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 چکيده

از منابع آب  یبرداربهرهدر های اخير وخامت اوضاع در برداشت منابع آب زيرزميني بيشتر شده است. در سال

جزو منابع مشترک محسوب  ينيرزميز یهاچرا که آب افتد،ياتفاق م يبه طور گسترده اثرات جانب ينيرزميز

. يکي از مفاهيم مهم که عملکرد بخش گذار استبرداران اثر بردار بر وضعيت ساير بهرهبرداشت يک بهره. شونديم

زا که رفتار باشد. در اين مطالعه سه نوع نهاد آب همکاری، غير همکاری و برونميآب به آن وابسته است، نهاد آب 

سپس  تواند باشد، معرفي گرديد.های آب ميگيرد و بستر اجرای سياستبرداران آب زيرزميني در آن شکل ميبهره

پيشنهاداتي در تقويت تواند موجب پايداری بيشتر يک آبخوان گردد. در انتها ميبيان گرديد که نهاد همکاری 

 .شدبران ارائه های آبها و تعاونيتشکل

 منبع مشترک، نهاد آب، آب زيرزميني، اثرات خارجي: هاکليد واژه

 

 مقدمه  1

شود. حتی در مناطق در مناطق خشک و نیمه خشک جهان از جمله کشور ما آب زیرزمینی منبع اولیه آبیاری محسوب می

منابع  ریهمانند سا ینیرزمیز هایآب با این حال، .کاربرد دارد عنوان یک منبع تکمیلی کشاورزیآب زیرزمینی به  مرطوب

پمپاژ و  یامدهایآثار و پ ،یبا منابع آب سطح سهیقرارگرفته است. در مقا دیدر معرض تهد یفیک چهو  یچه به لحاظ کم یعیطب

با منابع  سهیمنابع در مقا نیا یایروند احو  دادهو در طول زمان خود را نشان  یبه آرام ینیرزمیآب ز عمناباز  هیرویب یبرداربهره

منابع و  نیا تیو شناخت وضعتری انجام شده منابع با دقت کم نیا ریذخا ریدبرآورد مقا .شودانجام میکندتر  یآب سطح

نیز از تنوع و تعدد زیادی برخوردارند و آمار برداران این منبع بهره. ستین یقابل مشاهده و مستندساز یبه راحتآن  راتییتغ

 یشتریب یدشوارنظارت بر برداشت این منبع ارزشمند با  ها در دسترس نیست. به همین خاطر،دقیقی از میزان برداشت از چاه

  .روبرو است

 و تعريف مسألهبحث ضرورت  2
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های زیرزمینی جزو چرا که آب، افتداتفاق می 1جانبی برداری از منابع آب زیرزمینی به طور گسترده اثراتدر رابطه با بهره

شود که ویژگی رقابتی یا سازی اطالق میهای طبیعی یا انسانبه سیستم «منابع مشترک» .شوندمحسوب می 2منابع طبیعی مشترک

 ریپذلیتقل یبه منبع .[1] ستدشوار ا اریآنها بس 4یریپذ، اما منع3رندیپذلیتقل به عبارتی آنها باشند.عدم محرومیت را دارا می

ی نیرزمیاز حد از منابع آب ز شیبرداشت ب که استفاده یک فرد از آن منبع، مانع استفاده دیگران از آن شود، مثالا  ندیگویم

کند. منابع آب زیرزمینی به های مجاور شده و دسترسی دیگران را با مشکل مواجه میباعث افت سطح آب زیرزمین در چاه

پذیرند و محروم ساختن افراد جدید یا غیر عضو از استفاده آن سخت و مشکل است. در مورد این منابع وضعیت منعسختی 

برداران غیر کشاورزی امکان استفاده از آن را دارند و حالت رقابت بین وجود دارد. یعنی عموم کشاورزان یا بهره 5دسترسی آزاد

صورت آزاد و بدون کنترل و ضوابط و قوانین مشترک حاکم بر  اری از منابع مشترک بهبردالگوی بهره هرگاه آید.آنها پدید می

