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Abstract 
Many of the common natural resources of the world are in critical conditions. The solution to this crisis is 

the development of effective management institutions. However, there is no consensus on these institutions. 

Some economists believe that creating a privately owned entity can solve the management problems of 

these resources. Others support the control of resources by the central government. Some institutionalists 

consider the local management strategy as the solution to this crisis. In this study, an empirical meta-

analysis was performed to examine what solution the Iranian studies on the management of water (as a 

common natural resource) have favored more and what factors they have considered for its success or 

failure. For this purpose, about 120 articles were collected from the Database of National Publications 

(Magiran), Noor Specialized Magazines Website (Noormags), Scientific Information Database (SID) of 

ACECR, and Comprehensive Portal of Humanities using ‘water management’ as the keyword. Seventy-

three of these articles were related to the subject of the current study. The results of this research showed 

that most of these studies (about 70%) used a local participatory management solution and in order to 

investigate the reasons for its success or failure, they paid more attention to physical factors than 

institutional rules and arrangements. Thirty percent of the studies supported the market or government 

solution. In conclusion, this study suggests that more comprehensive approaches such as Ostrom’s analysis 

be used in future studies to find the most appropriate management method and its effectiveness in analyses 

so that common resources such as water can be managed more efficiently. 
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 طالعاتم بر مروری کدام؟ هیچ یا دولت بازار،: مشتر  منابع مدیریت
 (اوستروم دیدگاه بر تاکید با) ایران در آب منابع مدیریت

 ایران اصفهان، اصفهان، دانشگاه اقتصاد، گروه ،دکتریدانشجوی      رضاپور زهره

  

 ، اصفهان، ایراناصفهان دانشگاه اقتصاد، گروه استاد،  محسن رنانی

 
 

 ایران ،، اصفهاناصفهان دانشگاه اقتصاد، گروه استادیار، هادی امیری

 چکيده

 موثر یتیمدیر نهادهای توسعه بحران، این حلراه. دارند قرار بحرانی وضعیا در جهان طبیعی مشترک منابع از بسیاری
 الکیام نهاد ایجاد طریق از اقتصاددانان بر این باورند که از برخی. ندارد وجود نهادها این مورد در توافقی هیچ اما اسا،

 حمایا رکزیم منابع توسط دولا کنترل برخی دیگر از کرد؛ کمک منابع مدیریتی این مسائل حل توان بهمی خصوصی
پژوهش با استفاده از یک  این در. داننداین بحران می حلراه را محلی برخی از نهادگرایان راهبرد مدیریا و کنندمی

شود که مطالعات داخلی در مورد مدیریا آب به عنوان یک منبع فراتحلیل تجربی به بررسی این موضوع پرداخته می
اند و چه عواملی را برای بررسی موفقیا یا شکسا آن در نظر حلی حمایا بیشتری کردهطبیعی مشترک از چه راه

مقاله از پایگاه اطتعات نشریات کشور، پایگاه مجتت تخصصی نور و پایگاه  120ین منظور حدود اند. بدگرفته
مورد از آن  73آوری شد که اطتعات علمی جهاد دانشگاهی و پرتال جامع علوم انسانی با کلیدواژه مدیریا آب جمع

حل مدیریا درصد( از راه 70مطالعات كحدود دهد که بیشتر مرتبط با موضوع این مطالعه بود. نتایج پژوهش نشان می
اند و برای بررسی علل موفقیا و یا شکسا آن، بیشتر برخی عوامل مشارکتی محلی در پژوهش خود استفاده کرده

حل بازار درصد دیگر نیز از راه 30اند. فیزیکی را مورد توجه قرار داده و کمتر قواعد و ترتیبات نهادی را بررسی کرده
کند در مطالعات آینده بیشتر از رویکردهای جامع، همچون اند. در پایان این مطالعه پیشنهاد میدولا حمایا کردهیا 

ها ترین شیوه مدیریتی و چگونگی اثربخشی آن در تحلیلرویکرد تحلیل و توسعه نهادی اوستروم برای بررسی مناسف
 .کردرک همچون آب را مدیریا استفاده شود تا بتوان به شیوه موثرتری منابع مشت

يدواژه  نابع  جمعی، کنشها:  کل نابع  مدیریت   مشتتتترک، م   حقوق رویکرد دولت،  بازار،  آب، م
 .اوستروم نهادی رویکرد مالکیت،

  .JEL: D70, Q00 يبندطبقه

                                                           
  :نویسنده مسئولrezapour_zohreh@yahoo.com 



 91 |رضاپور و همکاران 

 

  مقدمه -1

ضو  شترک طی چند دهه اخیر همواره مو به طور  CPRs)1ك عات مرتبط با مدیریا منابع م
توان این مطالعات را به دو بندی میبرانگیزی مورد بحث بوده اسااا. در یک دسااتهچالش

و رویکرد  2«پیگویی»کند: رویکرد حل حمایا میراه دونساال اول از  ؛نساال نساابا داد 
صی    حقوق مالکیا» صو شان می «سازی( كیا خ دهد اثرات خارجی  . رویکرد پیگویی که ن

بندی شاااده که  یا به وسااایله مالیات درجه تحمیلی مرکزی و/توان به وسااایله قوانین را می
دهد، کنترل کرد و ضااروری اسااا تا با اجبار  های شااخصاای را با کارایی تطبیق میانگیزه

ان ر صورت فقدخارجی افراد را وادار سازیم به سود مشترک در گروه دسا یابند، زیرا د
به منافع خود   CPRکنندگان از دههای مسااتقل، اسااتفا در موقعیا نیروی اجباری خارجی

شتری می     شترک اولویا بی سبا به منافع م شا می دهند و بیش ن  .کننداز حد از منابع بردا
سط کوز  ستز 1960ك 3رویکرد حقوق مالکیا که تو سون و  1967و  1964ك 4(، دم ( و اندر

راه برای  کنند که موثرترین( ارائه شااده اسااا. این اندیشاامندان اسااتدالل می2004ك 5هیل
شترک و              سی م ستر شترک، حذف د ستیابی به منابع م سائل د شی از م صحیچ ناکارایی نا ت

با مالکیا شخصی اسا که در آن مالکان، ادعای انحصاری       «حقوق مالکیا»ایجاد بازار 
 استفاده از منابع مربوطه را دارند.

در  نسااال دوم پژوهش در مدیریا منابع مشاااترک از رویکرد نهادی در کنش جمعی 
فنی و  (،1989ك 6کنند. محققانی مانند بروملی و کرنیمدیریا منابع مشاااترک حمایا می

(، 1992ك 9کین(، مک 1990(، اوساااتروم ك1990ك 8(، گراندر و همکاران  1990ك 7همکاران 
حل نهادی را به عنوان بهترین    ( راه1994ك 11و همکاران  ( و اشاااتگر1994ك 10الیکساااون
اند تا بگویند ری از این افراد مطالعات موردی بسیاری را بررسی کردهدانند. بسیاگزینه می
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ستفاده     سا گروه ا سیاری موارد ممکن ا شترک تحا ترتیبات نهادی  در ب کننده از منابع م
اند. کنندگان، خود این ترتیبات را طراحی کردهشود که استفاده   1درونی، خودسازماندهی 
سیاری از طرفداران راه  ستدالل می حل نهاب سیله بازار   CPRکنند که هنگامی که دی ا به و

ها را ساانتی آن کنندگان به طور شااود، نهادهای درونی که اسااتفاده  یا دولا مدیریا می
در نهایا منجر به کنند و به طور معکوسی عمل می  توانند شکل دهند اند یا میداده شکل 

 CPRشاااود. در نتیجه در مدیریا می کنندگانتخصااایص بیش از حد منابع بین اساااتفاده
 (.1990ممکن اسا شکسا بازار و دولا اتفاق افتد كاوستروم، 

حل بازار یا دولا پیشاانهاد ای بهتر از راهحل نهادی را به عنوان گزینهمحققانی که راه 
که دهند کنند که بسیاری از مطالعات موردی در سراسر دنیا نشان می دهند استدالل می می

حل نهادی در حل مشاااکتت منابع      خودساااازماندهی منابع مشاااترک كنقطه اتکای راه       
ها در برابر تخریف احتمالی محافظا کند. اوساااتروم یکی از        تواند از آن مشاااترک( می

حل نهادی در حل مشااکتت منابع مشااترک اسااا. وی با بررساای  نخسااتین طرفداران راه
اند، شااده به مدیریا منابع مشااترک پرداخته جوامع مختلفی که به طور خودسااازماندهی 

از  2تواند از بروز تراژدی برای منابع مشااترک كتعبیر هاردینحل نهادی میدریافا که راه
های پیشااین برای مدیریا منابع حلمنابع مشااترک( جلوگیری کند. همچنین اوسااتروم راه

صی و یا دو    مشترک را به چالش می  ( 1990لتی، اوستروم ك کشد. در مورد مدیریا خصو
شان داد که با این رویکردها به کارایی       ستدالل نظری، ن ستفاده از مطالعات موردی و ا با ا

سازی ممکن اسا یک   توان دسا یافا. به طور خاص، به دلیل خصوصی   تخصیصی نمی  
شود. اگر یک دولا نتواند          سی آزاد تبدیل  ستر سی محدود به یک منبع با د ستر منبع با د

سااازی میافی برای نظارت و محدود کردن اسااتفاده از جنگل بکند، خصااوصاایتتش ک
 (.2010، 3تواند منجر به استفاده بیش از حد شود. كسندلر

تواند منجر به   ( همچنین نشاااان داد که چگونه مدیریا متمرکز می     1990اوساااتروم ك 
شود. به عنوان م ال، اقدامات دولا برای کو     شترک  شتر منابع م ش تخریف بی صل تاه  دن ف

گذاری بیش از حد در برداشااا شااود، زیرا های ماهیگیری ممکن اسااا منجر به ساارمایه
سعی کردند که ماهی را در کوتاه  صید کنند. این امر عواقف  ماهیگیران  ترین زمان ممکن 
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یافا و قایق با به طوری که میزان برداشاااا افزایش می  را در پی داشااااناخوشاااایندی   
 ماند.در زمان زیادی از سال بیکار میتکنولوژی باال 

هایی شااد که های دولتی برای کاهش میزان برداشااا منجر به انگیزهبساایاری از تتش 
های اعمال شاااده توساااط دولا شاااوند.   برداران را تشاااویق کرد تا مانع محدودیا    بهره

صی    صو شود       تمرکززدایی كخ ساد  سا منجر به ف ات زیرا مقام ،سازی( همچنین ممکن ا
کنند كبه عنوان م ال، فروش حق دولتی از منابع موجود برای محافظا از خود اسااتفاده می

هایی که از مسئوالن دولتی حمایا  مالکیا با قیمتی کمتر از ارزش واقعی منبع به شرکا 
ندلر،    می ند( كسااا ناقص در مورد تتش     2010کن عات  که اطت مانی  برداران های بهره (. ز

شته          ازاتوجود دارد، مج صی دا صی سی بر کارایی تخ سا تاثیر معکو های دولتی ممکن ا
 (. 1990كاوستروم، باشد 

ای از کارهای توان بخش عمدهحل حقوق مالکیا، میدر مورد انتقاد اوسااتروم از راه 
در  نامدمی «های مبادلهمطالعه دنیا با هزینه»اوسااتروم را به عنوان تتشاای برای آنچه کوز  

به - سااازی منابع مشااترکطرفداران خصااوصاایرفا. در این رویکرد، اوسااتروم از نظر گ
ستز ك  ،عنوان م ال سمیا 1967دم تنها راه غلبه »گویند کند که میانتقاد می -(1981ك 1( و ا

بر تراژدی منابع مشترک پایان بخشیدن به سیستم مالکیا مشترک به وسیله ایجاد سیستم          
های حقوق   (. تعریف اوساااتروم از محدودیا  1990كاوساااتروم،  «حقوق مالکیا اساااا  

ساس تصور وی از اغلف نظریه       پردازانی اسا که   مالکیا خصوصی در منابع مشترک برا
به لزوم گساااترش حقوق مالکیا در منابع مشاااترک اشااااره دارند. بدین ترتیف، منظور          

ها به و اختصااااص آن ها به واحدهای جداگانهاوساااتروم، تقسااایم زمین، جنگل و چراگاه
سا که می  صمیم بگیرند چه کاری با آن مالکان فردی ا ستروم،  توانند ت ها انجام دهند كاو

