  بهره ماهیگیری و... ب  بهره 

(؛ دوم، در کنار رشد جمعیت و  40-47، 2005، 1سازد )باربیر  یرممکن می اندک گذشر  را 
برداری و برداشت از منابع کأأ  بأأ  لطأأف توسأأع  فنأأاوری  رشد اقرصادی، تغییر الگوهای بهره 

ممکن شده، موجب فشار در جهت تغییر الگوهای حکمرانأأی سأأابق شأأده اسأأت )اکیسأأو:،  
 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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هأأای بأأومی را نأأاگزیر سأأاخر  اسأأت؛  انی (. این دالیأأل، تحأأول در حکمر 121-118،  2008
های سابق و جدید، بیک  چگونگی تحول کارآمأأد در  بنابراین، مسئی  ن  انرناب بین حکمرانی 
آوری و پایداری در زما: مواجهأأ   ها برای افزایر تاب حکمرانی است. بر همین اساس دولت 

، در سأأاخرارهای خأأودحکمرانی  رویأأ  برداری بی دنبال جیوگیری از بهره زا و ب  با تغییرا  برو: 
کنند و یا با اسأأرفاده از  ورود کرده و در صور  امکا: تعدیل الزم در قوا د حاک  را تسهیل می 

 کنند. بردارا: حمایت می سازوکارهای رسمی و قانونی از حقوق مالکیت مورد نظر بهره 
مطالعا  مرعددی بأأ   حکمرانی مشررکا  از جمی  آب در ایرا: مرمرر از احکام فقهی است.  

اند. از جمی  ایأأن مطالعأأا   برداری و مالکیت مشررکا  پرداخر  مباحث فقهی درخصوص بهره 
(؛  1385فرد و صأأادقی ) (؛ فراهأأانی 1394و  1385فرد ) توا: ب  این موارد اشاره کرد  فراهأأانی می 

بنأأدی  (. از جمع 1395(؛  ربی، رضایی و طاهرنیأأا ) 1394(؛ مالیی و رجایی ) 1392فیاضی ) 
آیا  و روایا  مربوط ، یک اسرنباط این است ک  در حکمرانی مشررکا ، همچو: سایر ابأأواب  

 (. 1397معامال ،  رو و دانر ت ربی نقر مهمی دارد )مقدم و همکارا:، 
کند تا برای بررسأأی یکأأی از مسأأائیی کأأ  از دیربأأاز در زمینأأ  مطالع  حاضر تالش می 

های حکمرانأأی نظأأام آبیأأاری مطر  بوده، ابردا ویژگی   های سطحی آبیاری با اسرفاده از آب
ویژه ورود دولأأت را ارزیأأابی اولی  را اسرنراج نموده و سپ  تحوال  آ: در طول زمأأا: بأأ 

  نوا: ورودی مسئی  فقهی در حکمرانی آب تعریف شده است.نماید. این ارزیابی ب 
آب در جامعأأ  محیأأی  ( حکمرانأأی 1پأأردازد  طور مشنص ب  س  سؤال می این مقال  ب 

( ورود دولت چأأ  تغییراتأأی را 2های منطق  داشر  است؟  چگون  بوده و چ  نسبری با ویژگی 
( چنین مطالعاتی در ای اد 3بردارا: ای اد نموده است؟  در ترتیبا  نهادی و رابط  بین بهره

ل و تحول در نگاه فقهی ب  حکمرانی مشررکا  چ  اهمیری دارد؟ بأأرای پاسأأخ بأأ  سأأؤال او
( اسرفاده شد. در ادام ، ابردا این دسرگاه دوم، از ابزار تحییل و توسع  نهادی اسرروم )

های ها بیا: شده است. ویژگی آوری دادهصور  منرصر معرفی شده و سپ  روش جمعب 
بردارا: نیز در ادام  مطر  خواهد شد. پ  از آ: های اجرما ی بهرهفیزیکی منطق  و ویژگی 

ترین بنر مقال  ک  ب  تحییل نهادی اخرصاص دارد، ابردا ب  ترسی  ترتیبأأا  مه   ب   نوا: 
برداری با تمرکز بر تأأممین آب کشأأاورزی پرداخرأأ ، سأأپ  تغییأأرا  نهادی نظام سنری بهره
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حاصی  در مرغیرهای کییدی این ترتیبا  و تمریر آ: بر بازیگرا:، الگوی تعامال  و پیامدها 
آوری و های تأأابایت ب  ارزیابی پیامدهای تغییریافر  از منظر شأأاخص را نشا: داده و در نه

بندی از نگاه فقهی در حأأوزه حأأق مالکیأأت آب آورده یک جمعدر انرها  پردازد.  پایداری می 
های قبیی، پیشنهادی برای کار حأأدیثی و های ت ربی بنرشده است و با توج  ب  دریافت 

 فقهی در این زمین  ارائ  شده است.
 

 . مبانی نظری 3
 . چارچوب تحلیل و توسعه نهادی 1-3

(، ابزاری برای درک نحوه  میکرد نهادها و تغییأأرا   ) چارچوب تحییل و توسع  نهادی 
بندی  وامل و مرغیرهأأای مأأؤرر  آ: در طول زما: است. این چارچوب ضمن شناسایی و طبق  

دهأأد )اسأأرروم،  یکدیگر ارتباط می ها را با اسرفاده از منطقی خاص ب   در یک محی  کنر، آ: 
(. این چارچوب ب  صأأور  خالصأأ  بأأ  مفهأأوم  11-12،  2011،  1؛ مک گین  11-9،  2011

راه را  های پیچیده ب  اجزای آ: است. چأأارچوب روش صحیح تقسی  و تفکیک سیسر  
 (. 116،  2017،  2کند )تارکو های کنر تودرتو« باز می برای ان ام تحییل »محی  

حییل و توسع  نهادی اولین بار توس  اسرروم طراحی شد. هدو از طراحی چارچوب ت
این چارچوب اد ام روش مطالعا  صور  گرفر  در مطالعا   یوم انسانی پیرامأأو: تأأمریر 

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

(، 2012) 5(، باسراکورتی، شیواکوتی و گانر2014)4(، رحی 2015) 3گرفر  توس  چاپال
 8( و در موضو ا  سیاسی مانند گراسمن2005)  7(، ایمپریال و تریسی 2006)  6اندرسو: 

( مورد اسرفاده قرار 2018( و حری موضو ا  نظامی مانند بنگ )2017)  9( و آرال2018)
 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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گرفر  است. ا ربار این چارچوب در مطالعا  مرعدد در طول چند دهأأ  بأأ  اربأأا  رسأأیده 
است. یکی از دالیل جذابیت این چارچوب امکا: شناسایی مرغیرهای کییأأدی اررگأأذار در 

هأأا غیرها، انرناب، ترکیب و سأأازماندهی آ: مند است؛ زیرا تعدد مریک تحییل نهادی نظام
 (.3-29، 2005شود )اسرروم، های مطالعا  نهادی محسوب می همچنا: از چالر

موقعیأأت کأأنر اسأأت. در موقعیأأت کأأنر  هسأأر  اصأأیی تحییأأل در چأأارچوب 
کنند و در یک الگوی تعامالتی وارد بازیکنا: پ  از دریافت اطال ا ، اقدامی را اتنار می 

شوند ک  در نهایت برآمد آ: را دریافت خواهند کرد. هر موقعیت کنر تحت تأأمریر سأأ  می 
های افراد جامع  و قوا د حاک  بر محی  بع، ویژگی های مندسر  مرغیر بیرونی است  ویژگی 

(. ب   نوا: مثال در یک موقعیأأت کأأنر مأأرتب  بأأا موضأأوع آب، 2011کنر )مک گین ،  
های منبع، و تعأأداد خأأانوار، ها، ظرفیت رخیره آب از نمون  ویژگی آبی، طول کانالمیزا: ک 

، 1رود )وانأأگمعأأ  بأأ  شأأمار مأأی های افراد جااندازه گروه، میزا: وابسرگی ب  آب از ویژگی 
(. منظور از قوا د و یا ترتیبا  نهأأادی نیأأز درک مشأأررک افأأراد از اقأأداما  12-14،  2011