به حدی خواهد رسید که منجر به اتالف منابع مشترک و  از آنهابرداری برداری از این منابع صورت گیرد، شدت بهرهنحوه بهره

فاجعه منابع  ای یعنوان تراژداین حالت وضعیتی تحت کنند، در از آن منبع استفاده میخواهد شد که  بردرانیبهره یورشکستگ

شود. در حکمرانی منابع محسوب میمنابع مشترک  دهیچیبارز و پ قیاز مصاد ینیرزمیز یهامنابع آبلذا  آید.پدید می 6کمشتر

 برداران ضرورت دارد.مشترک توجه به تشخیص اثرات خارجی توسط بهره

 چارچوب نظری تحقيق 3

 ينيرزميدر برداشت آب ز ياثرات خارجفهوم م 1-3 

دو اثر خارجی را در این راستا گذاری برای کنترل برداشت آب زیرزمینی اهمیت دارد. توجه به اثرات خارجی در سیاست

گردد. به عبارت دیگر استحصال بیشتر برداشت آب در آینده بر می هایافزایش هزینهاثر اول به . کرد مشخصتوان از هم می

تنها به سود امروز خود  7بردار نادان یا کوته نظرآب در امروز، برداشت آب در آینده را تحت تأثیر قرار خواهد داد. یک بهره

و در نتیجه سطح ایستایی آب  یافته که میزان موجودی ثابت آبخوان با برداشت بیش از حد به تدریج کاهشتوجه دارد. در حالی

امروز افزایش داده،  های استحصال آب راارتفاع پمپاژ آب نه تنها هزینهافزایش . خواهد یافتفاع پمپاژ آب افزایش کاهش و ارت

 شود.های بیشتری در آینده میهزینهبلکه موجب افزایش 

بردار هزینه برداشت آب توسط یک بهرهد، نشومحسوب میهای زیرزمینی منبع مشترک آباز سوی دیگر به علت اینکه 

نگران است که افراد دیگر با افزایش همواره بردار یک بهرهکه . به طوری8دهددیگران را نیز افزایش میتوسط برداشت آب 

                                                           
1 - Externality 
2 - Common pool resource 

3 - Subtractable 
4 - Exclusive 

5 - Open access 
6 - Tragedy of Common-pool 

7 - Mayopic 
بیان زیر صورت  بهگیرد، های متعدد برداشت صورت میهنگامی که از چاهـ [2]ـ موسوم به معادله تیس رابطه برداشت آب زیرزمینی از یک چاه  - 8

 باشد.تخلیه از چاه می Qو  tام در زمان  iمیزان آب پمپ شده از چاه  isکه در آن  ،[3] شده است
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تا در کنند کنندگان آب سعی میبرداری او شوند، لذا استفادهبرداشت آب باعث کاهش سطح آب در چاه مورد بهره

افزون بر آن، یکی دیگر از پیامدهای ناشی از اضافه برداشت آب  برداری را حداکثر کنند.مدت منافع حاصل از بهرهکوتاه

برداران را که همه بهره است های طبیعیاکوسیستمو تخریب  ، فرونشست زمینزیرزمینی، شور شدن تدریجی آب زیرزمینی

های مناسب برای افزایش های زیرزمینی در اتخاذ سیاستآثار جانبی در برداشت آب، توجه به در مجموع .متضرر خواهد کرد

توان را میای از قواعد رسمی و غیر رسمی در این راستا مجموعه اهمیت دارد. نهادهای آبآبخوان و درک بهتر  طول عمر

 های مدیریت منابع آب متأثر از آنند.مهها و برنادر آن تعریف شده و نتایج سیاستبرداران بهره یرفتارالگوی که شناخت 

توانند در زمینه داده شده فعالیت کنند و توانند یا نمیکنند که در آن افراد میمجموعه قواعدی را تعریف می 1نهادهای آب

 [.4]گردد مجموعه اقدامات آنها از هر دوی تصمیمات فردی یا مشارکتی متأثر می
 چارچوب تحليل نهاد آب  2-3