قابل فروش و کمی   - ایهنگامی که حقوق ویژه  »کند که   (. وی همچنین فرض می1990
 .«شود، سیستم منابع احتماال مالکیا مشترک دارد تا مالکیا فردیکار گرفته میبه -شده
هایی برای های کوچک مقیاس راهدهد چگونه ساااازماناوساااتروم همچنین نشاااان می 

های حصاااارکشااای و ایجاد خطوط   اند، بدون اینکه هزینه    دساااتیابی به کارایی پیدا کرده    
دهد که مفهوم هزینه مبادله، یک مفهوم مالکیا را متحمل شااوند. وی همچنین نشااان می 

اغلف آگاهی درباره آنچه برقراری حقوق مالکیا معنا میثبات اسااا. کننده و بیگمراه
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ماهی در دریا، جریان آب یا هوای   «مالکیا»توان درباره دهد، دشااوار اسااا. چگونه می 
 ؟ کردپاک صحبا 

بدین ترتیف اوستروم رویکردهای دیگر در مدیریا منابع مشترک را مورد انتقاد قرار    
سازماندهی را  دهد و راهمی سیاری از جوامع بهترین راه حل خود داند. اما به حل میبرای ب

ها و ها، جنگلها، تاالبراساااتی در کشاااور ما برای مدیریا مشااااعاتی همچون رودخانه
 تر اسا. حل مناسفها کدام راهچراگاه

های اخیر به علا خشکسالی و تشدید گرمایش شود در سالهمان طور که مشاهده می 
ها هستیم. در  ها و از بین رفتن اکوسیستم آن  ها و  تاالبخشک شدن رودخانه  زمین شاهد  

مدیریا درسا منابع طبیعی، بحران ناشی از عوامل طبیعی را به طور    1بسیاری از کشورها  
سی  سا و شورهایی    در حالی .ع مهار کرده ا سازمان ملل، ایران یکی از ک که بنا بر گزارش 

ن  دهد. به این لحاظ پیش گرفتاسا که منابع طبیعی و آبی خود را به سرعا از دسا می   
شور در         شیوه  سا. مطالعات زیادی در ک سی ا سا سا در مدیریا آب یک امر ا های در

ا مدیریا دولتی، برخی رویکرد هباب مدیریا منابع آبی انجام شده اسا که برخی از آن
اند که با استفاده از تحلیل مطالعات بازار و برخی دیگر مدیریا مشارکتی را پیشنهاد کرده

شد که مطالعات داخلی در این زمینه از کدام         سخ داده خواهد  سوال پا شده به این  انجام 
ین مطالعات از اند. همچنین بررسی خواهد شد که در ا  نوع مدیریا حمایا بیشتری کرده 

سا. در            شده ا ستفاده  سا در مدیریا آب ا شک ضیچ موفقیا یا  چه متریرهایی برای تو
شده ابتدا         شتر موارد گفته  ضیچ بی ستا برای تو های نهادی درباره مدیریا حلراه بهاین را

مدیریا  مروری بر مطالعات، سومشود. در بخش پرداخته می دومبخش در منابع مشترک 
گیری پرداخته بندی و نتیجهر کشااور انجام خواهد شااد. در نهایا نیز به جمع منابع آب د
 خواهد شد.

  

                                                           
گیران در مین و مکزیکو، آبیاری در نپال، آریزونا، اسپانیا و فیلیپین، جنگلداری در هند، نپال،  مانند سازماندهی ماهی -1

 .مدیریا آب زیرزمینی در کالیفرنیا و فریقای شرقیآوحش در گواتماال، کلمبیا و بولیوی، چراگاه در کنیا، حیات
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 مرور مختصري بر مديريت منابع مشترک از ديدگاه اوستروم. 2
. قلف ردکالینور اوسااتروم رویکرد جدیدی را برای مطالعه منابع با مالکیا مشااترک ارائه 

جوامعی اسا که نهادهای مناسبی را برای    روش اوستروم بررسی مطالعات موردی درباره  
اند. اوسااتروم سااا، توسااعه دادها هامشااکتت تکنیکی ویژه که ناشاای از محیط خاص آن

های خاص خود را دارد. وی کند که هر دنیای واقعی از منابع مشااترک، ویژگیتاکید می
هایی اسا  تر از مدلکند که مسائل واقعی منابع مشترک معموال بسیار پیچیده   استدالل می 

که اقتصاددانان به نوشتن آن عتقه دارند. دستیابی به کارایی به وسیله تحمیل مالیات و یا      
فهمند و  بندی اغلف عملی نیساااا، زیرا مقامات محلی شااارایط محلی را بد می       ساااهمیه 
ایی  رای برای فاش کردن اطتعاتی که برای دستیابی به کا کنندگان نیز هیچ انگیزهشرکا 

 الزم اسا، ندارند. 
به طور معمول، مطالعات اوسااتروم درباره مسااائل دنیای واقعی منابع مشااترک شااامل    

سی        سو سعه نهادهای نامح سا که قادر به تو تعامتت مکرر بین تعداد کمی از بازیکنانی ا
 . هستندای از همکاری برای نظارت و اجرای درجه

دقیقی از نهادهای  ( مشااااهدات1990ک كاوساااتروم در کتاب حکمرانی منابع مشاااتر 
دهد. برخی از این نهادها حدود چند پایدار در مدیریا منابع با مالکیا مشااترک ارائه می

جنگل و آلشی در مراتعاند. این موارد شااامل صااد سااال تقریبا دسااا نخورده باقی مانده
  روستاهای  ها درجنگل، مراتع و سوئیس ی روستاها  از شهروندانی  به متعلق اشتراکی  های

 اسا. در اسپانیانهرهایی   محلی و آبیاری ژاپنی و ذخایر
سا ویژگی     ستروم تتش کرده ا شترک جوامع و نهادهایی را معرفی کند که  او های م

کند که بین    اند. بدین منظور وی قواعدی را  بیان می    اثربخشااای و بقای خود را ارتقا داده  
کنند، مشترک صورت خودسازماندهی، منابع مشترک را  اداره مینهادهای دیرپایی که به 

 اسا. این قواعد عبارتند از:
توانند از منابع برداشا کنند و چه   اند؛ چه کسانی می مرزها به طور روشنی تعریف شده   -

سانی نمی  شترک »ها شود این منابع برای خودی توانند. این ویژگی باعث میک  «مالکیا م
 به آن داشته باشند. «دسترسی آزاد»دهد سایرین اما اجازه نمی ،شدداشته با

صیص، محدودیا در زمان، مکان، تکنولوژی و/  - شا از منابع  قوانین تخ ا ب یا میزان بردا
 توجه به شرایط محلی ترسیم شده اسا.
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گونه  دهد که به وسااایله مشاااارکا در هر      قوانین انتخاب جمعی به اک ر افراد اجازه می    -
 بر این قوانین تاثیر بگذارند. تحی در قوانیناص

کنندگان محلی منابع گیرد و ناظران در برابر استفاده نظارت بر پیروی از قوانین انجام می -
ستند. در موفق    سخگو ه ضای گروه یک ویژگی     1ها، خوداجراییحلترین راهپا سط اع تو

سی     سا سا ا سط       . این کارها معموال بهتر از تتش برای ا شده تو صویف  اجرای قوانین ت
 ها قرار دارد.دولتی اسا که خارج از این گروه

شدت این مجازات    مجازات - سا که  شده ا هایی برای عدم رعایا قوانین در نظر گرفته 
 ها به شدت و زمینه جرم بستگی دارد.

کنندگان های میان کاربردها و استفادهجاهایی که تعارض دسترسی کم هزینه و سریع به -
 و مقامات را حل و فصل کند.

 های محلی.به رسمیا شناختن حداقل حقوق برای تشکل -

یافته درون الیه       برای منابع مشاااترک بزرگتر، انجام فعالیا      - های متعدد   های ساااازمان 
 (.1990های ادغام یافته كاوستروم، شرکا

؛ 2009، 3؛ بهااارا2010؛ کاااکس و همکاااران، 2002، 2سااایارمحققااانی همچون ان 
ستاکوتی و همکاران  سون،  2009، 4با -؛ کولیبالی2009، 5؛ گورتن و همکاران2012؛ اندر

 تن از قواعد طراحی نهادی اوسترومبا الهام گرف 2012، 7و ایتو 2009، 6لینگانی و همکاران
ای از متریرهایی پرداختند که بر پیامدهای به معرفی، مقایساااه و فهرساااا طیف گساااترده

 گذارد.حاصل از کنش جمعی در مدیریا منابع مشترک تاثیر می
های خود فقط به مطالعات میدانی اکتفا نکرده اساااا، بلکه به         اوساااتروم در پژوهش  

ساااازی کنش جمعی نیز وارد شاااده اساااا. او بر اسااااس نتایج تجربی و مطالعات       مدل 
با قرار دادن فرض     تجدید نظر کرده    های کلیدی در تئوری کنش جمعی  آزمایشاااگاهی 

دهد که محوریا اعتماد و تقابل به عنوان سااازی خود نشااان میاسااا. اوسااتروم در مدل

                                                           
1- Self-enforcement 

2- NRC 

3- Behera, B. 

4- Bastakoti, R. C. 

5- Gorton, M. 

6- Coulibaly-Lingani, P. 

7- Ito, J. 
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سته تعیین  شترک، بلکه در تکامل اجتماعی نیز به  ه کننده کنش جمعی، نه فقط در منابع م
مل می طور عمومی ند. تری ع کا مهم دیگر اوساااتروم   ک جاد   ،عتوه بر این، مشااااار ای

در مدیریا منابع مشاااترک اساااا. از نظر       IAD)1ك ل و توساااعه نهادی   چارچوب تحلی  
ستروم، برای  سا    او سائل  به مندعتقه که محققانی و گذارانسیا ستند که  این م   چگونه ه

 سازد،می جمعی مختلف، افراد را قادر به حل مشکتت به صورت سازماندهی  هایسیستم  
صی،    هایقابلیا سازماندهی  به IAD چارچوب شخی کند می کمک تجویزی و تحلیلی ت

( که در ادامه این چارچوب به طور مختصاار توضاایچ داده می 2007 و 2005 كاوسااتروم،
شه  یک IADشود.   سا  منظوره چند مفهومی نق   چارچوب از بخش یک(. (1ك نمودارك ا

سایی    شنا ضای  به  صل  الگوهای و یک کنش ف  نتایج نای ارزیابی و نتایج و تعامتت از حا
 ((.1نمودار كراسا  سماك پردازدمی

 چارچوب تحليل نهادي .1 شکل

 
 2005اوستروم،  و 1994نر و والکر، منبع: اوستروم، گارد 

اولین گام در تحلیل یک مساله، شناسایی یک واحد مفهومی به نام فضای کنش اسا       
بینی و توضااایچ رفتار در ترتیبات نهادی اساااتفاده   تواند برای تجزیه و تحلیل، پیشکه می

                                                           
1- Institutional and Analysis Development 
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موقعیا  سااا از موقعیا کنش و بازیگران در آن موقعیا.ا شااود. فضااای کنش عبارت 
 -2کنندگان، شاارکا -1تواند با اسااتفاده از هفا دسااته متریر مشااخص شااود:  کنش می
مدها،      -3ها،  موقعیا  یا باط  -4پ مد    ارت یا یا شااارکا    کنترل  -5کنش،  -های بین پ عال ف

ها و منافع اختصااااص یافته به پیامدها. در مورد بازیگر هزینه -7اطتعات و  -6کنندگان، 
 شود:متریر بررسی می چهاركیک فرد یا یک بازیگر سازمانی( 

 .آوردمنابعی که یک بازیگر در یک موقعیا می -

 .ها دارندارزیابی که بازیگران از مقررات دنیا و کنش -

 .آورندی که بازیگران اطتعات را پردازش، حفظ، استفاده و به دسا میروش -
 کنند.های خاصی از کنش استفاده مییندهایی که بازیگران برای انتخاب دورهآفر -

به فضااای اجتماعی اشاااره دارد که در آن افراد به تعامل با    1اصااطتح عرصااه کنش   
یکدیگر، مبادله کاالها و خدمات، حل مشااکتت، تساالط بر یکدیگر و یا مبارزه كاز میان 

پردازند. هنگامی که متریرهایی دهند( میموارد بسیاری که افراد در فضای کنش انجام می
کنند، حاصاال میازیگر را تصااریچ میکه موقعیا و ساااختار انگیزشاای و شااناختی یک ب