های محأأی  و الزم، م از و ممنوع در یک موقعیت کنر است ک  در نهایت در کنار ویژگی 
(. در ادام  2011گیری موقعیت کنر خواهد شد )اسرروم،  های افراد، من ر ب  شکلویژگی 

 این چارچوب ب  تصویر کشیده شده است.  (1و در شکل شمارٔه )

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

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
 

معیارهای  تعامال  الگوی
 ارزیابی

 پیامدها

ی  فیزیکی و  شرا
 زیسری

ی یژگ  اجرماع هایو

 نهادی ترتیبا 

 موقعیت کنر

:  بازیگرا
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های منریأأف را ها و موقعیت در این چارچوب افراد ب   نوا: بازیگرانی هسرند ک  نقر
های نهادی مه  در موضأأوع اسأأرفاده از منأأابع آبأأی، کنند. ب   نوا: مثال نقرتصاحب می 

هأأایی هسأأرند کأأ  قوا أأد اسأأرفاده از منأأابع آبأأی را مشأأنص بردارا: منابع آبی و دولت بهره
ها پ  از مشاهده نحؤه تعامال  در موقعیت طور معمول دولت (. ب 2017کنند )تارکو،  می 

کنر، با هدو اصال  تعامال  و یا نرایج حاصل از آ: اقدام ب  ای اد تغییراتی در سأأاخرار 
د. پ  از ورود دولت، موقعیت کأأنر از حالأأت اولیأأ  خأأود أ کأأ  در آ: یأأا نماینقوا د می 

شود و موقعیت کنر ای برقرار است أ خارج می ای وجود ندارد و یا اینک  قوا د سادهقا ده
 (.2019گیرد )ویییمایر، جدیدی شکل می 

بأأر  ها بر مبنای چارچوب تحییل و توسع  نهادی اسروار اسأأت.در این مقال  تحییل داده
های مه  بر اساس چارچوب تحییل و توسع  نهأأادی اسأأت. همین اساس، مرغیرها و مؤلف 

ها اسرفاده شده است. در این مقال ، برای مرتب  کرد: اجزای این چارچوب، از نظریٔ  بازی
 سازی ان ام نشده است. سازی و مدلکّمی 

وری شأأده اسأأت. در واقأأع، آای جمأأعها با اسرفاده از مطالعا  میدانی و کرابنان داده
هأأای طور  مده ب  صأأور  میأأدانی، و دادههای فیزیکی منطق  ب های مربوط ب  ویژگی داده

آوری شأأده اسأأت. بأأ  دلیأأل ای جمعهای منطق  ب  صور  کرابنان مربوط ب  سایر ویژگی 
ویژگی خاص منطقٔ  مورد مطالع  در تنصیص آب رودخان  در شرای  دسررسی نامرقأأار:، 

اند ودخان  گرگک شهرکرد انرناب شده است. در واقع اهالی روسراهای این منطق  توانسر ر
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.
 موردی در حکمرانی منابع مشترک  . جایگاه مطالعات2-2

شود ک  هر کدام ها اسرفاده می در مطالعا  مربوط ب  حکمرانی منابع مشررک از انواع روش 
تأأوا: در دو دسأأرٔ   مأأدٔه های خاص خود را دارند. امأأا همأأ  را می نقاط قو  و محدودیت 

سأأرفاده قأأرار های اسرقرایی و قیاسی جای داد ک  در روش تحقیق کیفی و کمی مورد اروش 
شود و پ  از گیرند. در روش کّمی ابردا بر اساس یک نظریٔ  موجود فرضیاتی ساخر  می می 

ها ب  وسیی  اسناد، پیمأأایر، و ... از نمونأأ  معأأرو برداشأأت آ: با تعیین جامعٔ  آماری داده
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گیرند. این روش زمأأانی کأأارایی شده و ب  کمک فنو: آماری، فرضیا  مورد آزمو: قرار می 
بیشرری دارد ک  ح   جامع  باال و یک نظری  قوی یأأا مأأورد توجأأ  جامعأأ   یمأأی از قبأأل 

موجود باشد.
ای با منالفت روبرو شود یا برای توضیح یک پدیده موجأأود در مقابل، زمانی ک  نظری 

های موجود در توضیح پدیده  میکرد مناسبی نداشر  باشند، روش تحقیق نباشد و یا نظری 
گیرد. اگر این پدیده وابسر  ب  بسرر بأأوده و بسأأر  بأأ  یفی( مورد اسرفاده قرار می اسرقرائی )ک
هأأای مرفأأاوتی از خأأود بأأروز دهأأد، قبأأل از تأأالش بأأرای گیری خأأود، ویژگی زمین  شأأکل

پردازی ب  منظور توضیح پدیده، باید از تحقیق اکرشافی اسرفاده کرد ک  بهررین نمونأأٔ  نظری 
آوری دانأأر از ر این اساس روش مطالع  موردی با هأأدو جمأأعآ: مطالع  موردی است. ب

یک موضوع خاص، ا یب اکرشافی است و اد أأایی بأأرای تمییأأد یأأا آزمأأو: یأأک نظریأأ  در 
تر از خود ندارد و بنابراین، احراز ا ربار برای آ: ن  ضروری و ن  قابأأل ان أأام مقیاسی وسیع

(.23، 2017است )گرینگ 
خصوص ایرا: ا  کنونی حکمرانی منابع مشررک در جها: و ب این گفر  در زمینٔ  مطالع

( در مقال  بسیار معروو خود با  نوا: »تراژدی منابع 1968نیز برقرار است. گر  هاردین )
مشررک«، گریزناپذیر بود: تراژدی منابع مشررک را با اسرفاده از مثال یأأک چراگأأاه مشأأررک 

های منأأابع و اسر جها: در مناطق، سیسر مطر  نمود. مطالعا  موردی بسیاری ک  در سر
حل پیشنهادی  مده در های منریف و مرنوع صور  گرفت، نشا: داد ک  ب  جز دو راهرشر 

حأأل سأأوم ادبیا  منابع مشررک، یعنی مالکیت خصوصی یأأا مقأأررا  گأأذاری دولرأأی، راه
ارا: یأأک منبأأع برد پذیر است؛ چراک  این مطالعا  نشا: داد بهرهخودسازماندهی نیز امکا: 

دارای مالکیأأت مشأأررک )مثأأل مرتأأع، سأأفره آب زیرزمینأأی، جنگأأل، شأأیال ( موفأأق بأأ  
تأأوا: از تأأراژدی اند. درک این موضوع کأأ  می های طوالنی شدهبرداری پایدار طی زما: بهره

منابع مشررک اجرناب نمود، سؤاالتی را در مورد چیسری شرای  من ر ب  کنر جمعی موفق 
 ای اد کرد.