توان آن را در دو مرحله تجزیه نمود. مرحله اول تجزیه نهادی به سه مؤلفه اصلی حقوق منظور تحلیل نهاد آب را میبه 

شود. گرچه های سازنده آن تقسیم میباشد. در مرحله بعد هر کدام از اینها به جنبهمی 4آب اجرایو  3، سیاست آب2آب

باشد، اما گردآوری همه آنها در یک چارچوب واحد و ترسیم روابط تعامل میای های سازنده نهاد آب کار سادهشناسایی جنبه

این  .کردند و بحث  آب را شناسایی نهادهای های تشکیل دهنده مؤلفهجنبه [4] باشد. سالث و دینارآنها کاری مشکل می

عملکرد کلی بخش آب را تعیین  در تعامل با محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قانونی و محیط زیستی آب نهادهای مؤلفه

 .(1)شکل  کنندمی

                                                                                                                                                                                 

  
1 - Water Institution 

2 - Water law 
3 - Water policy 

4 - Water Administration 
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 [4] تعامل نهادهای آب با عملکرد بخش آب -1شکل 

 

 [.5]شوند سه دسته کلی تقسیم می بهبرداران نقطه نظر رفتار بهرهاز به طور کلی نهادهای منابع آب زیرزمینی 
 نهادهای مديريتي غير همکاری  3-3

این طبقه از نهادها سایر بهره برداران است.  مشخصه اصلی آنها فقدان اطالعات کامل از نحوه تصمیم هر بهره بردار نسبت به

یک شود. کامالا نادیده گرفته می برداربهرهتوسط در آن برداشت آب  خارجیاثرات مبنای خرد فردی قرار گرفته است و  بر

این کند. و تنها به سطح آب زیرزمینی چاه خود توجه می کردهبهره بردار کوته نظر سود مورد انتظار در یک دوره را حداکثر 

اگر شود. منجر به وضعیت تراژدیک نمی آنزند. البته همیشه رقم می« 1منابع مشترک تراژدی»ای را تحت عنوان مسألهوضعیت 

را رقم وضعیت پایداری ، م اصالح نمایندواز تجربیات مفید گذشته عبرت گرفته و استخراج آب را بطور مداتوانند برداران ببهره

 بزنند.

 نهادهای همکاری  4-3

برداران بر مبنای تصمیمات بهره وضعیت همکاریای خرد فردی قرار دارد، در در مقابل نهادهای غیرهمکاری که بر مبن

بردارن تحت یک تشکل یا گروه همکاری برای دستیابی به پایداری منابع مشترک که بهره. به طوریگیردمیشکل خرد جمعی 

ای از بران در ایران نمونههای آبتشکل اثرات خارجی برداشت را حداقل کنند. کرده و سعی دارند تا و منافع بلندمدت تالش

 نهادهای همکاری را شکل داده است.

 زاگذاری بروننهادهای قانون  5-3

                                                           
1 - Tragedy of the commons 

 حقوق آب سياست آب

 آب اجرای

 آب نهاد

 سيستم سياسي

 جمعيت

 سيستم قانوني

 توسعه اقتصادی

محيط زيست و منابع 

 طبيعي

 عملکرد بخش آب
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ها دخالت کنند آبهبه منظور اجتناب از مصرف بیش از حد، مجریان ممکن است برای اصالح برداشت آب و تخصیص حق

بردارانی معطوف است که بر مبنای خرد فردی ها بر بهرهن سیاستو یا قوانین مختلفی برای مدیریت منبع مشترک وضع نمایند. ای

از کنند ها سعی میگیرند. لذا این سیاستکنند و اثرات خارجی برداشت آب خود بر وضعیت آبخوان را نادیده میعمل می

برداران را بطور کامل بهرهشوند که ها تنها زمانی مؤثر واقع میوقوع وضعیت تراژدی منابع مشترک جلوگیری کنند. این سیاست