شود. تجزیه و تحلیل به سما ای از کار نظری در این سطچ متوقف میشوند، بخش عمده
 یابد.بینی رفتار احتمالی افراد در چنین ساختاری ادامه میپیش
صه کنش، دو    یک تحلیلگر نهادی می  ساختار اولیه عر تواند پس از تتش برای درک 

کند که بر جو میوتر اسا و عواملی را جساها عمیقی بردارد. یکی از این گامگام اضاف
گذارد. از این دیدگاه، به عرصاااه کنش به عنوان        سااااختار یک عرصاااه کنش تاثیر می     

شاااود که به عوامل دیگر بساااتگی دارد. این عوامل بر      مجموعه متریرهایی نگریساااته می   
صه کنش تاثیر می   سا:     ساختار یک عر سته متریر ا سه د شامل  قواعدی که  -1 گذارد که 

های ویژگی -2، شااودکنندگان برای نظم دادن روابطشااان اسااتفاده می توسااط شاارکا 
گیرد كاوستروم تر جامعه که در آن عرصه خاص قرار میساختار کلی -3مادی و  فیزیکی/

ا کرد تا روشتوان به سااما خارج از فضاااهای کنش حرک(. سااپس می1982و کیساار، 
های کنش متوالی و هایی را برای توضاایچ ساااختارهای پیچیده در نظر بگیرند که عرصااه 

صل می  سما چش  همزمان را به یکدیگر مت ساده  (1نمودار كکنند ك ( که در ادامه به طور 
 شود.به توضیچ هر یک از این متریرها در مدیریا آب پرداخته می

                                                           
1- Action arena 
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 ماديهاي فيزيکي و ويژگي .2-1
ستم     سی شتر  پذیری در واحدهای های آبیاری با مشکتت مربوط به مست ناسازی و رقابا    بی

شخص می  های کنش جمعی بین آبیاران را  های فیزیکی موقعیاشوند. این ویژگی منابع م
های فیزیکی دیگری همچون اندازه سااایساااتم کند. ویژگیها ایجاد میدر اک ر سااایساااتم
های بین بهرهضااه آب و دسااترساای به منابع آب جایگزین نیز بر تعامل آبیاری، الگوی عر

های اجتماعی مانند منابع درآمدی آبیاران و وجود یا عدم       گذارد. ویژگی برداران تاثیر می 
فاوت  کانی بهره      وجود ت ماعی، اقتصااااادی، فرهنگی و م برداران نیز بر انگیزه های اجت

تاثیر دارد. هر یک    مشاااارکا آن   به  از این ویژگیها  با دیگر    نوبه  ها  یا در ترکیف  خود 
به طور بالقوه بر عملکرد و نتایج جمعی در یک ساایسااتم آبیاری تاثیر می  خصااوصاایات 

هایی که ایجاد شده اسا باید در طراحی ترتیبات ها و فرصاگذارد. در نتیجه محدودیا
 نهادی برای یک سیستم آبیاری مورد توجه قرار گیرد.

 وابستگي به منبع 2-1-1
سا بر انگیزه          ستم آبیاری ممکن ا سی شاورزان به یک  ستگی ک ها برای های آنمیزان واب

ای تاثیر گذارد. کشااااورزان ممکن   پیچیده و غیرمنتظره  به نسااابا  های  همکاری به روش  
شند:           سته با ستم آبیاری در دو حوزه مختلف واب سی سا به یک  صلی   -1ا به عنوان منبع ا

حاصل از کشا محصوالت کشاورزی اسا که توسط          بیشتر ها نی درآمد آندرآمد كیع
 . به عنوان منبع اصلی آب برای آبیاری -2شود( و سیستم تولید می

میزان وابسااتگی کشاااورزان به یک ساایسااتم آبیاری به عنوان یک منبع اصاالی درآمد   
 ی داشته باشد. در  ها برای شرکا در کنش جمعی اثر متفاوت های آنممکن اسا بر انگیزه 

 بیشتر موارد، آبیارانی که بیشتر به یک سیستم آبیاری وابسته هستند، بیشتر احتمال دارد که
بردارانی که  منابع شاخصای قابل توجهی برای کار و نگهداری سایساتم صارف کنند. بهره     

شتر در کنش  شرل دیگری ندارند  شرکا می    نیز احتماال بی ستم آبیاری  سی های جمعی در 
 کنند.

شند، ممکن         همچنین  شته با شاورزان منبع درآمدی دیگری ندا شتر ک صورتی که بی در 
های جدید مشارکتی را گسترش دهند که نیاز به   ها دشوار باشد که فعالیا  اسا برای آن 

گذاری قابل توجه دارد. برای م ال، ممکن اساااا نیاز به کاهش قابل توجهی در سااارمایه
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پر شدن مجدد آبگیر باشد. اگر اک ر کشاورزان به طور  آب به منظوراز برداری میزان بهره
کامل برای آبیاری محصااوالت خود به آب این حوضااه وابسااته باشااند و منبع درآمدی    

سعه و اجرای تتش     شند، تو شته با صال   دیگری ندا ستح های همکارانه برای کاهش میزان ا
شاور          ستگی ک شرایط، واب سته به  شکل خواهد بود. ب ستم آبیا   آب م سی ری به زان به یک 

تواند به تساااهیل کنش جمعی کمک یا از آن ممانعا عنوان یک منبع اصااالی درآمد، می
نابع جایگزین آب ممکن اساااا انگیزه       کند.  های  به همین ترتیف، در دساااترس بودن م

کشاااورزان را برای همکاری افزایش یا کاهش دهد. در بعضاای موارد، در دسااترس بودن 
سا     یک منبع جای ستم کم ا سی سا تن  ،گزین آب هنگامی که جریان آب در  ش  ممکن ا

کند. ها را تسااهیل میهمکاری طوالنی مدت آن ،بنابراین ؛در میان آبیاران را کاهش دهد
به کمک در حفظ و             همچنین یل  ما یاران کمتر  به منبع جایگزین آب، آب با دساااترسااای 

ستند      ستم ه سی ، 1شود كتانگ مدت بین آنها مینیمانع همکاری طوال ،بنابراین ؛نگهداری 
1992.) 

 بردارانسطح زير کشت آبي و تعداد بهره .2-1-2
ها های جمعی باشااند، آنحتی اگر آبیاران به صااورت فردی مایل به مشااارکا در تتش 

سئولیا      شان برای واگذاری م سازماندهی خود ها و انجام وظایف باید منابعی را به منظور 
صیص آب و تعمیر  ستم              تخ سی سا هم اندازه  صرف کنند. ممکن ا ستم  سی و نگهداری 

های کشاااورزان تاثیر بگذارد. کنندگان از ساایسااتم بر کنش آبیاری و هم تعداد اسااتفاده
کنند که با فرض ثبات سایر شرایط، درحالی که اندازه   بسیاری از نویسندگان استدالل می   

نه   یک منبع افزایش می  بد، هزی باطات، تصااامیم    های جمع یا گیری و آوری اطتعات، ارت
یاران نیز هزینه         نظارت نیز افزایش می  با افزایش تعداد آب به همین ترتیف  های مبادله    یابد. 

(. این دو اسااتدالل به این 1962، 3بوکانان و تالک و 1986، 2یابد كفیلدمختلف افزایش می
های اندهی جمعی در ساایسااتممعنی اسااا که اگر همه موارد دیگر یکسااان باشااند، سااازم

 تر خواهد بود.کنندگان کمتر، آسانتر و استفادههای کوچکآبیاری با اندازه

                                                           
1- Tang, S. Y. 

2- Field, B. C. 

3- Buchanan, J., & Gordon T. 
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ای که برای غلبه بر مشااکل سااازماندهی آبیاری در مقیاس بزرگ  نوع ترتیبات نهادی 
که  1مورد نیاز اساااا، مورد توجه دانشااامندان علوم اجتماعی بوده اساااا. ایده ویتفوگل

در مقیاس بزرگ كکشاااورزی هیدرولیک( به انضااباط و هدایا توسااط یک مقام  آبیاری
( 1981ترین نظریه در مورد آبیاری اساااا. ویتفوگل ك    خارجی نیاز دارد، احتماال معروف   

برد همکاری در سااخا و اجرای کارهای مهم   کند که نیاز به هدایا و پیشاساتدالل می 
وکراتیک بسااایار متمرکزی در بسااایاری از نقاط  های بور هیدرولیکی، موجف ایجاد نظام    

 جهان شده اسا.
اورزان و جوامع محلی قادر به جمعهای بسیاری وجود دارد که کش  با این وجود نمونه 

صورت جمعی به منظور       سایر منابع خود به  شیدن به نیروی کار محلی و  آوری و نظم بخ
ستم      سی سعا بیش از چند    ساخا و نگهداری  ستند که مناطقی را با و  100های آبیاری ه

، 4پرادهان و 1982، 3؛ ساای1979، 2لندو ،دهد كبه عنوان م الهکتار تحا پوشااش قرار می
 شوند.ها توسط یک مکانیزم اداری یکپارچه اداره نمیاین سیستم (.1983

 تفاوت بين کشاورزان .2-1-3
یاران  به یکدیگر در      آب ند قومیا، نژاد،       ویژگی -1نسااابا  مان ماعی  های فرهنگی و اجت

محل قرار گرفتن   -3یا   و ها دارند  مقدار زمین و آبی که آن   -2، طایفه، قبیله و یا مذهف      
ستم  آن سی ستند که   های زمینهها ویژگیتفاوت دارند. این تفاوت ،ها در داخل  ای مهمی ه

 گذارند.ثیر میابر کنش جمعی در آبیاری ت
ای یا مذهبی باشاااند که ای از آبیاران دارای تقسااایمات نژادی، قومی، قبیلهجامعه اگر 

سازماندهی کنش جمعی در آن جامعه   شود، هزینه ها میمانع برقراری ارتباط بین آن های 
سا. در بعضی موارد، تقسیمات میان آبیاران ا هابندیبیشتر از جوامع فاقد این گونه تقسیم

ای زیاد باشااد که مانع هر نوع همکاری شااود. با این حال، مواردی اندازه ممکن اسااا به 
ها، قادر به غلبه بر     بندی نیز وجود دارد که در آن جوامع با قومیا، نژاد و یا دیگر تقسااایم    

سطوح        شرایطی،  ستند. در چنین  سعه و حفظ ترتیبات همکاری بلندمدت ه این موانع و تو

                                                           
1- Wittfogel, K. A. 

2- Lando, R. P. 

3- Siy, R. Y. 

4- Pradhan, P. 
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عارض      فات و ت هادی         ها باالی اختت بات ن یاران هنوز وجود دارد. ترتی یان آب بالقوه م ی 
ها را حل و فصااال کند و واند مناقشاااات بالقوه میان کشااااورزان را کاهش داده و آنتیم

سیم عادالنه    ضمین تق سربار به حفظ تتش تر منافع و هزینهت های همکاری کمک میهای 
 کند.
تی که تعداد کمی از افراد دارای منافع دهد در صور برخی از ادبیات موضوع نشان می   

نامتناساااف در ارتباط با کاالی جمعی باشاااند، احتمال دارد که یک کاالی جمعی فراهم     
سود می      شتر از کاال  سا منافع خود را در این ببینند  شود، زیرا این افراد بی برند و ممکن ا

نفعان به   اندهی دیگر ذی که یا کاال را خود فراهم کنند و یا اینکه منابعی را برای ساااازم          
(. در آبیاری، این بدین   1965، 1منظور تامین کاال صااارف کنند كبه عنوان م ال، اولساااون      

سیم     ضور افرادی که تق سا که ح سف با زمین آن معنی ا صورت گرفته،  های آب نامتنا ها 
کند. برعکس، برخی گذاری را تسااهیل میهای جمعی در تخصاایص آب و ساارمایهتتش

کنند که توزیع بسیار نابرابر زمین، مانع مشارکا محلی در اجرا نویسندگان استدالل می از
(. کشاورزانی 1986، 2شود كبرای م ال، پاالنیسامی و ایستر   و نگهداری امکانات آبیاری می

؛ یا شن ری با کشاورزان فقیر نداشته با  با ثروت و نفوذ نامتناسف ممکن اسا میلی به همکا  
 (.1977، 3كهریس کنند، انتظار مزایا و منافع بیشتری داشته باشنداگر همکاری 

آبیاران ممکن اساااا دساااترسااای نابرابر به جریان آب داشاااته باشاااند. این تفاوت بر   
های آبیاری کانالی، گذارد. در اغلف ساایسااتمها برای همکاری نیز تاثیر میای آنههانگیز

طور که  طبیعی در دسترسی به آب هستند. همان   ها نسبا به سایرین دارای مزیا   باالدستی 
های آبیاری که به خوبی  جز ساایسااتم از نویسااندگان تایید شااده اسااا ب  توسااط بساایاری 

ها تمایل به مصارف آب بیشاتری برای رشاد محصاوالت     اند، باالدساتی ساازماندهی شاده  
 (.1977، 4چمبرز و 1982زراعی خود به هزینه سایرین دارند كبروملی، 

 ترتيبات نهادي .2-2
ترین  در بین سااه ویژگی مربوط به موقعیا کنش، ترتیبات نهادی مهم از منظر ساایاسااتی 

ر به طو»شوند. ترتیبات نهادی، قواعدی هستند که   عاملی اسا که آبیاران با آن مواجه می 

                                                           
1- Olson, M 

2- Palanisami, K., & Easter, K. W. 