تر از جمیأأ  هأأای تطبیقأأی گسأأرردهسؤاال  در مطالعا  مأأوردی بعأأدی و پژوهر  این
فراتحییل مطالعا  موردی بررسی شدند و من ر ب  پیشنهاد فرآیندهایی برای مدیریت موفق 
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تأأوا: از طریأأق مطالعأأا  های پیشأأنهادی را بأأ  نوبأأ  خأأود می منابع مشررک شدند. فرآیند
های مبرنی بر  امل ) امل محور( مورد ارزیابی قرار آزمایشگاهی و میدانی و براساس مدل

توجأأ  مطالعأأ  های قابل(. یکأأی از نمونأأ ، 2010، 1داد )پأأوتیری، یانسأأن و اسأأرروم
مطالعٔ  موردی مفصل کأأ    14( است ک  در آ: نگارنده بر اساس  1990شکن آسرروم )خ 

اتأأع، مأأاهیگیری، و جنگأأل هایی همچو: آبیأأاری، چأأرا در مرتوس  سایر محققا: در زمین 
گان  خأأود در زمینأأ  خودسأأازماندهی موفأأق منأأابع ان ام گرفر  بود، اصول طراحی هشأأت 

ای برای مطالعا  موردی در جها: و فراتحییل آنها با ریزی کرد ک  خود زمین مشررک را پای 
گان  را فأأراه  نمأأود. بأأرای نمونأأ ، کأأاک ، اسأأرروم و هأأدو ارزیأأابی ایأأن اصأأول هشأأت 

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

هأأای ترکیبأأی اسأأرقبال شناخری و روش نری   آنک  امروزه محققا: از کثر  گرایی روش 
هأأا بیشرری نسبت ب  گذشر  دارند؛ چرا ک  هیچ روش واحدی بأأرای  یبأأ  بأأر همأأ  چالر

مقیاس، ای کوچکهای تطبیقی و مقایس ها و پژوهروجود ندارد. مطالعا  موردی و طر  
های  یأأی و ها و نیز ارزیأأابی ترتیبأأا  و مکانیسأأ نظری   هایی برای توسع  مفاهی  ومزیت 
کنند. توضیحا   نی مسرنرج از مطالعا  مأأوردی ا یأأب بأأ  لحأأا  ای فراه  می فرضی 

های تنهایی برای ارائ  یک نظریأأ  یأأا ارزیأأابی نظریأأ نظری و ماهوی ارزشمند هسرند اما ب 
شوند.  ها ترکیب  مومی ناکافی هسرند مگر آ: ک  با سایر روش 

با این وجود، همچنا: برخی در برخی از کشورها، از جمی  ایرا:، ب  دلیل  یب  رویکرد 
توانند کارکرد ابردایی خأأود محور در مدیریت منابع مشررک، این مطالعا  موردی می دولت 

( را داشأأر  باشأأند تأأا هأأ  موفقیأأت 1968یعنأأی بأأ  چأأالر کشأأید: ایأأدٔه هأأاردین )
و ه  نرأأایج مداخیأأ  بأأدو: مطالعأأٔ  پیشأأین دولأأت در زمینأأٔ  های محیی  خودسازماندهی 

بردارا: آ: را نشا: دهند.  الوه بر آ: از آن ا ک  احأأداث های خاص یک منبع و بهرهویژگی 
بأأردارا: از رودخانأأ  نو ی موجأأب مداخیأأ  در خودسأأازماندهی موفأأق بهرهسد بیدکا:، ب 

 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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ای باشد ک  کمررین تمریر منفأأی گون ب کند تا مداخی  دولت  شود، این مطالع  کمک می می 
طیبانأأ  برخأأی از بر ایأأن خودسأأازماندهی موفأأق را داشأأر  باشأأد و از  یبأأ  انگیأأزٔه منفعت 

گذاری تواند پایداری کل سیسأأر  و در نری أأ  سأأرمای بردارا: در طراحی جدید، ک  می بهره
مانند رودخان  گرگک   هایی دولت را با مناطره مواج  کند، جیوگیری کند. این چنین محی 

کوه البرز بأأ  وفأأور یافأأت های بزرگ در زاگرس و حری رشر های رودخان  نوا: سرشاخ ب 
ها و فراتحییأأل آنهأأا و ترکیأأب آنهأأا بأأا سأأایر شوند. مطالع  مأأوردی در سأأایر سرشأأاخ می 

های هأأای آزمایشأأگاهی و میأأدانی و مأأدلهای مطالعاتی همچو: مطالعأأا  آزمایرروش 
توانأأد زمینأأ  مناسأأبی را بأأرای ارائأأٔ  نظریأأا  مناسأأب بأأا بأأوم ر  امأأل می مبرنأأی بأأ 
 اجرما ی کشور فراه  کند.أجغرافیایی 

 
 هاآوری دادهجمع. روش4

آوری شأأده اسأأت. ابزاهأأای جمأأع  1398های این پأأژوهر در طأأول تابسأأرا: و پأأاییز  داده
ه از هأأر روش در جأأدول آوری داده و همچنین میزا: اسرفادشده برای جمعمنریف اسرفاده

 ( مشنص شده است.1شمارٔه )
 

 ها آوری دادههای جمع. روش 1جدول 

 استفاده  میزان روش از  استفاده  مورد استفاده مورد روش
 5 روسرایی  منریف مشا ل کانونی  هایگروه  با مصاحب 
 8 روسرا  ساکنین شنصی مصاحب 
 5 منطق   دولری  کارمندا: روسرا  مسئولین با مصاحب 
 3 منطق  با  آشنا و مرنصص  افراد مرنصصین با مصاحب 
 گروهی  صور  ب   مرتب  3 آبی  جریانا   مشاهده مسرقی   مشاهده

 - روسرا  اشرغال سند و  ایرا:  آمار مرکز  رانوی  هایداده

 های بیوفیزیکی منطقه. ویژگی1-4

بنأأر الرا: شهرسأأرا: کییأأومرر مربأأع در    290حوض  آبنیز گرگک با مساحری در حدود  
شأأناخری، (. از لحأأا  زمین1 شأأماره  بنریاری قرار دارد )شأأکلوشهرکرد اسرا: چهارمحال
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جبال زاگرس است. زاگرس در این منطق  دارای حوضٔ  آبنیز گرگک در بسرر داخیی سیسی 
هأأای مأأوازی اسأأت. از جنوب شأأرقی بأأوده و مرشأأکل از دره أروند  مأأومی شأأمال  ربی 

های آبرفرأأی کوچأأک های  میأأق و دشأأت های بیند، دره توا: ب  کوه ها این منطق  می ویژگی 
 (.1388، 1کوهی اشاره نمود )نوروزیمیا: 

با توج  ب  اینک  این منطق  کوهسرانی است، بیشرر حوض  آبنیز گرگک نیأأز در منأأاطق 
راضأأی ایأأن منطقأأ  در کوهسرانی و دارای پسری و بیندی زیاد تا مروس  قأأرار دارد.  مأأدٔه ا

درصد است. این منطق  در حوزه آبریز کارو: شمالی قأأرار دارد کأأ    40تا    14کالس شیب  
توا: های این حوض  می های این رودخان  است. از ویژگی این رودخان  نیز یکی از سرشاخ 

های اصیی و فر ی با منابع فراوا: آب دائ  و فصیی اشاره نمود. بأأ  صأأور  مروسأأ  ب  دره 
طور میییمرر است. در فصل تابسرا: میأأزا: بارنأأدگی بأأ   600تا    400بارش این منطق  بین  

 میییمرر است. 321و در فصل زمسرا:  3/2مروس  
مرأأری 2234جریا: رودخان  گرگک ب  صور  رقیی است؛ ب  این صور  ک  از ارتفاع  

: ایأأن رودخانأأ  کند. جریأأامرری جریا: پیدا می   2035سطح زمین شروع شده و تا ارتفاع  
شود. هرچند ح أأ  آب های فراوا: در طول مسیر تغذی  می دائمی است و با داشرن چشم 

توا: گفت کأأ  بود: یا نبود: سال آبی وابسر  است اما می رودخان  ب  میزا: بارندگی و ترسال
رسأأد )سأأالنام  لیرر بر رانی  می   728ح   آب این رودخان  در بیشررین حد خود ب  حدود  

 (. 1390-91اری آب کشور، آم 
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 رودخانأأ ، شأأیبی نیأأز 

(. با توج  ب  همین موضوع اراضی اطأأراو رودخانأأ  3 مود بر رودخان  ای اد شود )شکل  
هایی هسرند. این اراضی با توجأأ  بأأ  وجأأود شأأیب و همچنأأین بیندیدارای دارای پسری نیز  

ها در م موع با ث شأأده اسأأت  مقی است. این ویژگی بود: بسرر، دارای خاک ک سنگی 
جریا: آب رودخان  برای مصرو کشاورزی و در مقیاس روسراهای این منطق  بأأ  صأأور  

 یک کاالی  مومی شمرده شود.
 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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های اطراف آن . جهت شیب رودخانه و تپه3شکل 
 
 های اجتماعی . ویژگی2-4

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

های مقال  ندارد، آنهأأا را مشأأاب  روسأأراها ها و از آن اک  تمریری بر تحییلشد: تحییلساده
 . کنی فرض می 