3- Harriss, J. 

4- Chambers, R. 
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شاااناختی هساااتند که به تجویزهایی اشااااره دارد که معموال توساااط    بالقوه نهادهای زبان
کنندگان برای نظم بخشاایدن به روابط تکراری و وابسااته به هم مورد  شاارکا گروهی از

مند، افراد با توجه به     (. در یک موقعیا قاعده    1986كاوساااتروم،  «گیرداساااتفاده قرار می 
های   های خاصااای را از مجموعه وسااایعی از کنش    های موجود در موقعیا، کنش  انگیزه

سان    کنند. قواعد به عنمجاز انتخاب می صنوعات اجتماعی مورد طراحی و مداخله ان وان م
های ذاتی در ترتیبات نهادی مختلف، میها و محدودیاشوند. با شناسایی قابلیاواقع می

ماعی را پیش      تایج اجت های مختلف ن عد، می توان الگو توان برای بینی کرد. از ترییر قوا
ها استفاده کرد. چنین مداختتی  باط بین آنکنندگان و ارتهای شرکاترییر ساختار انگیزه

های آبیاران را در تخصاایص آب و حفظ ساایسااتم آبیاری  تواند به طور موثری تواناییمی
 افزایش دهد.

 قواعد عملياتي .2-2-1
ند شااارکا کند؛      کند که چه کسااای  در چه موقعیتی می     قواعد عملیاتی تعریف می   توا

باید یا نباید انجام دهند و چگونه پاداش خواهند  توانندکنندگان چه کارهایی میشااارکا
شرکا     صورتی که  شد. در  شترکی از قواعد  گرفا یا مجازات خواهند  کنندگان دانش م

عملیاتی به اشتراک بگذارند و مایل به پیروی از آن باشند، این قواعد هماهنگی را تسهیل    
کند، اسااا و شاارایط ترییر میکند. در دنیایی که دانش به ساارعا در حال گسااترش می

یا پیش        قابل ید  با عد  طاف   قوا حال انع با        بینی افراد و در عین  له  قاب کافی برای م پذیری 
 (. 1989اشد كاوستروم، باحتماالت مختلف را داشته 

ودر صورتی که کشاورزان مشکتت کنش جمعی خود را حل    های آبیاریدر سیستم   
ای برخوردار اساااا. این قواعد عملیاتی از اهمیا ویژه کنند، چهار نوع قاعدهفصااال می

 شامل قواعد مرزی، تخصیص، نهاده كورودی( و مجازات اسا.

 قواعد مرزي .2-2-1-1
شرط کلیدی برای کنش جمعی موفق در منابع مشترک، اجرای موثر تعدادی از   یک پیش

واحدهای منبع را محدود قواعد مرزی اسااا که تعداد افراد واجد شاارایط در اسااتفاده از  
(. بدون تعریف مشخصی از حقوق،    1992اوستروم و اشتگر،    و 1990کند كاوستروم،  می

ستفاده  شترکی از قواعد      برای ا سا که درباره مجموعه م شوار ا کنندگان واقعی و بالقوه د
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ها را گذاری، مذاکره و آنهای سارمایه به منظور هماهنگ کردن تخصایص آب و فعالیا 
های آبیاری استحکام و انسجام سازمان   »را کنند. به عنوان م ال، استدالل شده اسا که    اج

رساااد با موفقیا یک جامعه آبیاری در محدود         به نظر می  یافته  محلی در مناطق توساااعه  
ضا ارتباط دارد     سا آوردن امنیا برای اع ستفاده، و در نتیجه به د كماس  «کردن یا ت بیا ا

سته  (.1986، 1و اندرسون  ای از دارندگان حق نیز یک منبع مشترک را از  وجود مجموعه ب
 (.1984کند كبروملی، یک منبع با دسترسی آزاد متمایز می

ستفاده می الزامات مختلف مرزی در اغلف سیستم    سا از:  ا شود، عبارت های آبیاری ا
مالکیا  -3ها، آبهمالکیا یا اجاره حق -2مالکیا یا اجاره زمین در مکان مشااخص،   -1

 -5های ورودی معین و پرداخا هزینه -4آبه به نساابا معینی از جریان آب، یا اجاره حق
عضاااویا در یک ساااازمان. یک قاعده مرزی ممکن اساااا تنها یکی از این الزامات یا        

 ها باشد.ترکیبی از آن
ز تداوم کنندگان سااایساااتم آبیاری راهی برای اطمینان امحدود کردن تعداد اساااتفاده 

صورتی که افرادی که می      سا در  سا، اما ممکن ا ستم    توانند ابلندمدت آن ا سی ز یک 
از آن محروم شوند، تخصیص نادرسا منابع اتفاق بیفتد. این امر به   آبیاری بهره مند شوند 

سا        ستم آبیاری دارای آب فراوان ا سی سا زمانی اتفاق بیافتد که  اما  ،طور م ال ممکن ا
ناپذیری به قرار گرفتن در یک منطقه خاص گره خورده طور انعطاف حق براشااا آب به

نوان به عبا این حال، الزاماتی که اساتفاده موثر از آب را تشاویق کند، وجود دارد.    اساا. 
آب قابل انتقال، مسااتقل از زمین،  کنند که حقبعضاای از نویسااندگان اسااتدالل می   م ال،

های قابل آبهشااود. همچنین حقبه صااورت کارا میباعث ایجاد انگیزه برای اسااتفاده آب 
تواند توسااط افرادی سااازد به طوری که آب میهای آب را میساار میانتقال تجارت سااهم

ستفاده قرار گیرد که می  شترین بهره مورد ا شند كمارتین و    توانند از آن بی شته با وری را دا
های مسااتقل آبهکنند که حق(. برخی دیگر اسااتدالل می1983 ،اندرسااون و 1986 ،2یودر

به کنترل ساااازمانی و فنی بیشاااتری دارد و ممکن اساااا             یاز  به طور کلی ن قال  بل انت قا
 (.1990، 3پذیر نباشد كگلیکها امکانبکارگیری آن در انواع موقعیا

 
                                                           
1- Maass, A., & Anderson, R. L. 

2- Martin, E., & Yoder, R. 

3- Glick, T. F. 
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 قواعد تخصيص .2-2-1-2
ستم        سی شا آب از یک  صیص رویه بردا صیف می  قواعد تخ ها به کنند. آنآبیاری را تو

ه کشاااورزان به  ویژه هنگامی که عرضااه آب برای برآورده کردن نیازهای محصااول هم  
از اهمیا زیادی برخوردار اسااا. در صااورتی که قواعد تخصاایص به  اندازه کافی نباشااد

کارا اجرا شاااوند، می     باط       صاااورت  یاران در ارت نان و درگیری بین آب عدم اطمی ند  با  توا
صد ثابا، زمان ثابا و نوبا ثابا( در      سه رویه كدر شا آب را کاهش دهند. اغلف  بردا

 تخصیص آب استفاده شده اسا:
های ثابتی   درصاااد ثابا: جریان آب به کمک برخی ابزارهای فیزیکی به نسااابا           -الف

 شود.تقسیم می

از به برداشاااا شاااود که در طی آن مجزمان ثابا: برای هر فرد زمان ثابتی تعیین می -ب
 آب اسا.

 گیرند. نوبا ثابا: افراد به نوبا آب می -ج

های مختلفی مانند وسااعا زمین، ها ممکن اسااا براساااس منطقهر کدام از این روش 
سهم    شا، تعداد  ستفاده، محل  مقدار آب مورد نیاز برای ک های موجود، الگوی تاریخی ا

سته به ویژگی      شد. ب شخیص قانونی با های مختلفی مانند درجه کمبود آب، طول زمین یا ت
و ساااختار امکانات آبرسااانی، نوع محصااوالت کشااا شااده و ابزارهای نظارتی موجود،   

ها، قواعد تخصیص مختلف ممکن اسا تحا شرایط متفاوتی مناسف باشند. در میان آن      
صیص مورد نیاز      سا. کمبود آب بر نوع قاعده تخ ستلزم بحث خاص خود ا کمبود آب م

هایی که آب گذارد. در ساایسااتمهای برداشااا آب تاثیر میهماهنگ کردن فعالیا برای
صیص        صی برای تخ سا هیچ نیازی به قاعده خا سال دارند، ممکن ا فراوان در تمام طول 

های آبیاری، به طور کلی ممکن اسا حجم آب  آب نباشد. برای بسیاری از دیگر سیستم    
ها باشد، اما تقاضا برای   ری همه محصوالت کشا آن  متناسف با نیاز کشاورزان برای آبیا  

های زمانی خاصاای بیشااتر باشااد. این  آب ممکن اسااا از مقدار موجود آن در طول دوره
صو    ضعیا در ف صول    و شد مح شک یا در مراحل خاص ر که به مقدار زیادی از آب  ل خ

 افتد.نیاز اسا، اتفاق می
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 . قواعد نهاده2-2-1-3
کند که هر کشااا نیاز دارد. آبیارانی که یزان منابعی را مشااخص میقواعد نهاده نوع و م

کنند باید منابع خود را برای تامین مالی مالک کل یک ساایسااتم هسااتند و آن را اداره می 
ل آب افزایش دهند. در مقیاس ساااازمانشاااان و ایجاد و حفظ و نگهداری تجهیزات تحوی

ستم    بزرگ سی سط د    در  شده تو ساخته  سانی و مادی آبیاران نیز  های آبیاری  ولا، منابع ان
های قابل اتکایی برای توسعه و نگهداری از سیستم هستند. تواند موثر واقع شود و نهادهمی

شد:          شته با سهم دا صلی  سا در تامین چهار نوع نهاده ا مالیات آب  -1یک آبیار ممکن ا
 -4نیروی کار برای تعمیر اضاااطراری و   -3نیروی کار برای نگهداری دائمی،    -2مقرر، 

سرمایه  سا  گذاری. هر کدام از نیازمندینیروی کار، پول و مواد برای  های نهاده ممکن ا
سبی( باشد. قاعده برابری به سادگی برای همه آبیاران       بر اساس یک یا دو منطق كبرابر یا ن

تم  تناسف با منفعتی که از سیس   کند. قاعده نسبی برای هر آبیار سهمی م  سهم برابر تعیین می 
 کند.برد، تعیین میمی
کنند که در صااورتی که کشاااورزان نیاز به نیروی کار  برخی از محققان اسااتدالل می 

 ها باشد.ها باید متناسف با منافع دریافتی آنبرای نگهداری از سیستم داشته باشند، نهاده

 قواعد مجازات. 2-2-1-4
نتیجه هستند مگر اینکه ناقضان قواعد مجازات شوند. برخی    قواعد بیدر بسیاری از موارد  

ها عبارتند از: از دسا دادن موقا یا دائمی حق استفاده از آب و یا حبس. از این مجازات
های نظارتی   های جامعه آبیاری و مکانیزم     ها به ویژگی  موثر بودن هر یک از این مجازات  

 موجود بستگی دارد.

 تيبات نهاديتر .2-2-2
 ترتيبات انتخاب جمعي. 2-2-2-1

سااازی کند که اگر به درسااتی طراحی و پیادههایی را ایجاد میقواعد عملیاتی محدودیا
کنندگان در شااارایط مختلف کنش جمعی در آبیاری را  شاااوند، همکاری میان شااارکا

سااتند. ه 2و نه خود اجرا 1کند. با این وجود، قواعد عملیاتی نه خود تولید شاادهتسااهیل می
                                                           
1- Self-generating 

2- Self-enforcing 
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ها و تدوین باید سااازوکارهای نهادی برای حل اختتفات، اجرای تصاامیم در اغلف موارد
شود. این ترتیبات نهادی مجموعه دومی از قواعد كقواعد     صتح قوانین عملیاتی ایجاد  و ا

ئه می   عه فرآیندهای مورد اساااتفاده برای ایجاد، ا         انتخاب جمعی( را ارا جرا و دهند. مطال
شود   اصتح قواعد انتخاب جمعی شامل سطچ متفاوتی از تحلیل نهادی كسطچ قانونی( می    

 (.1987كاوستروم، 
کنندگان، ترتیبات انتخاب جمعی طلبی شااارکابه لحاظ عقتنیا محدود و فرصاااا 

برای تعیین، اجرا و ترییر قواعد عملیاتی بسااایار مهم هساااتند. به لحاظ عقتنیا محدود،           
کند، غیرممکن اساااا: اختتف   بینی میقواعد عملیاتی که انواع احتماالت را پیش    تدبیر  

به طور مرتف رخ    های عملیاتی می  کنندگان در مورد معانی و حوزه   میان شااارکا    ند  توا
بات انتخاب جمعی، فر     ندهایی را ایجاد می    آدهد. ترتی که می  ی ند  اختتفات بین   کند  توا

طلبی باعث می شااود افراد تمایل به بهره صاال کند. فرصااا کنندگان را حل و فشاارکا
شته باشند؛ ترتیبات انتخاب جمعی که مجازات    هایی برای رفتار  گرفتن از شریکان خود دا

برای حفظ روابط متقابل تولیدی مهم هساااتند. عتوه بر این،  گیردنقض قاعده در نظر می
خاذ می            مان ات یک ز که در  یاتی  عد عمل یای ترییر دانش و محیط، قوا یک دن ند   در  شاااو

ترتیبات نهادی که تطبیق و اصااتح قوانین را  ؛ممکن اسااا در زمان دیگر منسااوخ شااوند
 این ترییرات پاسخ دهند.سازد تا به کنندگان را قادر میکند، شرکاتسهیل می

 قواعد انتخاب جمعي. 2-2-2-2
شته        شند، مگر اینکه باور دا شته با سا انگیزه اندکی برای پیروی از قواعد دا افراد ممکن ا

قابل توجهی می      عدم تبعیا آن   به مجازات  همکاری بلندمدت در میان       شاااود.ها منجر 
مک میارت و مجازات متخلفان کگروه بزرگی از افراد به تدابیری بستگی دارد که به نظ

تواند ابزاری برای اجرای قانون باشد.  نظارت متقابل بین آبیاران می (.1987، 1کند كهکچر
سا که:   شود   -1این امر زمانی مؤثر ا شامل گروه کوچکی از افراد  های فعالیا -2، فقط 

شد و      شاهده با هر فرد برای نظارت بر فعالیا -3هر شخص به راحتی برای دیگران قابل م
که افراد      های دیگران برای حفاظا از خود یا حقوق خود انگیزه داشته باشد. گامی  هن

سواری مجانی می        ساله  ستند، تدارک نظارت به خودی خود منجر به م سیاری درگیر ه ب

                                                           
1- Hechter, M. 
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سا بخواهند در وقا و انرژی خود در نظارت بر فعالیا   ؛شود  صی ممکن ا زیرا افراد خا
ها انجام   به این امید که دیگران کار نظارت را برای آن       جویی کنند های دیگران صااارفه   

یف می     بدین ترت ند داد.  ظاهر کم       خواه به  های  که این متریر ید  نه بر   توان د یا چگو اهم
هشاااگر این امکان را میوگذارند. بررسااای کامل این متریرها به پژمدیریا آب تاثیر می

حال که    .کند مل موثر بر موفقیا یا شاااکساااا کنش جمعی را تبیین     دهد که بتواند عوا   
سی در رویکرد   شد، در ادامه به       IADمتریرهای مورد برر سی  ستم آبیاری برر سی در یک 

 شود. تحلیل مطالعات انجام شده در باب مدیریا منابع آبی در کشور پرداخته می

 مروري بر مطالعات مديريت آب در ايران. 3

عه  در این  طال خل         م جه در مورد آب در دا مدیریتی مورد تو های  برای بررسااای رویکرد
كپیش از این تاریخ مقاله خاصی    1372هایی پرداخته شد که از سال   کشور به بررسی مقاله  

مقاله از  120یافا نشد( به بعد درباره مدیریا منابع آبی در ایران تولید شده اسا. حدود 
پایگاه مجتت تخصااصاای نور و پایگاه اطتعات علمی  پایگاه اطتعات نشااریات کشااور،

سانی با کلیدواژه مدیریا آب جمع    شگاهی و پرتال جامع علوم ان شد که  جهاد دان آوری 
با موضاااوع مرتبط بود   1مورد 73 نابع آبی        ك از آن  مدیریا م باره نوع  قاالت در در این م

 .(صحبا شده اسا
ها  های توصااایفی پژوهش له ویژگی در این مقا  برای اجتناب از طوالنی شااادن بحث    

های ها بررسااای نخواهد شاااد و فقط یافتههمچون نوع مقاله، نویساااندگان، پراکندگی آن
 شوند.مرتبط با ادبیات موضوع بررسی می

مورد( به بررسی مطالعه موردی   56درصد ك  7/76های بررسی شده، حدود   از بین مقاله 
( مدیریا   (1ك مورد(، كجدول  16درصاااد ك 3/23در زمینه مدیریا منابع آب پرداخته و       

درصاد از   71ها، حدود از بین این مطالعه منابع آبی را در ساطچ ملی بررسای کرده بودند.  
رای بررسااای نوع بران را بهایی نظیر تعاونی آب  ها، مدیریا جمعی از طریق تشاااکل     آن

اند و تعداد اندکی به سایر موارد همچون مدیریا  مدیریا آب پیشنهاد و یا بررسی کرده  
بازار یا مدیریا دولتی اشاره کردند که این امر حاکی از توجه محققان نسبا به مدیریا   

 مشارکتی اسا.

                                                           
 آمده اسا. جدول پیوسادر  این مقاالتفهرسا  -1
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 سطح بررسي مديريت آب .1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی نوع مطالعه

 6/76 56 موردیمطالعه 
 4/23 16 ملی
 100 73 کل

 های پژوهش: یافتهماخذ

 هاي مورد مطالعه. مديريت پيشنهادي توسط پژوهش2جدول 
 درصد فراوانی فراوانی نوع مدیریت پیشنهادی

 23/71 52 های مردمیمدیریت جمعی از طریق تعاونی آب بران و تشکل

 96/10 8 مدیریت دولتی

بازارمدیریت از طریق   3 11/4 

 11/4 3 مدیریت مشارکتی بین دولت و ذینفعان

 59/9 7 بدون پیشنهاد

 100 73 کل

 های پژوهش: یافتهماخذ

شنهاد کرده    سته اول، مطالعاتی که رویکرد بازار را برای مدیریا آب پی اند، معتقدند د
 اقتصااادی ابزارهای از اسااتفاده آب تقاضااای مدیریا برای اقدامات ترینمهم از که یکی
 طرح توسعه  سما  به را کشاورزان  آب بازارهای تشکیل  .اسا  آب گذارینرخ همچون

 وضعیا بهبود بر عتوه امر این که سازدمی متمایل کمتر آبی نیاز با محصوالت زیرکشا
 آب منابع  پایداری   و حفظ به  منجر آنها،  ناخالص   ساااود افزایش و کشااااورزان درآمدی 

ستفاده  .شود  می منطقه در موجود سا   از همچنین ا ساس  آب گذاریقیما سیا   ارزش برا
 شود.وری میموجف افزایش بهره آب نهایی تولید

اند میاز جمله راهکارهایی که این مطالعات برای بهبود مدیریا آب پیشااانهاد کرده         
شاره کرد:    بر تاکید با آب گذارینرخ هایروش و معیارها در بازبینی»توان به این موارد ا

صادی،  کارایی اعتتی شده،  تمام قیما  و یبرابر متحظات و اجتماعی عدالا ایجاد اقت
  به  اینامه  آیین و حقوقی های نارساااایی  رفع تدریجی،  صاااورت به  آب منابع  از حفاظا  

  مالکیا   حقوق و ها آبه حق تعیین برای حقوقی مبانی  ایجاد  و پایدار   توساااعه  ایجاد  منظور
  صاااورت به گذاریقیما سااایاساااا  ها، اجرایدساااتگاه بین الزم هماهنگی ایجاد آب،
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 تشویق آب، بندیسهمیه: همچون غیرقیمتی ابزارهای از استفاده زمان، طول در و تدریجی
 الزم زمینه شااادن آبیاری، مهیا های شااابکه تجهیز برای هاآن به وام اعطای و بردارانبهره
ستفاده  و برقراری برای سم  از بهینه ا شترک  آبی منابع دارای که مناطقی در بازار مکانی  و م

 .«آبیاری آب ستد و داد قابلیا
در نظر گرفتن شرایط   اندرسد موضوعی که این مطالعات به آن توجه نکرده  به نظر می 

محیطی، اجتماعی، تاریخی و معیشتی کشاورزان اسا. حتی در صورتی که تشکیل بازار       
پذیر باشد، موفقیا این سازوکار در مدیریا پایدار منابع برای آب در داخل کشور امکان

سعه      شورهای تو سا. همان گونه که حتی در ک شترکی  یافته نیآبی مورد تردید ا ز منابع م
به علا نگرانی درباره اساتفاده بیش از حد و وقوع تراژدی منابع   ون جنگل، آب و...همچ

 شود.  سازی و بازار اداره نمیمشترک، با رویکرد خصوصی
اند، دسااته دوم، مطالعاتی که مدیریا دولتی را برای مدیریا منابع آبی پیشاانهاد کرده 
ا ر کشاااورزان دیدگاه از شاااورزیک آب مدیریا زمینه در مشااکتت و مسااائل ترینمهم

ستفاده  سطحی،  آب منابع کاهش» ستخر،  از نکردن ا شا  بر دولا نظارت عدم ا  بآ بردا
نابع  از یا   عدم  مجاز،  غیر های چاه  حفر زیرزمینی، م  بودن خاکی  ها، چاه  بین حریم رعا

 نبود ها، مزرعه  اندازه  و شاااکل  بودن نامناساااف    ها، کانال   مسااایر بودن طوالنی ها، کانال  
 پایین  توان و گذاری لوله  های هزینه  باال بودن  مردمی، های تشاااکل  و دولا  بین همکاری 

 .اندعنوان کرده« فشار تحا آبیاری از استفاده برای مردم
 زاریبرگ»ترین پیشااانهادهای این مطالعات برای بهبود مدیریا آب عبارتند از:           مهم 

شی  هایدوره صص  و مهارت سطچ  ارتقاء منظور به آموز شاورزان،  تخ صویف  ک   نقوانی ت
صرف  بهبود جها در ثروم و مفید سط  آب م صرف  امر متولی هایسازمان  و دولا تو  م
سااارپیچی برای مجازات  اعمال  و مجاز  غیر های چاه  حفر از جلوگیری کشااااورزی، آب

 آبیاری، نوین هایساایسااتم خرید جها کشاااورزان به اعتباری تسااهیتت ارائه ،کنندگان
سطیچ  و آب انتقال هایکانال نگهداری و تعمیر ضی  ت آب،  اتتف از جلوگیری جها ارا

 کارگیریهب در هامشااوق و هاحمایا با همراه خصااوصاای و دولتی گذاریانجام ساارمایه
 .«سطحی هایآب حفظ و انهار پوشش و آبیاری نوین هایروش

ساله را در نظر نگرفته    های اخیر با ورود دولا به اند که در دههاین مطالعات نیز این م
مدیریا آب، نه تنها وضااعیا مدیریا منابع آبی در کشااور بهتر نشااده، بلکه ورود این   
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بازیگر به بازی کنش جمعی در مدیریا منابع مشاااترکی همچون آب باعث از بین رفتن          
از طریق تجربه بین خود توسااعه داده  هاا که افراد در سااالقواعد و نهادهایی شااده اساا 

ها حتی در مواقع خشکسالی نیز منابع آب را به صورت  بودند و توانسته بودند با کمک آن 
( نهادهای محلی را بررساای کرده 1990گونه که اوسااتروم كپایداری مدیریا کنند. همان