صور  الگوی اسأأرقرار خطأأی در طأأول رودخانأأ  های منطق  مورد مطالع  ب سکونرگاه
اند. فاصی  بأأین منطقأأ  سأأکونرگاهی باالدسأأت تأأا آخأأرین منطقأأ  سأأکونرگاهی واقع شده

کییومرر است. مقایس  میزا: رشد جمعیت این منطقأأ  بأأا مروسأأ   18دست در حدود  پایین
(. 1385-1395منطق  است )مرکز آمأأار ایأأرا:،  رشد کشوری، گویای مهاجرفرست بود:  

  مده ساکنین منطق  از لرهای بنریاری و با گویر لری هسرند.
شناسند، بیشرر ارتباطأأا  اجرمأأا ی با وجود اینک  بیشرر اهالی روسراها یکدیگر را می 

توانأأد شأأیؤه تقسأأی  آب شود. یکی از دالیل ایأأن موضأأوع می در درو: روسراها محدود می 
ن  گرگک باشد ک  نیازمند تعامل اجرما ی بین روسأأرایی نیسأأت. امأأا بأأا ایأأن حأأال رودخا
تأأوا: بأأ  سأأاخت های جمعی موفق در ایأأن منطقأأ  وجأأود دارد کأأ  می هایی از کنرنمون 
های  مومی و یا سأأاخرار داد: بأأ  مراسأأما  اشأأاره نمأأود. در زمینأأ  کشأأاورزی نیأأز ابنی 

کرد: بسأأرر هأأای آبرسأأانی، سأأیمانی د الیروبی کانالهای موفق ماننهایی از همکارینمون 
هأأای سازی اراضی در طأأول زمأأا: رخ داده اسأأت. برخأأی از ایأأن کنرها و یکپارچ کانال

 های خاک با کمک دولت صور  گرفر  است کرد: کانالجمعی نیز مانند سیمانی 

 یب تپ جهت ش
 جهت شیب رودخان 
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 های تحقیق. یافته5
 تأمین آب کشاورزی برداری کشاورزی با تمرکز بر . نظام بهره1-5

برداری کشاورزی مورد مطالعاتی پرداخر  خواهد شد. در این قسمت ب  نظام تولیدی و بهره
ر یری بوده ک  تحوال  رخ داده أبرداری سنری این منطق  نوع خاص از نظام اربابنظام بهره

اج شده، ب  ویژه اصالحا  ارضی، موجب تغییراتی در آ: شده اسأأت. در ابرأأدا بأأ  اسأأرنر
برداری سنری با تمرکز بر تممین آب کشأأاورزی پرداخرأأ  و سأأپ  آ: را بأأر اسأأاس نظام بهره

نمأأایی . در قسأأمت آخأأر بأأ  بندی می ساما: داده و  ناصأأر مهأأ  را دسأأر   چارچوب  
 پردازی .گرفر  در این  ناصر و تمریر آنها بر تحول این نظام می تغییرا  صور  

 برداری سنتی . نظام بهره2-5

طور ک  بیا: شد نوع خاص از نظام ارباب ر یری در گذشر  در منطقأأ  برقأأرار بأأوده و هما: 
مالکیت این اراضی در اخریار خوانین بنریاری بوده اسأأت. در ایأأن نظأأام بیشأأرر تولیأأدا  

ورا: وسیی  پیش گرفر  است. ابزار تولید در این نظام ساده و ب وسیی  نیروی کار صور  می ب 
شد. محصول اصیی تولیدی گندم بود ک  مایٔ  اصأأیی معأأاش اهأأالی ا تولید می هما: روسر

ورا: و قو  سأأال کشأأاورز از بود. در این نظام پ  از جدا کرد: سه  ارباب، دسرمزد پیش 
ماند. ب  همین دلیل، افأأراد در ایأأن خرمن، در  مل محصول زیادی برای ت ار  باقی نمی 

 ها ب  وابسر  ب  کشاورزی بود.رده و تمام زندگی آ: معیشری زندگی کصور  خودنظام ب 
بینی نبود: ترسالی و خشکسالی، اهالی این منطق  با ابدا ی کشت با توج  ب  قابل پیر

اطمینا: تقسی  کرده و از این طریق ریسک اطمینا: و  یرقابلخود را ب  دو دسر  کشت قابل
اطمینأأا: را بأأ  کشأأت محصأأول ابلدادند. ب  این صور  ک  آب قکشت خود را کاهر می 

های خود را ب   نوا: کشت پاییزه، و در صور  ترسالی، بنر دیگر زمینراهبردی گندم، ب 
دادند. در زمین  نوع محصول نیز با توج  ب  تر بود: یا نبأأود سأأال کشت بهاره اخرصاص می 

زی و گرفر  است. ب   نوا: مثأأال، در صأأور  ترسأأالی کشأأت سأأبآبی انرناب صور  می 
 گرفت.جا  و محصوال  جالیزی صور  نمی صیفی 

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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ا: زمین تعیق داشر  ک  همگی خرید و فروش آب مفهومی نداشت زیرا آب هر زمینی ب  هم
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. 
های توپوگرافیک منطقأأ  نظأأام  گی بردارا: رودخان  در گذشر  توانسرند با اسرفاده از ویژ بهره 

آبیاری مرناسب با آ: ای اد نمایند. نظام آبیاری مورد اسرفاده کأأ  بأأر مبنأأای رودخانأأ  گرگأأک  
شده از باالدست رودخان   های منشعب توانست آب را با اسرفاده از کانال طراحی شده بود، می 

ی بأأ  صأأور  رقیأأی هأأدایت  مرر باالتر از سطح رودخان  و براساس خ  تراز اراض  3تا ارتفاع 
نماید. پ  از ورود آب هر کانال ب  روسرای مربوط ، این آب بر اساس قوا د محیی و با توج   

 شد. شد، بین کشاورزا: منطق  توزیع می ب  اندازه زمین ک  ب  اصطال  ب  آ: »حب « گفر  می 
  14این بندها  هر کانال از یک بند منشعب شده است ک  بر روی رودخان  قرار دارد. تعداد 

مورد است ک  در طول رودخان  و در نقاط منریف آ: ای اد شده است. هأأر بنأأد بأأ  صأأور   
کند. بنابراین، بعأأد از  گیرد و آب رودخان  را ب  کانال هدایت می کامل جیوی جریا: آب را می 

بأأردا:  شود. ب  صور  منطقی در این شرای  بهره هر بند جریا: آب درو: رودخان  خشک می 
دست  بردارا: پایین برداری از آب رودخان  نسبت ب  بهره االدست دارای قدر  بیشرری در بهره ب 

بأأردارا:  شود این اسأأت کأأ  بهره گون  نبوده است. سؤالی ک  مطر  می هسرند. اما در  مل این 
 برداری را در بین خود حل نمودند؟ چگون  مشکل  دم تقار: قدر  در بهره 

های منطق  و ابدا اتی توانسرند این مسئی  را حأأل نماینأأد.   ویژگی بردارا: با توج  ببهره
کند. شیب  مق است و آب زهکشی کشاورزی ب   مق زمین نفور پیدا نمی خاک منطق  ک 

گردد. کند تا این آب باالدست م دد ب  جریا: رودخان  بأأاز مود بر رودخان  نیز کمک می 
درصأأد آب 70شده است ک  ب  تنمین اهأأالی  ها در منطق  موجب  گی در م موع، این ویژ

شده در حوزه کشاورزی باالدست، ب  جریا: رودخان  برگشت داده شأأود. همچنأأین اسرفاده
شأأد: های مرعدد در بسرر رودخان  موجب شأأده اسأأت کأأ  بأأا وجأأود خشکوجود چشم 

سأأت جریا: رودخان  پ  از هر بند، تا قبل از بند بعدی، آب اسرفاده شأأده در بنأأر باالد 
 جبرا: شده و در نهایت رودخان  ب  ح   قبیی خود برسد.
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( 2روسرای منطق  در جدول شأأمارٔه )  5توا: ب  صور  الگووار برای  این موضوع را می 
د آب درصأأ  α، ها را  ، آب چشأأم نشأأا: داد. در صأأورتی کأأ  آب پشأأت بنأأد اول را 