کردند، اما در رایی موفق عمل میکا به نسبا که در گذشته در تخصیص منابع به صورت    
های اند. این موارد عبارتند از: گروهحال حاضاار به دلیل دخالا دولا شااکسااا خورده  

های زیرزمینی در آب ،1گیری در بدروم و ازمیر ترکیه، سااریتنکا و نوا اسااکوشاایا  ماهی
رفتار رانا قارن،پروژه آبیاری در سریتنکا و جنگلداری در نپال. اطتعات نامت  ،کالیفرنیا

سط قانون         شرایط محلی تو صحیچ  سئوالن دولتی، عدم درک  سط م گذاران از  جویانه تو
مشکتت یک نظام متمرکز منابع مشترک هستند که باعث عدم کارایی در استفاده از این     

 شوند.منابع می
اونی هایی نظیر تعدسته سوم، مطالعاتی هستند که مدیریا مشارکتی را از طریق تشکل      
اند. در ادامه از بین این مطالعات كکه به صااورت موردی در مورد بران پیشاانهاد کردهآب

شود که تا چه  مورد(( به بررسی این امر پرداخته می  43مدیریا جمعی انجام شده اسا ك  
ستروم و مولفه  IAD میزان رویکرد سی    او شده در بخش قبلی( برای برر های آن كمعرفی 

موفقیا یا شااکسااا این رویکرد مدیریتی در این مطالعات مورد توجه قرار گرفته اسااا. 
مقاله    43ها در چند مورد از این   منظور بررسااای شاااد که هر کدام از این گزینه     برای این

  شود.می بندی آن دیدهجمع (3كمورد متحظه قرار گرفته اسا که در جدول 

مورد  3از بین مطالعات بررساای شااده،  شااودمشاااهده می (3كهمان طور که در جدول  
سی کرده  سا یا منبع درآمدی دیگری دارند       برر صلی افراد ا شرل ا شاورزی  اند که آیا ک

مورد درآمد کشاورزان  8درصد(،   46مورد اندازه سیستم آبیاری ك   20 ،كوابستگی به منبع( 
مورد موقعیا  10درصااد(،  53مورد سااطچ زیر کشااا هر کشاااورز ك 23درصااد(،  6/18ك

صد(،   23مکانی ك صد( و   37مورد نوع نظام آبیاری ك 16در صد(   7مورد قومیا ك 3در در
سی کرده  شده ك    9در مورد ترتیبات نهادی نیز تنها  اند.را برر سی   20مورد از مطالعات برر

ها و نحوه همکاری در آبهو توزیع آب، حق درصاااد مطالعات( به بررسااای قواعد تقسااایم
 اند.حفظ و نگهداری سیستم پرداخته

                                                           
1- Nova Scotia 
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 IADهاي بررسي مولفه .3جدول 
 درصد فراوانی فراوانی IADهای مولفه

هاي ويژگي
اجتماعي و 

 فيزيکي

 49/53 23 سطح زیر کشت هر کشاورز

 51/46 20 اندازه سیستم آبیاری

 21/37 16 نوع نظام آبیاری

 26/23 10 موقعیت مکانی

 93/23 9 قاعده مرزی

 6/18 8 درآمد کشاورزان
 98/6 3 قومیت

 98/6 3 وابستگی به منبع

 ترتيبات نهادي

 6/18 8 قاعده تخصیص
 56/4 2 قاعده نهاده

 56/4 2 قاعده انتخاب جمعی

  - قاعده مجازات
 های پژوهش: یافتهماخذ

اند یا برخی از که به صورت موردی به بررسی مدیریا آب پرداخته در واقع مطالعاتی 
اند و یا به صاورت تاریخی قواعد و  های فیزیکی سایساتم را مورد مطالعه قرار داده  ویژگی

هادی توزیع آب را بررسااای کرده     بات ن لا       ترتی بدون اطتع از ع ند كدر اک ر موارد  ا
ندرت كفقط یک مورد( همه این عوامل را در  اثرگذاری متریر بر مدیریا مشارکتی( و به 

اند. از اینیک مطالعه موردی به صورت یک چارچوب برای بررسی مدیریا آب آورده
بیشااتر این مطالعات نتوانسااتند تحلیل جامعی از موفقیا یا شااکسااا کنش جمعی در   ،رو

نش  ا کمدیریا آب ارائه کنند. در این بین برخی از مطالعات به بررساای عوامل شااکساا 
جمعی و برخی دیگر به بررسی عوامل موثر بر مشارکا مردم پرداختند که در ادامه جمع  

سا کنش جمعی در مدیریا آب در جدول     شک و عوامل موثر  (4كبندی عوامل موثر بر 
 آورده شده اسا. (5كبر مشارکا مردم در مدیریا آب در جدول 
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 مديريت آبترين عوامل شکست کنش جمعي در . مهم4جدول 
 جزییات عوامل شکست کنش جمعی

 اجتماعیپایین بودن سرمایه

 کاریمحافظه 
 :تردیدآمیز نگرش که موجب مردم هایآگاهی و سواد میزان بودن پایین ناآگاهی 

 شده هااحتیاط به تشکل با همراه
 لتشک در کردن هزینه نحوه و مجریان به نسبت بردارانبهره اعتمادیاعتمادی: بیبی

 دولت هایبرنامه به بردارانهبهر اعتماد ها، عدم
 عمرانی هایطرح منافع به نسبت نااطمینانی: تردید 

 منفی گراییمحلی: محلی خودمحوری انگاره و محلی سطوح در محوری قدرت 
 ملی منافع مفهوم گیریشکل عدم و ایقبیله -قومی سنت ماندن برجای از ناشی

 محلی اختالفات 

 اخالل ناشی از مداخله دولت
 

 هب را کنش سطح داده، کاهش را داخلی اجتماعی اقتصادی عوامل تاثیر دولت، دخالت
 است. کرده تضعیف را جمعی کنش و رسانده حداقل

 کار اجتماعی و اقتصادی گوناگون هایفعالیت در دولت حضور گسترش دلیل به
 نیروی هر از بیش غیردولتی اجتماعی و اقتصادی نهادهای تقویت و ساماندهی
 رود. می انتظار هادولت از اجتماعی

ستسیا در صراحت عدم موجود، بوروکراسی دولتی، بخش تشکیالت بر حاکم روح
 عدم نهادی، و قانونی تمهیدات در ضعف ای،منطقه و بخشی کالن هایبرنامه و ها

 تا شده سبب تاکنون عمرانی هایطرح مالی نیازهای با اعتباری هایسیاست هماهنگی
 و هاگیریتصمیم دایره از کلی به هاطرح از بردارانبهره حتی و غیردولتی هایبخش

 مانند. دور به هابرنامه اجرای بر نظارت

اخالل ناشی از ناکارایی 
 بوروکراسی

 

 ایمنطقه و بخشی کالن هایبرنامه و هاسیاست در صراحت عدم 
 نهادی و قانونی تمهیدات در ضعف 
 عمرانی های طرح مالی نیازهای با اعتباری هایسیاست هماهنگی عدم 

 سرزمین علمی آمایش راهبردی برنامه ستیز و فقدانطبیعت توسعه 

 آب توزیع در عدالتیبی و هاآبهحق تقسیم بر نظارت عدم 

 فقر و نابرابری اقتصادی
 بردارانبهره مالی نامناسب موقعیت 

 آنها فقیرترین ویژه به کشاورزی بردارانبهره تشکل فقدان 
 درآمدها نامناسب توزیع 

 فقر اجتماعی
 و اشکال تضعیف کنندگان ومصرف میان در آب به غیراقتصادی هاینگرش تسلط
 و ترینناتوان برداران،بهره نیازمندترین تا شده گروهی موجب کار و همیاری هایسنت
 باشند. و اجتماعی اقتصادی هایفعالیت در مشارکت برای هاآن ترینمقاوم

 های فیزیکیویژگی

 خشکسالی و آبیکم 

 مهارت داشتن عدم آبیاری، سنتی هایشیوه از استفاده علت به آب: باالی هدرروی 
 کردن چکه و هاکانال پوشش پوسیدگی نهرها، بودن نفوذ قابل کشاورزان، تخصص و

 اصلی هایکانال کیفیت بودن آبیاری و نامناسب مکانیزه هایروش از استفاده عدم ها،لوله
 آبیاری شبکه فرعی و

 زراعی است. هایزمین پراکندگی و خردی آن ویژگی که دهقانی برداریبهره نظام 
 های پژوهش: یافتهماخذ
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سا کنش جمعی در مدیریا آب در     شک سته كپایین بودن   5عوامل موثر بر  سرمایه  د
اجتماعی، اختل ناشااای از مداخله دولا، اختل ناشااای از ناکارایی بروکراسااای، فقر و         

بندی شاااد. در این بین، به های فیزیکی( طبقهنابرابری اقتصاااادی، فقر اجتماعی و ویژگی 
ترتیف اختل ناشی از مداخله دولا، پایین بودن سرمایه اجتماعی و آگاهی مردم عواملی   

 ها داشتند.ین فراوانی را در توضیچ شکسا مدیریا آب به وسیله تشکلبودند که بیشتر
اجتماعی،  -های فیزیکیدسااته كویژگی 4عوامل موثر بر مشااارکا کشاااورزان نیز در  

بندی شااد که به ترتیف فراوانی در مهارت و دانش فنی، آگاهی و ساارمایه اجتماعی( طبقه
سا. در این بین ویژگی  (5كجدول  شترین فراوانی   -های فیزیکیآمده ا اجتماعی دارای بی

در این مطالعات بود. همان طور که پیشاااتر گفته شاااد، عوامل مربوط به موقعیا کنش و  
سا در این        شاورزان ا شارکا ک سیار مهمی در تبیین م قواعد و ترتیبات نهادی که عامل ب

 مطالعات کمتر مورد توجه واقع شده اسا.

ختصاااه کرد. با مقایساااه  (2كتوان در نمودار را می( 5كارائه شاااده در جدول عوامل  
توان گفا که چارچوب تحلیل نهادی اوسااتروم بینش وساایعمی (1كو نمودار  (2كنمودار 

شده با رویکردهای گوناگون در اختیار ما       سبا به مطالعات انجام  ضوع، ن تری درباره مو
بازیگران و همچنین  اوساااتروم پس از تحلیل موقعیا     IADگذارد. رویکرد  می کنش و 

مل بیرونی نظیر ویژگی  اعد در حال   های جامعه و قو   اجتماعی، ویژگی  -های فیزیکی عوا
پردازد که در این به بررساای الگوهای تعامل و ارزیابی نتایج نیز می  اسااتفاده در بین افراد 

از ویژگیشود. در این مطالعات اغلف به صورت موردی چندین مورد مطالعات دیده نمی
یا ویژگی   -های فیزیکی  مل          مادی و  عا ته و نحوه ت عه مورد بررسااای قرار گرف جام های 

های آن       بازیگران و کنش آن  مد یا یابی پ یا کنش مورد   ها، نحوه ارز ها و همچنین موقع
غفلا واقع شااده اسااا. همچنین قواعد مورد اسااتفاده توسااط افراد برای نظم بخشاایدن به 

 نیز به ندرت مورد بررسی واقع شده اسا.روابط خود در کنش جمعی 
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 . عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در مديريت منابع آبي5جدول 
 جزييات عوامل موثر بر مشارکت

 های فیزیکیویژگی

 بدهیآ نسبت آبی، اراضی کل به سطحی آبیاری از کنندهاستفاده آبی زراعی اراضی درصد
 میزان زیرکشت، اراضی مقدار، برداربهره به آبی هایزمین نسبت و نهرها تعداد به نهرها

 و مزارع به دسترسی جاده کشاورزی، خدمات مرکز تا مزرعه فاصله، دسترس در آب
 منطقه. آبیاری نظام وضعیت، آبیاری روش نوع

 اجتماعی هایویژگی

 ساالنه درآمد میزان تحصیالت، مانند شغلی و فردی اقتصادی، اجتماعی، هایویژگی
 شغل داشتن زراعی، هایزمین بر تملک کشاورزی، تجربه غیرزراعی، و زراعی

 و کشاورزی جهاد با اختالف سابقه تعاونی، در عضویت سابقه، غیرکشاورزی
 تسهیالت. و اعتبارات به دسترسی، شغلی رضایتمندی