تأأوا: بیأأا: ب رودخان  می بازشگری ب  رودخان  باشد و همچنین با فرض  دم تغییر ح   آ
𝛼𝑋داشت ک    + 𝑌 = 𝑋    درصأأد آب  30. در واقع تصأأور کشأأاورزا: بأأر ایأأن اسأأت کأأ

  شود.ها جبرا: می بردارا: باالدست، توس  آب چشم اسرفاده شده توس  بهره
 . میزان آب در دسترس هر روستا در شرایط اولیه )پایه( 2جدول 

 روستا چشمه آب بازگشتی آب کل
X- X 

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

 برداری سنتی. تحلیل نهادی نظام بهره3-5

کیأأد بأأر آب نظأأام بهره  (،  ناصر چأأارچوب  4در شکل شمارٔه ) بأأرداری سأأنری بأأا تم
توا: تغییراتی ک  در طأأول چنأأد اند. با ترسی  الگوی کنر در این نمودار، می مشنص شده

 برداری را تحییل کرد. ده  گذشر  در این نظام ب  وقوع پیوسر  و اررا  آ: بر نظام بهره
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برداری سنتی در منطقه الران . الگوی تحلیل و توسعه نهادی برای بهره4شکل 

 
 شرایط فیزیکی
شت بنشی از آب ب  رودخان   أ بازگ

 هزین  گزاو اسرنراج آب از چاه برای کشاورزیأ 
 های کوچک و بزرگ در مسیر رودخان أ وجود چشم 

ضی دارای دو شیب یکی در جهت رودخان  و  أ ارا
 دیگری  مود بر آ:

 های خشکسالی و ترسالیأ وجود دوره 
 های ارتباطی ضعیفأ زیرساخت

 های اجتماعویژگی
ندی شده بهای اجرما ی درج أ وجود م ازا 

 های شایع  پراکنی()شبک 
 أ زندگی معیشری )کشاورزی برای ادام  حیا (

وده اندک روسرائیا: با خارج منطق   أ مرا

 برداریترتیبات بهره
 أ  دم امکا: حفر چاه

 أ برداشت آب صرفا از طریق بند
أ مالکیت  رفی آب )آب رودخان   رفا در تمیک 

: قرار دارد(  کشاورزا

 
 بازیگران

أ کشاورزا: )در قالب 
ای یک کانال(  شرک

 موقعیت کنش 
أ برداشت آب از 

 رودخان 

 برداریپیامدهای نظام بهره
 أ زندگی معیشری )کشاورزی برای ادام  حیا (

 أ   دم امکا: خرید و فروش آب
برداری در سطح رودخان  أ نیاز اندک ب  قوا د بهره 

 شود()هم  آب برداشت می
برداشت هم  آب رودخان  در هر بند و تقسی  بین أ 

 بردرا: هر کانالبهره 
 أ مدیریت ریسک )با اسرفاده از کشت بهاره و پاییزه(

زیابی  معیارهای ار
 أ کارایی
بری   أ برا

:  أ معیار رهنی بهره  بردارا
 حقاب   رفی 

 الگوی تعامالت
أ هر بند تمام آب رودخان  را برداشت 

ای آب کرده و از  طریق کانال بین شرک
 شود.کانال تقسی  می

 أ کسی حق حفر چاه کشاورزی ندارد 
 



 

 علوم انسانی   در ای  شته ر ن میا   مطالعات 
 138 

 1شماره    ، 14  دوره 
 1400  زمستان 

   53پیاپی  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
شأأده در قسأأمت قبأأل را موارد زیر تغییرا  حاصل شده در الگأأوی کأأنر نمأأایر داده

 نماید.توصیف می 
های ارزا: قیمت برداشت آب ورود فناوری  های نوین برداشت آب از چاه.فناوریبروز  

شود. در گذشر  در بیشرر موارد با تکی  بأأر جریأأا: ترین تغییرا  محسوب می از چاه از مه 
شد. امأأا بأأا توجأأ  بأأ  دشأأواری های کشاورزی می رقیی آب و یا قنا  اقدام ب  آبیاری زمین

شأأد. بأأا ورود فنأأاوری فأأر چأأاه بأأرای آبیأأاری کمرأأر اسأأرفاده می اسرفاده از آب چأأاه، از ح 
شأأد  شد  کاهر و تمایأأل بأأ  حفأأر چأأاه ب برداری از آب چاه ب موتورپمپ، هزین  بهره

 افزایر پیدا کرد.
پ  از جنگ تحمییی رائق  مردم تغییأأر کأأرد و بأأ  سأأبک   تغییر شیوه زندگی روستائیان.

ها ب  ویژه تیویزیو: نقأأر پأأر رنگأأی در ایأأن تغییأأر ن زندگی اشرافی تمایل پیدا کردند. رسا
های امواج، روسأأرائیا: نیأأز در بأأین منأأاطبین داشت. با توسع  دسررسی ب  برق و فرسرنده

ها قرار گرفرند. این موضوع در کنار دسررسی بهرر ب  مناطق شهری موجب شد تا رائق  رسان 
د را نیازمند ب  کاالهای جدید شهری ماننأأد ها نیز خوروسرائیا: نیز دچار تغییراتی شود و آ: 

گونأأ  هأأای پأأن   و ششأأ  نیأأز اینینچال، تیفن همراه، مسکن شهری و ... بدانند. دولت 
ها، نیازمند ب  منبأأع درآمأأدی بزرگرأأری نمودند. تممین این خواسر سبک زندگی را تبییغ می 

آمد جدید روسرائیا: وجود نسبت ب  کشاورزی سنری بود. نظر ب  اینک  منبعی برای تممین در
 نداشت، این فشار بر کشاورزی وارد شد و دولت تمایل شدید ب  توسع  کشاورزی پیدا کرد. 

های گذشرٔ  ایأأرا: کمرأأرین دخالأأت را در دولت   تغییرات ایجاد شده در ترتیبات نهادی.
بودند. اما   ویژه اینک  حکام محیی از قدر  نسبرا باالیی برخوردارنظام اقرصادی داشرند. ب 

ب  مرور زما: و مداخال  دولری در نظام اقرصادی رو ب  افزایر رفت ک  نمون  بارز آ: را در 
 توا: مشاهده نمود.حکمرانی آب و ای اد قوانین در این زمین  می 

موجأأب   1340قانو: اصالحا  ارضی یکی از مصادیق آ: است. ایأأن قأأانو: در سأأال  
ن قانو: ب  دنبال توزیع م أأدد زمأأین بأأین ر ایأأا و البرأأ  تغییراتی در مالکیت اراضی شد. ای

حذو مالکین بود. در مورد مطالعاتی این پژوهر نیز این قأأانو: با أأث شأأد تأأا بأأازیگرا: 
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ای در نظأأام زیادی ب  این موقعیت کنر اضاف  شأأود. البرأأ  ای أأاد ایأأن قأأانو: تغییأأر ویأأژه 
 برداری سابق ای اد نکرد.بهره

ین  تدوین قانو: مدنی بود. تا قبل از آ: حکمرانی آب با اسرفاده از تغییر دیگر در این زم 
گرفأأت. پأأ  از ایأأن ویژه حقابأأ ، صأأور  می توافقا   رفی ای اد شده بر سر مالکیت، ب 

قانو:، در  مل ورود دولأأت بأأ   رصأأ  آب زمینأأ  قأأانونی پیأأدا کأأرد. »قأأانو: آب و نحأأوه 
های میی و در مالکیت دولت قأأرار داد. نیز آب را جزء ررو   1347شد: آ:«، مصوب میی 

نفعا: بأأ  دارا: و ریگیری در مورد حقاب طبیعی است ک  پ  از تصویب این قانو: تصمی 
 هده دولت قرار گرفت و در نهایت فضای بیشرری برای ورود دولت در ایأأن  رصأأ  فأأراه  

فأأر چأأاه در شد. یکی از نرابج این نوع ورود دولری ب  حکمرانأأی آب صأأدور م وزهأأای ح 
 مناطق منریف بود.