 مهارت و دانش فنی

 زمینه در کشاورزان عملکرد زراعی، آب مدیریت هایشیوه زمینه در کشاورزان عملکرد
 زا آب مدیریت انجام نحوه و ونگیچگ پیرامون گندمکاران مهارت و نگرش کشاورزی،

 گیریبهرهو مهارت فنی،  دانش سطح، بارانی آبیاری هایروش از استفاده افزایش طریق
 دانش یریکارگبه کنار درروستایی  تولید منابع سنتی مدیریت تجارب و بومی دانش از

 مشارکتی. دیدگاه چارچوب در نوین تکنولوژی و روز

 آگاهی

 نگرش آبیاری، سامانه موجود وضعیت از آگاهی مشارکت، معایب و مزایا از آگاهی
 و برانآب هایتشکل شناخت و درک افزایش، برانآب تعاونی به نسبت کشاورزان

 و آبیکم اب مرتبط مشکالت و مسائل به نسبت دقیق شناخت و ادراک، اقتصادی بازدهی
 اطالعاتی. منابع از استفاده میزان، کشاورزان آب منابع مدیریت

 سرمایه اجتماعی
 و انسجام اعتماد،، اجتماعی مشارکت میزان ارتباطی، هایکانال از استفاده میزان

 و محلیبرون ارتباطات قوی، اعتماد محلی، جامعه در مشارکت اجتماعی، مشارکت
 مردم رضایت و اعتماد جلب همسایگان و مدنی مشارکت

 های پژوهشیافته :ماخذ

 هاي بررسي شده. عوامل موثر بر کنش جمعي در مديريت آب در مطالعه2شکل 

 
 های پژوهش: یافتهماخذ 
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 گيريبندي و نتيجهجمع. 4

مسائل  رویه از این منابع مشترک یکی ازبرداری بیتخریف و نابودی منابع طبیعی و بهره
های مربوط به مدیریا این منابع در اقتصاااد را حلمهم بشاار در قرون معاصاار اسااا. راه

حقوق »، رویکرد «دولا »حل   ، راه«بازار »حل  توان به چند دساااته تقسااایم کرد: راه    می
، پژوهشااگران برای مدیریا منابع مشااترک، 1980تا دهه «. نهادی»و رویکرد « مالکیا

( و 1967(، دمسااتز ك1954یا دولتی را بر پایه تئوری گوردن ك اغلف مالکیا خصااوصاای
کردند که اساااتفاده    ها فرض می کردند و بسااایاری از آن   ( توصااایه می 1968هاردین ك 

توانند خود را برای مدیریا این منابع، سازماندهی کنند،  کنندگان از منابع مشترک نمی 
های بزرگ علمی جدی به تتش ، سااواالت1980های علمی در اواسااط دهه اما گزارش

کنندگان از منابع مشترک پرداخته  وارد ساخا که به بررسی ترتیبات نهادی در استفاده   
(. سوال اساسی که توسط این پژوهشگران دنبال شد، این       1990بودند كفنی و همکاران، 

شترک مبود که چه سازوکاری باعث بیشترین موفقیا در استفاده پایدار و کارا از منابع 
ای تواند به عنوان گزینه   دهد که خودساااازماندهی می     اوساااتروم نشاااان می  شود. می

سیاری از موارد منجر به برداشا       صی و متمرکز كکه در ب جایگزین برای مدیریا خصو
شود( استفاده شود. همان طور که در مورد منابع مشترکی بیش از حد و تخریف منابع می

شااود، چه رویکرد بازار و چه رویکرد دولتی نیز مشاااهده مینظیر آب در داخل کشااور 
شدن تاالب     شک  ستفاده بیش از حد و تخریف این منابع كخ ها، در مدیریا آن موجف ا

 ها و...( شده اسا. ها، فرو نشسا دشاها و رودخانهدریاچه
رایط در ش  کنندگان از آب قواعد بسیار ظریفی برای استفاده از آب  در گذشته استفاده   

مختلف، در زمان و براساس تجربه، بین خود توسعه داده بودند که شواهد تاریخی حاکی     
با ورود دولا    ،از موفقیا این نهادها در مدیریا آب بوده اساااا        ما  این نهادها کنار      ،ا

های  گذاشته شده و نه تنها کارایی خود را از دسا داده، بلکه در مواجهه با ترییر مناسبا     
 نیز نتوانسته خود را تعدیل کند.  و اقتصادی اجتماعی

روکراساای ودهد که دخالا دولا و مشااکتت ناشاای از بمجموع مطالعات نشااان می 
سا    در صراحا  كعدم شی  کتن هایبرنامه و هاسیا ضعف منطقه و بخ  تمهیدات در ای، 

عمرانی،  هایطرح مالی نیازهای با اعتباری هایساایاسااا  هماهنگی نهادی، عدم و قانونی
 سیم تق بر نظارت سرزمین، عدم  علمی آمایش راهبردی برنامه ستیز و فقدان طبیعا توسعه 
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سرمایه      توزیع در عدالتیبی و هاآبهحق سطچ  آب(، فقر اقتصادی و اجتماعی، پایین بودن 
شیوه    ستفاده از  سف بودن کیفیا     اجتماعی، هدروی باالی آب كبه علا ا سنتی، نامنا های 

شاورزان( مهم    الکان شتن مهارت و دانش فنی ک صلی و فرعی آبیاری و عدم دا ترین های ا
اند که با افزایش موانع اسااتفاده کارا از منابع آبی بوده اسااا. این مطالعات پیشاانهاد داده  

و  آب منابع مدیریا و آبیکم با مرتبط مشااکتت و مسااائل به آگاهی کشاااورزان نساابا
مشارکا، افزایش سرمایه اجتماعی، باال بردن مهارت و دانش فنی    همچنین مزایا و معایف

ستفاده از ظرفیا تعاونی    شارزان، ا سهیتت به  های آبک بران در مدیریا آب و اعطای ت
 توان کارایی مدیریا آبی را بهبود بخشید. کشاورزان می

که بخش  ای که در مورد این مقاالت شااایان توجه اسااا این اسااا که در حالی نکته 
اند که مشاااارکا یک عامل مهم در مدیریا آب زیادی از مقاالت به این نتیجه رسااایده

اسا، اما روش مناسف و کاملی برای پرداختن به عوامل موفقیا یا شکسا این مشارکا 
شعار در آمده اسا. مطالعه       شتر به صورت یک  ای که ندارد و به همین خاطر مشارکا بی

عاونی آب    گاه          بنشاااان دهد ت جای مل کرده و  ناموفق ع چه مواردی موفق و کجا  ران در 
به صااورت بارز وجود  را مشااخص کندها دولا، بازار و خودسااازماندهی در این تعاونی

 ندارد. 
دستگاه فکری که مدیریا منابع مشترک را به صورت جامع از لحاظ فنی، اجتماعی،  

تحلیل نهادی اوستروم اسا. این کند، چارچوب توسعه و اقتصادی و نهادی بررسی می
چارچوب، عوامل اصلی موثر  بر موقعیا یک کنش جمعی در مدیریا منابع مشترک را 

گوید گذار میکند و به سیاسامشخص و نحوه تاثیر و تاثر این عوامل بر هم را تصریچ می
به  تواندرده میبران اتخاذ کهایی که برای تشکیل یک تعاونی آبکه آیا سیاسا

 .خودسازماندهی بینجامد یا خیر

 تعارض منافع 
 تعارض منافع وجود ندارد.
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 پيوست

 ( 3مشخصات مقاالت مورد استفاده در تحليل)بخش

 عنوان مقاله
سال 
 انتشار

 مشخصات نویسندگان

 شهرستان گندمکاران زراعی آب مدیریت هایچالش
 بید خرم

 مریم زاده، شریف و عاطفه ابدام، 1396

آب تعاونی اعضای مشارکت بر موثر عوامل بررسی
 قزوین استان کشاورزی آب منابع مدیریت در بران

1391 
محمود  سید حسینی، فرزانه؛ اخوان،

 چیذری، محمد و

 1393 ایران در آبیاری نظام اجتماعی هایجنبه
 زاده، رستمعلی و مصطفی ازکیا،

 اله ولی

 حکمرانی در نهادها روابط ساختاری الگوی تحلیل
 شهرستان: موردی مطالعه) روستایی زراعی آب منابع

 (رشت

1396 

 اصغر؛ طهماسبی، حسن؛ افراخته،
 بزایه، عسکری و فرهاد عزیزپور،

 فاطمه

 انتقال هایچالش و موانع به کارشناسان نگرش تحلیل
 مبنای بر پژوهشی: بردارنبهره به آبیاری مدیریت

 کیو روش

1396 

 اصغر؛ طهماسبی، افراخته، حسن؛
 طالقانی، اهلل فتح فرهاد؛ عزیزپور،
 فاطمه بزایه، عسکری و داریوش

 به نسبت کشاورزان نگرش کنندهتعیین عوامل
 شهرستان: مطالعه مورد) آب منابع پایدار مدیریت

 (کمیجان

1396 

 اله؛ روح رضایی، سمیرا؛ افشاری،
 قمی، شعبانعلی و حیدر زاده، قلی

 حسین

 در یرانا آبی منابع مدیریت ژئوپلیتیکی شناسیآسیب
 کرخه هایرودخانه: کشور غربی جنوب آبریز حوضه

 بزرگ کارون و

1396 
 هرا؛ز فرد، پیشگاهی افضلی، رسول؛

 محمدرضا رحمانی، و بهادر زارعی،

 انتقال فرایند در برانآب هایتشکل مشکالت واکاوی
 و مغان تجن، هایشبکه مطالعه آبیاری مدیریت

 ورامین

1388 

 حسن حسین؛ محمد امید،
 قمی، شعبانعلی غالم؛ اسکندری،
 مرتضی اکبری، و حسین

 هایتعاونی تشکیل طرح موفقیت عدم بر موثر عوامل
 (فازی رگرسیون از استفاده) برانآب

 مهدی خیاطی، و مظفر امیر امینی، 1385

 با مرتبط مردمی هایتشکل پذیرش بر مؤثر عوامل
 یآبیار شبکه پوشش تحت اراضی موردی مطالعه آب

 گتوند زهکشی و

 محمد صباغی، آقاپور 1391

 هایشبکه از برداریبهره مشکالت و مسایل بررسی
 نمونه) مردمی مشارکت اهمیت و زهکشی و آبیاری

 (ارداک سد آبریز حوزه موردی

1387 
 مظلوم، و علیرضا واحد، بنی

 عصمت
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 نظام رد آب منابع بهینه مدیریت بر موثر عوامل تحلیل
 ایران کشاورزی

 فاطمه پناهی، 1391

 در بآ منابع بهینه مدیریت کارگیری به موانع تحلیل
 ایران کشاورزی نظام

1391 
 ایرج محمدی، ملک فاطمه؛ پناهی،

 محمد چیذری، و

 فرزام  سنگاچین، پوراصغر 1380 کشور آب منابع مدیریت های چالش بررسی

 ،ایران در آبیاری مشارکتی مدیریت عملکرد بررسی
 تجن برانآب تعاونی موردی مطالعه

1389 
 کوپاهی، نیلوفر؛ صالحی، تاهباز

 محمدرضا نظری، و مجید

 بر آب منابع پایدار مدیریت برای ها تعارض حل
 بازیها نظریه اساس

1396 

 مجید؛ منتصری، مهدی؛ ترقی،
 آبادی، میان و مهدی ضرغامی،

 حجت

 گرایانه طبیعت رویکردی با آب منابع مدیریت
 ایجرود( آبی حوضه موردی مطالعه)

1391 
 خانی، رستم و غالمحسین جعفری،

 اصغر

 شهرستان کشاورزان نگرش بر مؤثر هایسازه تحلیل
 زراعی آب منابع مدیریت پیرامون چرداول و شیروان

 داود جمیتی، و علیرضا جمشیدی، 1393

 مدیریت سنتی نظام کارکرد و بومی دانش نقش
 روستایی پایداری معیشت در آب منابع مشارکتی