یگران جدید. برداری گذشر  در حاشی  قرار داشأأت، های بهرهدولت ک  در نظام  ورود باز
بردارا: قرار گرفت. البر  ورود دولت در در شرای  جدید ب   نوا: بازیگری مه  در کنار بهره

اتی کأأ  سطح کنر جمعی و ن  در سطح  مییاتی صور  گرفت. ب  این مفهوم ک  تصأأمیم
 شود.شد، در نظ  جدید توس  دولت گرفر  می بردارا: محیی اتنار می قباًل توس  بهره

 نوا: بأأازیگر شأأد: دولأأت بأأ پأأ  از مطر    .شیوه تعامالت جدید روستائیان با دولت
های زمأأین بدیل این موقعیت کنر، کشاورزا: منطق  مورد مطالع  با توج  ب  محدودیت بی 

حل برو: رفت از این موقعیت را ای اد فشار بر مسئولین ده شده، راههای رخ داو خشکسالی 
حأأل بر بأأود: آ:، راهها دانسرند. با توج  ب  هزین  ای اد سأأد و زمأأا: زنی با آ: منطق  و چان 

ساده برای حل این چالر حفر چاه بود. در ابردا کشاورزا: روسرای سأأوم توانسأأرند م أأوز 
نمایند. تصور دولت محیی بر این بود ک  این چاه از سأأفره حفر چاه را از دولت محیی اخذ  

کند و در نری أأ  نأأ  تنهأأا بأأر جریأأا: آب زیرزمینی دیگری  یر از منابع آبی منطق  تغذی  می 
رودخان  ارر ننواهد گذاشت بیک  با توج  ب  جریا: آب بازگشری موجأأب افأأزایر جریأأا: 

مادین این موضأأوع نشأأا: داده شأأده ( ب  صور  ن3رودخان  خواهد شد. در جدول شماره )
 است.
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 و تأمین آب آن از خارج از نظام آب رودخانه  . آب در دسترس هر روستا با فرض حفر چاه در روستای 3جدول 

 روستا  چشمه  آب آب(  بازگشت نرخ ) بازگشتی آب چاه  آب کل
𝑋- 𝑋 

𝛼𝑋 + 𝑌 = 𝑋𝛼𝑋 𝑌 
𝑋 + 𝑍𝑍𝛼𝑋𝑌 
𝑋 + 𝛼𝑍 𝛼(𝑋 + 𝑍) 𝑌

𝑋 + 𝛼2𝑍 𝛼𝑋 + 𝛼2𝑍 𝑌

 
( نشا: داده شده است، با توج  ب  این فأأرض کأأ  آب 3طور ک  در جدول شماره )هما: 

(، نأأ  تنهأأا تأأمریر منفأأی بأأر جریأأا: آب شأأود )چاه از منبعی  یر از منابع قبیی تأأممین می 
دسأأت شأأود. امأأا تواند موجب افزایر جریا: آبی پایینرودخان  ننواهد گذاشت، بیک  می 

شأأد. های کشأأاورزی تغذیأأ  می واقعیت چیزی دیگری بود. زیرا این چاه نیز از زهکشی آب
امأأا وجأأود   ای برای این کار صور  نگرفت،هرچند ک  در آ: زما: مطالع  کارشناسی ویژه 

های ابردایی ارر حفر چاه مشنص نشود. اما پأأ  از مأأدتی ترسالی موجب شد ک  در سال
تأأوا: در جأأدول احداث این چاه سرمنشم نزاع محیی در این زمین  شد. ایأأن تغییأأرا  را می 

شد. بنأأابراین، ( نشا: داد. آب چاه از آب بازگشری روسراهای باالدست تممین می 4شمارٔه )
در دسررس روسراهای باالدست ارر نگذاشت. حفر چاه همچنین موجب شأأد بر ح   آب  

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

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

 روستا  چشمه  آب بازگشتی  آب چاه  آب کل
𝑋- - 𝑋 

𝛼𝑋 + 𝑌 = 𝑋 -𝛼𝑋 𝑌 
𝑋 + 𝑍 𝑍𝛼𝑋𝑌 
𝑋 + (−𝛽)𝑍 -𝛽(𝑋 − 𝑍) 

𝑋 + α(𝛽 − α)𝑋 − αβZ-α𝑋 + α(𝛽 − α)𝑋 − αβZ𝑌 

 
باشأأد و   =    5/0و    =  7/0،  =    50،  =    30،  =  100ب   نوا: مثال در صورتی ک   

آب چاه از خارج از جریا: رودخان  تممین شود، مقدار آب در دسررس روسراها، بر اسأأاس 
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واحد خواهد  125و  135، 150، 100، 100( ب  ترتیب برابر با 4محاسبا  جدول شمارٔه )
بود. اما اگر فرض شود ک  آب چاه از جریا: رودخان  تممین شود، این مقادیر ب  ترتیب برابر 

طور ک  مشنص است، ا طای م أأوز خواهد بود. هما:  5/68و  55، 150،  100  ،100با  
دهد و  دم تقار: قدر  را چاه در فرض اول، هر چند نابرابری را بین روسرائیا: افزایر می 

گذارد. اما در فرض دست نمی کند، اما تمریر منفی بر جریا: پایینبیر از پیر مشنص می 
کأأ  آب روسأأراهای باالدسأأت حالی کنأأد، درپیأأدا می   دسأأت کأأاهردوم، جریا: آب پایین

 شود.صور  ویژه نمایا: می کند، بنابراین  دم تقار: ب تغییری نمی 
طور ک  بیا: شد، تا قبل از وقوع خشکسأأالی مسأأئی   أأدم تقأأار: قأأدر  در بأأین هما: 

ت. های اخرالو شکل گرفأأ بردارا: نمود چندانی نداشت. اما با وقوع خشکسالی زمین بهره
های اجرما ی و بردرا: ناقضا: قوا د را با اسرفاده از م ازا باتوج  ب  اینک  در گذشر  بهره

کردند، در ابردا نیز سعی کردند تا ب  صور  مسرقی  و با برخأأورد ب  صور  محیی تنبی  می 
های حل ب  جز تشدید تنربا روسرائیا: روسرای مورد نظر مشکل را حل نمایند. اما این راه

حل این موضأأوع اجرما ی نری   دیگری در پی نداشت. ب  همین دلیل روسرائیا: م ددا راه
حل بهرری  یر ا طای م أأوز حفأأر چأأاه را در دسرا: دولت دیدند. اما دولت محیی نیز راه

برای روسرای چهارم معرفی نکرد.مشنص است ک  با حفر چاه در روسرای چهارم، منأأابع 
زنی روسأأرائیا: نأأزد دولأأت گیرد. در نهایت، چان تمریر قرار می آبی روسرای پن   نیز تحت  

 محیی ب   نوا: روی  تبدیل گشت.
گیری آب، بنشی از کاهر آب منرج شأأده از خشکسأأالی یا توج  ب  نبود فناوری اندازه 

شأأود کأأ  خأأود او نیأأز بایأأد نیز ب  حفر چاه و صادرکننده م أأوز حفأأر چأأاه نسأأبت داده می 
هأأای اجرمأأا ی رانأأی انگیزه حل باشد. این موضوع در نهایت من أأر بأأ  برو: دهندٔه راهارائ 

طیبی شنصی در حل معضأأال  مثل، ...( و تقویت انگیزه نفعب دوسری، مقابی )مانند نوع 
هأأای اجرمأأا ی را کأأاهر فصل درونی دوراهی وشود و ظرفیت جامع  محیی برای حلمی 
 های جدید شود. دی ب  دولت برای مداخی تواند منشم مراجعا  بعدهد ک  خود می می 

های فیزیکأأی، تغییأأرا  ای أأاد شأأده در زمینأأ  گرفته در پیامرردها.تغییرررات رررورت
اجرما ی و قوا د در م موع من ر ب  این شد ک  کشأأاورزی سأأنری بأأ  سأأمت کشأأاورزی 
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شأأد: های بیشأأرر و در نهایأأت تعریفت اری حرکت کند. کشاورزی ت اری نیازمند زمین
چأأاه حأأل ایأأن مسأأئی  را م أأوز  طور ک  بیأأا: شأأد دولأأت راهنیازهای آبی جدید بود. هما: 

دانست. اما حفر چاه نابرایری را در منطق  تشدید کرد و موجأأب شأأد تأأا م أأدد شأأرای  می 
 برداری ای اد شود.تفار: قدر  در بهره دم

یابی و سنجش پیامدها. برداری از منابع معیارهای زیادی در زمین  بهره  معیارهای ارز
قایس  با حقاب   رفی نسبت بأأ  آبی مطر  است، اما در بین این معیارها، کارایی، برابری و م 

بردارا: ب  معیار سایر معیارها از اهمیت بیشرری در این منطق  برخوردار است. در واقع بهره
دهد. معیار برابری ب  ایأأن برابری و حقاب   رفی و دولت ب  معیار کارایی اهمیت بیشرری می 

آب در دسررس دیگأأرا: مفهوم است ک  کشاورزا: آب در دسررس خود را در قیاس با میزا:  
آمیز تغییأأرا  محیطأأی شود تا امکا: حل مسأأالمت دهند. ح  نابرابری موجب می قرار می 

 آوری این نظام اجرما ی و اقرصادی کاهر پیدا کند.کاهر یافر  و تاب
طور ک  بیا: شد، ترتیبا  نهادی جدید موجب افأأزایر نأأابرابری بأأین روسأأرائیا: هما: 

اه، آب بأأرای روسأأرائیا: باالدسأأت افأأزایر و بأأرای روسأأرائیا: شد. زیرا ک  بأأا احأأداث چأأ 
های  رفأأی دست کاهر پیدا کرد. در نهایت این موضوع در کنار برقرار نشد: حقابأأ پایین

گذشر  موجب شد تا ح  نارضایری در بین روسأأرائیا: ای أأاد شأأود. همچنأأین در شأأرای  
پیدا نکرده باشد، آب این سیسأأر  جدید دولت نیز ناراضی بود زیرا حری اگر کارایی کاهر  

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.

حأأق مالکیأأت آب در پأأنج . حق مالکیت آب رودخانه محلی در فقه شرریعی.  6-4
 5انرقأأالو حق 4انحصأأار، حق3، حأأق مأأدیریت 2منأأدیبهره، حأأق 1حأأوزه، حأأق دسررسأأی 

(. آب انواع مرفاوتی دارد و بدیهی است احکام 1390تعریف است )وروقی و محمدی، قابل
 أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ
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فقهی آنها مرفاو  است. دریا، رودخان   مومی، رودخان  محیی، چأأاه و قنأأوا  برخأأی از 
انواع آب هسرند ک  احکام فقهی مرفاوتی دارند.

هزین  ب  آب است. بأأ  اشرراک ا یب قوا د فقهی، تضمین دسررسی  مومی و ک نقط   
 نوا: یک مایٔ  حیأأا ، دسررسأأی کرد: مالکیت آب ب رسد شارع مقدس با  مومی نظر می 

طور کیأأی مالکیأأت در همگانی ب  آ: را ممکن ساخر  است. از همین رو، برخی از فقها بأأ 
ش آ: حرمت قائل هسرند. برخی دیگر حیاز  در آب پذیرند و برای خرید و فروآب را نمی 

 (. 1376دانند )رجایی، کنند و اقسامی از آ: را قابل مالکیت تعریف می را مطر  می 
طور ک  اشاره شد، آب ب   نوا: یک منبع مشأأررک، بأأا تأأراژدی مشأأررکا  مواجأأ  هما: 

اند. برخی از فقها کرده  شود. بنابراین، فقها برای جیوگیری از تزاح  قوا دی را اسرنراجمی 
برداری سأأبقت جویأأد، اند. ب  این معنی ک  هر ک  در بهرهقا ده »سبق« را معیار قرار داده

کند و تشدید نیز خواهد کرد. اولویت با اوست. البر  این قا ده تراژدی مشررکا  را رفع نمی 
ام ندارد. بعضی از فقهأأا گیری از قا ده الضرار، در حوزه مشررکا  کاربرد  بنابراین، با بهره

 اند. این روش نیز رافع تراژدی مشررکا  ننواهد بود.حل پیشنهاد کرده نوا: راهقر   را ب 
معیار دیگر قا ده »االقرب فاالقرب« است. بر این مبنأأا، کسأأانی کأأ  بأأ  رودخانأأ  آب 

، ایأأن قا أأده، طور ک  در بندهای قبیی اشاره شداند. هما: تر باشند، بر دیگرا: مقّدمنزدیک
 نحوی مرتفع گردد.کند ک  الزم است ب برداری ای اد می  دم تواز: قدر  در بهره

نکر  مغفول در مباحث فقهی،  دم تصریح پأأنج بعأأد حأأق مالکیأأت آب اسأأت کأأ  در 
ابردای این بنر آورده شد. برداشت فقهی فعیی ک  در قوانین بنر آب نیز نمایا: اسأأت، 

مندی و دسررسأأی آب اسأأت. حأأال یت، انرقال، انحصار، بهرهسازی حق مدیرنو ی دولری 
دهد ک  این شیؤه حکمرانی توا: انطباق بأأا شأأرای  را نأأدارد و آنک  مطالع  موردی نشا: می 

تر کرده است. شواهد فراوا: از  دم دخالت حاک  اسالمی در ترتیبأأا  مسئی  آب را پیچیده
 د دارد.برداری از مشررکا ، وجوو  رو محیی در بهره

 وضعیت موجود رودخانه گرگک از نگاه فقهی -6-6

سامان  آبیاری رودخان  گرگک ترکیبی از رودخان  یا نهر طبیعی )بدو: دخالت انسا:( و نهر 
سنری )ساخر  دست انسا:( است. این انهار سنری )یا بأأ  اصأأطال  محیأأی جأأوی(، بأأرای 
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پذیر نیسأأت و برداری امکا: رهحیاز  آب رودخان  گرگک احداث شده است ک  بدو: آ: به
 واضح است ک  تحت تمیک کشاورزا: قرار دارد.

( و در اخریأأار 274،  3، ج1387نهر طبیعی از مشررکا  )مباحا   ام( بوده )طوسی،  
قأأانو: توزیأأع   1برداری کند )مأأاده  ها بهرهحکومت اسالمی است تا طبق مصالح  ام از آ: 

باحا   ام بوده ک  با حیاز ، حأأق مالکیأأت بأأرای (. چنین اموالی از م 1361 ادالن  آب،  
قأأانو:   45شود. پأأ  از قأأانو: توزیأأع  ادالنأأ  و بأأر اسأأاس اصأأل  کننده ای اد می حیاز  

بود: مطیق خارج شد اما همچنا: قابییت تمیک جزئی دارند. سیسأأر  اساسی، آب از مبا 
ن سامان  حداقل چند صد ویژه سابق  ایآبیاری رودخان  گرگک در تمیک اهالی قرار دارد. ب 

سال  است. بنابراین، حق تصرو بر  هده مالکا: نهرهای سنری است. هرچند نظار  آ: بر 
  هده وزرا  نیرو ب   نوا: نماینده قانونی دولت است.