 هایکانال الیروبی کاری بزرگ هایگروه مطالعه مورد
 سیستان در( حشر) آبیاری

1391 
 میرلطفی، و محمود پور، جمعه

 محمودرضا

 مدیریت در کشاورزان مشارکت بر تاثیرگذار عوامل
 (رضوی خراسان استان) آبیاری هایشبکه

 محمد چیذری، 1387

 مدیریت پایداری تحقق در راهکاری بران؛آب تعاونی
 کشاورزی آب بهینه مصرف

1385 
 علی شاهرودی، و محمد چیذری،

 اصغر

 لیلتح از استفاده با آب مدیریت تعارضات شناسایی
 کنشگران شناختی هاینقشه

1396 

 داوری، ابوذر؛ یزدی، حاتمی
 قهرمان، و علی یوسفی، کامران؛

 بیژن

 زا استفاده با استهبان خیردشت آبخوان پایدار مدیریت
 زیرزمینی آب بیالن

1388 
 و محمدحسین سید حجتی،

 فردین بوستانی،

 و کشاورزی توسعه در موثر هایشاخص تحلیل
: مورد روستایی هایسکونتگاه آب منابع مدیریت

 تبریز دشت

1393 
 فاطمه؛ کاظمیه، جواد؛ زاد، حسین

 غفوری، هوشنگ قادر و دشتی،
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 ( 3مورد استفاده در تحليل)بخشمشخصات مقاالت 

 عنوان مقاله
سال 
 انتشار

 مشخصات نویسندگان

 بند) قدیمی سد یک بازسازی در سنتی همیاری
 (رود زاینده حوضه ده شانزده

 حسین سید ابری، حسینی 1376

 بومی دانش در بحثی رودزاینده آب سنتی مدیریت
 ایران

 حسین سید ابری، حسینی 1377

 دیرضایتمن بر آبیاری مدیریت انتقال فرایند اثرات
 مغان آبیاری شبکه مدیریت بهبود و بردارانبهره

1390 
 طالشی، احمد؛ سید حیدریان،
 موسی نژاد، علی و مصطفی

 1390 روستایی آب منابع مدیریت بر نگرشی
 خراسانی، و محمدامین خراسانی،

 منوچهر

یتعاون) مشارکتی آبیاری  مدیریت عملکرد بررسی
 (برانآب های

1395 
 خدمتی، و عباس دهقان،

 عبدالحسین

 رزانکشاو تمایل و اجتماعی سرمایه بین رابطه بررسی
 مورد: برانآب هایتشکل در عضویت و تشکیل به

 الشتر شهرستان مطالعه

1393 

 یزدان فاطمه؛ آبادی، فیض رحیمی
 و معصومه فروزانی، مسعود؛ پناه،

 سعید محمدزاده،

 آبیاری هاینظام شناختیجامعه هایبنیان به نگاهی
 ایران در سنتی

 محمدجواد زاهدی، 1386

 و فراروی هایچالش موجود، وضعیت به نگاهی
عرصه در کشاورزی فعالیت پایدارسازی راهکارهای

 استان در رودزاینده حاشیه برداریبهره های
 بختیاری و چهارمحال

 حمیدرضا زرنگار، 1395

 کشاورزی توسعه در آن نقش و آبیاری و آب مدیریت
 روستایی عمران و

 زهتابیان، غالمرضا 1372

 زاراب بر تکیه با قدیم ایران در آب تقسیم مدیریت
 پنگان

1395 
 رحیمی، و ایرج سعادتمند،

 غالمحسین

 آب هایسفره از برداشت سطح مقایسه و برآورد
 آن تاثیر و برداریبهره گوناگون الگوهای در زیرزمینی

 (همدان استان بهار دشت: موردی مطالعه) پایداری بر

1397 
 حاجی و احمد ذوقی، سلطانی

 محمد رحیمی،

 حقوق رهیافتهای مبنای بر آب مدیریت سازیبهینه
 بشر

 راحله حسینی، سیدمرتضی 1397

 جهت کشاورزی آب منابع پایدار مدیریت موانع
 در ایمطالعه) روستایی مناطق در کشاورزان آموزش

 (کردستان استان قشالق سد حوزه

1396 
 سواری، و محمدرضا پسند، شاه

 مسلم
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 عنوان مقاله
سال 
 انتشار

 مشخصات نویسندگان

 به نسبت کشاورزان نگرش بر بران آب تعاونی تاثیر
 رضوی خراسان استان: کشاورزی آب مدیریت

1387 
 چیذری، اصغر؛ شاهرودی، علی

 راد، غالمرضا پزشکی محمد و

 سیاست از استفاده با آب تقاضای مدیریت
 مطالعه: جهرم هاینخلستان در آب قیمتگذاری

 شاهانی خرمای موردی

1388 
 و الهام باریکانی، شاهرخ؛ شجری،

 افشین امجدی،

 منابع مدیریت سناریوهای اقتصادی اثرهای ارزیابی
 پیشین آبریز حوضه در آب

1397 
 سردار علی شهرکی، جواد؛ شهرکی،

 آرمان سید منفرد، هاشمی و

 اجتمای-اقتصادی وضعیت بر برانآب هایتعاونی آثار
 شمالی خراسان استان کشاورزان

1397 
 حسین زاده، مهدی صابری، سکینه؛

 سمیره محمدی، و صی

 در کشاورزی آب مدیریت مشکالت و موانع تحلیل
 و اورکنگ شهرستان: مورد) پایدار توسعه به دستیابی

 (کرمانشاه استان در صحنه

1395 
 محمد معتمد، و فائزه طاهرآبادی،

 کریم

 در آب بهینه برداریبهره در مشارکتی مدیریت
 قال آق شهرستان

1397 

 جهانگیر، غالمحسین؛ زاده، عبداهلل
 قزل، و محمدرضا محبوبی، لیال؛

 عبدالوهاب

 اریآبی شبکه مدیریت انتقال بازدارنده عوامل تحلیل
 دربند، میان دهستان مطالعه مورد: بردارانبهره به

 کرمانشاه شهرستان

1393 
 اصغر علی میرکزاده، روناک؛ عربی،

 کیومرث زرافشانی، و

 تیروانشناخ مبانی: آبیاری مشارکتی مدیریت رهیافت
 موجود موانع و انگیزش

1388 
 زمانی، و طاهر خالخیلی، عزیزی

 غالمحسین

 و ابزار چالشها، مفاهیم، بر مروری: آب حکمرانی
 نهادی تدابیر

 فاطمه بزایه، عسکری 1395

 از مشارکتی برداریبهره نظام استقرار سنجی امکان
 مدنی شهید سد پایاب اراضی در خاک و آب منابع

 تبریز( ونیار)

 راشد سید علوی، 1389

بهره مدیریت در برانآب هایتشکل نقش بررسی
 سنتی و مدرن آبیاری هایشبکه در بهینه برداری

 میاندوآب شهرستان رودزرینه دشت

1396 
 و لورنس تکیه، انویه علی؛ علیزاده،

 ناصر پور، محبعلی

 رحیم جزی، سلیمی و ایران غازی، 1383 برخوار کشاورزی آب منابع مدیریت بر تحلیلی

 مدیریت ایسازه غیر و ایسازه راهکارهای بررسی
 همدان دشت آب منابع پایدار

1395 
 و علی بهراملو، احسان؛ سید فاطمی،

 محمدحسین راد، ادیب
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 ( 3مشخصات مقاالت مورد استفاده در تحليل)بخش

 عنوان مقاله
سال 
 انتشار

 مشخصات نویسندگان

 آب منابع مدیریت در بحران نهادی هایبنیان
 ایران زیرزمینی

1395 
 و علی باقری، محمدرضا؛ فرزانه،

 محمدحسین آبادی، قوام رمضانی

 در کشاورزی آب مردمی مدیریت سنجی امکان
 تعاونی مدیریت بر تاکید با منجیل آبخور اراضی

 محمدباسط مینآبادی، قرشی 1389

فعالیت آغاز جهت شده مشاهده هایضرورت بررسی
 رد مدارانه مشارکت آبیاری مدیریت بسترسازی های

 رود زاینده رودخانه آبشار شبکه

1392 
 علیرضا پوش، مامن محسن؛ قناعت،

 میترا آقابابایی، و

 اقتصادی و اجتماعی مشارکت بر موثر عوامل تحلیل
 ارایض دشت آبیاری شبکه برداریبهره در روستاییان

 شوش شهرستان در

1397 
 مهر، دانش و علیرضا کریمی،

 حسین

 ایچ نازلو زیرحوضه آب منابع پیوسته بهم مدیریت
سازی شبیه مدل از استفاده با آتی شرایط در

Ribasim 

1394 
 االن،ب بی جعفری و منیژه پور، کیانی

 بهیه

 آب مدیریت هایمحدودیت و مسایل بررسی
 کرج شهرستان کشاورزان دیدگاه از کشاورزی

1390 

 قمی، شعبانعلی سمیه؛ گودرزی،
 و حمید محمدی، موحد حسین؛

 محمد زاده، جالل

 آب هایتعاونی تقویت و توسعه سازوکارهای بررسی
 (ارس رود حوزه: موردی مطالعه) بران

1393 

 مهدوی، نادری اله؛ روح ماقبل،
 نصیری، و فرهاد نیا، پاک کریم؛

 مجید

 رد کشاورزی آب مدیریت بر موثر های مولفه تحلیل
 کشاورزان دیدگاه از دشت زرین شهرستان

1388 
 قمی، شعبانعلی یاسر؛ محمدی،

 علی اسدی، و حسین

 کشاورزی آب منابع مدیریت اقتصادی مدلسازی
 آب بازار نقش بر تاکید با تهران استان

1393 
 پرهیزگاری، و ابوالفضل محمودی،

 ابوذر

 در برانآب تشکل توسعه بر موثر عوامل شناسایی
 کشاورزان دیدگاه از خوزستان استان کشاورزی بخش

 عضو

1394 
 و فاطمه پناهی، محسن؛ معینی،

 شقایق خیری،

 زیرزمینی هایآب افت زیستیمحیط یکپارچه ارزیابی
 مدیریتی راهکارهای ارائه راستای در اردبیل دشت

1395 

 اسکندری، بهرام؛ محمدی، ملک
 عزیزی، و لعبت زبردست، طاهره؛

 علی

 مدیریت سوی به اساسی گامی برانآب هایتعاونی
 آبیاری مشارکتی

1388 
 میردامادی، آرزو؛ میرزایی،

 الدین شهاب شکری، و سیدمهدی
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 ( 3مشخصات مقاالت مورد استفاده در تحليل)بخش

 عنوان مقاله
سال 
 انتشار

 مشخصات نویسندگان

 هایسازمان و کشاورزان مشارکت امکانات بررسی
 زهکشی و آبیاری هایشبکه مدیریت در محلی

1380 
 شیروانیان، و بهاالدین نجفی،

 عبدالرسول

 هایشبکه مدیریت در برانآب مشارکت موانع بررسی
 زهکشی و آبیاری

1385 
 شیروانیان، و بهاالدین نجفی،

 عبدالرسول

 برانآب هایتشکل موفقیت بازدارنده عوامل شناسایی
 و شمالی کرخه هایحوزه بردارانبهره دیدگاه از

 خوزستان استان جنوبی

1392 

 ؛بهمن پور، خسروی نسترن؛ نجفی،
 و مسعود برادران، مسعود؛ غنیان،

 عادل دحیماوی،

 در بردارانبهره مشارکت بر موثر عوامل بررسی
 حوضه در زهکشی و آبیاری فرعی هایشبکه توسعه

 نیشابور شهرستان بوژان رودخانه

 داریوش حیاتی، و حمید نصرآبادی، 1393

 ...یدا رجایی، و پروانه نصیری، 1390 آب منابع مدیریت در آب گذارینرخ

 نگرش بر موثر اجتماعی و فرهنگی عوامل تحلیل
 شهرستان) زراعی آب مدیریت درباره کشاورزان

 (چرداول و شیروان

1392 

 جمشیدی، اله؛ هدایت سید نوری،
 معصومه؛ علیرضا؛ جمشیدی،

 عفت فتحی، و زهرا مقدم، هدایتی

 :رود زاینده حوضه غذایی امنیت و آب منابع مدیریت
 رودخانه آبریز حوضه یکپارچه تحلیل روش کاربرد

 رود زاینده

 ورمنص زیبایی, و علیرضا نیکوئی، 1391

 مدیریت در مؤثر اقتصادی و اجتماعی عوامل بررسی
 فریدونکنار روستاهای در آب منابع جمعی

 احمد محمدی، و منصور وثوقی، 1391

برشاخص آن تأثیر و آبیاری مدیریت واگذاری شیوه
 عقیلی آبیاری شبکه در مدیریتی عملکرد های

1395 
آیت کرمی، و حمید چغاخور، ییالق

 اله

 
 
  