 
 گیری . نتیجه7

کشاورزاز: حوض  رودخان  گرگک در مد  بسیار طوالنی توانسر  بودند با ای أأاد ترتیبأأا  
برداری ویژه حوضأأ  خأأود را بأأرای نهادی مرناسب با شرای  فیزیکی و اجرما ی، نظام بهره

دست طراحی و مورد اسرفاده حل مسئیٔ   دم تقار: قدر  بین روسراهای باالدست و پایین
های بیوفیزیکی این حوض  شأأامل  مأأق بسرر حل این مشکل، ویژگی   ترینقرار دهند. مه 

های ک  خاک، شیب تند بسرر اراضی ب  سمت رودخان ، شیب تند رودخان ، وجود چشأأم 
مرأأر(   200کوچک و بزرگ در مسیر رودخان  و پهنای ک  اراضی حاشی  رودخان  )حداکثر  

شأأود. ه و روی اولین کانال سوار می بوده است. بدین ترتیب ک  آب پشت اولین بند باال آمد
های طوالنی ک  بعضًا ممکن اسأأت از دو روسأأرا بأأاالتر آب را انرقأأال دهنأأد، آب این کانال

دهند ک  بر حسب سه  آنها از زمین روسرا )حبأأ ( مشاع تعدادی از کشاورزا: را انرقال می 
رودخان  جریأأا:  شد. زهکشی آب آبیاری ب  دلیل شیب تند اراضی ب  سمت بسررتقسی  می 

یافت. مقدار تر بار دیگر ب  سطح آمده و در بسرر رودخان  جریا: می ای پایینیافر  و از نقط 
ترتیب، شأأد. بأأدینهای واقع بین دو کانال جبأأرا: می آبی ک  بازنگشر  بود نیز توس  چشم 

 گرفت. گذاری نرم در سطح رودخان ، تقسی  آب صور  می بدو: نیاز ب  قا ده
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برداری سنری از طریق خودحکمرانی و یا ب   بارتی دیگر حکمرانی مردم، نظام بهره  این
ها پایدار بود، زیرا کشاورزا: ب  وسیی  تقسی  زمین خود ب  دو بنر و کشت پأأاییزه تا مد 

جا  در گندم با اسرفاده از آب مطمئن و کشأأت بهأأاره محصأأوال  خأأود را، چأأو: صأأیفی 
 ترسالی و خشکسالی وفق داده بودند.  صور  بارش مناسب، با شرای 

با تحوال  اجرما ی صور  گرفر  پ  از اصالحا  ارضی و رشأأد طبقأأ  مروسأأ  در 
ویژه پأأ  از اتمأأام شهرها و روسراها، تقاضا برای کشت ت اری پ  از انقالب اسالمی بأأ 

کالنی ها افزایر یافت. قوا د  جنگ ایرا: و  راق و با برخوردارشد: روسراها از زیرساخت 
برداری ، زمین  را برای تغییر نظام بهره1347شد: آ: در سال  همچو: قانو: آب و نحوه میی 

و ورود پرقأأدر  بأأازیگری بأأ  نأأام دولأأت همأأوار سأأاخت. دولأأت کأأ  دو هأأدو افأأزایر 
محصوال  کشاورزی و پاسخ ب  مطالبا  روسرائیا: را در سر داشت، در کشأأور خشأأک و 

را افزایر منابع آبی کشاورزی از طریق احداث سأأد و صأأدور   خشکی مانند ایرا: چاره نیم 
م وزهای حفر چاه  میق دید. در این مورد مطالعاتی نیز صدور م وز چاه ب  یک روسأأرا، 

شد:  دم تقار: قدر  بین بازیگرا: شد، چرا کأأ  حفأأر موجب کاهر آب بازگشری و فعال
 شود.می  دست چاه در یک روسرا موجب کاهر آب در روسراهای پایین

این کار موجب بر ه  خورد: ترتیبا  نهادی سابق و لزوم دخالت بیشرر دولت در داد: 
بأأرداری شأأد. دست و ناپایداری نظأأام بهرهم وز ب  سایر روسراها چ  باالدست و چ  پایین

نری   چنین نظأأامی افأأزایر نأأابرابری بأأین آب برداشأأری روسأأراها، کأأاهر آب برداشأأری 
نسبت ب  نظام سنری بدو: افزایر محسوس کارایی ترتیبأأا  نهأأادی   دست روسراهای پایین

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.

و فقهأأی، توجأأ  م أأدد بأأ  حکمرانأأی  نوا: ورودی مسئی  حأأدیثی  های میدانی ب یافر 
توا: نری   گرفت، قرا ت فعیی، در انطباق با شرای  دهد. حداقل می مشررکا  را نشا: می 

زما: و مکا:، ناکارآمد است. ب  همین خاطر الزم است در کنار نگاه  الب در فق  ک  توج  
 های دیگأأر حکمرانأأی منصوصأأًا سأأاخرارهایبأأ  حکمرانأأی دولرأأی اسأأت، بأأ  گونأأ 

 یافر  نیز توج  شود.خودسازما: 
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بأأرداری (. اصأأول و معیارهأأای بهره 1395 ربی، سیدهادی؛ رضایی صدرآبادی، محسأأن؛ و طاهرنیأأا، رضأأا )
اسأأالم. دهمأأین کنگأأره    دالت محور از منابع طبیعی )ت دیدپأأذیر و ت دیدناپأأذیر( در نظأأام اقرصأأادی

  پیشگاما: پیشرفت،تهرا:.

(، 21)6. اق صاااد ا اا م برداری از منابع طبیعی در نظام اقرصادی اسأأالم، (. بهره 1385فراهانی فرد، سعید )
44-13 . 

ا: انرشأأارا  . تهأأرا:  سأأازماق صاد ممابآ طبیع  ا  ممظ  ا    )اص ل و مبااان  (.  1389فرد، سعید )فراهانی
 .پژوهشگاه فرهنگ و اندیش  اسالمی

 . ق   مرکز المصطفی)ص(.فق  ممابآ طبیع (. 1395فرد، سعید )فراهانی

 . مت. تهرا:  های عم م فق   مالکیت م د  ب  ث و  (. بررسی 1393فیاضی، سیدمحمدرضا )

(. کأأنر جمعأأی در مأأدیریت 1396مسیبی، سمان ؛ برقأأی، حمیأأد؛ رحیمأأی، داریأأوش؛ و قنبأأری، یوسأأف )
(، 2)  15  ای.. را افیااا و س  ااع  ناویاا گردشگری  بررسی اصول اسرروم در روسرای گردشگری مرین آباد

241-267 . 

سازی نظام الهی مردمأأی در (. مدل1397خواه، مطهره؛ و معینی، مری  )مقدم، وحید؛ امیری، هادی؛ صالحی
مجم ع  مقاال  دومین همادا مل  انقاا   ا اا م  و حوزه حکمرانی منابع مشررک با رویکرد نهادی.  

 .، ایرا:، دانشگاه اصفها:سمدن ن دن ا  م 

های گأأری مأأدل(. ارائ  چارچوب نهادی برای تنظی 1391نریمانی، میث ؛ کریمیا:، زهره؛ حسینی، سیدجعفر )
شأأهری. دهنأأدگا: خأأدما  بأأرخ  جاب أأایی درو:مأأوردی  ارائ  وکار در ایأأرا:؛ مطالعأأ جدیأأد کسأأب

 . 11-35(، 1) 6،  یا  گذاری عم م 

بنریاری. وشناسی در حوض  آبنیز کارو: شمالی أ اسرا: چهارمحال(. مطالعا  باسرا:1388نوروزی،  یی )
  .161-175(، 2)1، شما  دوفصلمام  مطالعا  با  ان

مطالعا  (. حقوق دارایی و کنر جمعی برای اسرفاده از مشا ا .  1390وروقی، منصور؛ و محمدی، احمد )
 .51-63(، 3)4 س  ع  ار ماع  اد ان

هأأای مأأدیریت منأأابع آب  پایأأداری (. نظام1390یوسفی،  یی؛ امینی، امیرمظفر؛ و ابراهیمی محمدصأأادق )
المییی قنأأا  ، یزد، مرکز بینالملل  دانا  م   مدد دت ممابآ   همادا بین گذشر  و مشکال  کنونی.

  های تارینی آبی.ازهو س

بومی اسرفاده از جنگأأل و مرتأأع در شهرسأأرا: رسأأر . (. دانر1392یوسفی، محمدمهدی؛ و وروقی، منصور )
 .71-89، 19(6)مطالعا  رامع  شما  . 
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