برخی  ها نشان داده است.اجرای این سیاست برداران مختلف دربر بهره مجبور به اطاعت کنند. مطالعات مختلف نتایج متفاوتی را

 شود:، در ادامه معرفی می[6] تواند اجرا شودزا که در این زمینه برای پایداری منابع آب زیرزمینی میهای بروناز انواع سیاست

 های تنظيم سهميه مبناسياست  1-5-3

در یک برداران تحت این سیاست قانونگذار یک سهمیه مشخصی را برای حداکثر استحصال آب توسط هر یک از بهره

 کند. تعیین میدوره زمانی 

 وضعيت مبنا سهميهتنظيم  هایسياست  2-5-3

شد، حداکثر استحصال آب ممکن در دوره زمانی در نظر گرفته میبردار یک شبیه به سیاست سهمیه مبنا که برای هر بهره

تواند تابعی از وضعیت سیستم یا باشد. اگرچه در این سیاست بجای در نظر گرفتن سهمیه ثابت در زمانی، این سهمیه میمی

ل سهمیه حداکثر برداشت آب پذیرتری نسبت به اتخاذ سهمیه ثابت دارند. به عنوان مثاها شکل انعطافاین سیاست آبخوان باشد.

 تواند وابسته به میزان کل برداشت آب از آبخوان در دوره گذشته باشد.می

 مبتني بر ماليات هایسياست  3-5-3

شود که هزینه آب استحصال شده گرانتر شده و در نتیجه منجر به برداران با این هدف انجام میاصوالا تحمیل مالیات بر بهره

توان به افزایش هزینه انرژی پمپاژ تواند برقرار شود. از جمله میهای گوناگون میها نیز به شکلاین مالیات جویی شود.صرفه

شود. صورت دیگر مالیات به شکل ثابت های برداشت آب افزوده میآب اشاره نمود. بدین صورت که یک نسبتی بر هزینه

محصول خود را برای حفاظت از منابع آب بپردازند یا اینکه از درآمد برداران درصدی است. مانند مالیات بر درآمد که بهره

  دوره گذشته مالیات بدهند.برداران یک نرخ مشخصی را به ازای آب استحصال شده در بهره

 ورشکسته محور تنظيمسياست   4-5-3

های مالی که از ر ارزش داراییهایش افزون ببوده است که مانند یک بنگاه اقتصادی که بدهیدلیل این نامگذاری بر این 

برداران باید درصد ثابتی از برداشت مورد انتظار خود را کاهش دهند بهرهدر این حالت کلیه راه وام بدست آورده شده است. 

 تا کل برداشت مورد انتظار از آبخوان به همان نسبت کاهش یابد.

های نتیجه گرفتند که سیاست سهمیه مبنا و وضعیت مبنا برای مدیریت آب زیرزمینی نسبت به سایر سیاست [6] مدنی و دینار

گیرند، برداران اثرات خارجی را نادیده میبرداران بویژه هنگامی که بهرهزا برای افزایش عمر آبخوان و منافع بهرهدخالت برون

 .ت مبنا در به تعویق افتادن پایان عمر آبخوان به طور معناداری مؤثر واقع نشدندهای مالیاکه سیاست. در حالیمؤثرتر واقع شدند

 گيری و پيشنهادنتيجه 4
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های مخلتف در بخش آب اصالحات نهادی مد نظر قرار گیرد. هر چند این امری شود پیش از اجرای سیاستپیشنهاد می

هر یک از نهادهای همکاری، غیر همکاری و  و بلندمدت دارد. های جامعریزیباشد و موفقیت آن نیازمند برنامهکوتاه نمی

مدنی به اعتقاد گذارند. برداران را در بر دارند و اثرات متفاوتی را بر وضعیت منابع آب میزا الگوهای متفاوت رفتاری بهرهبرون

منجر به و  کندارایی را ایجاد مینهادهای همکاری نسبت به نهادهای غیر همکاری و نهادهای برونزا بیشترین ک [7]و دینار 

 گردد.تر میپایداری بیشتر منابع آب شده و عمر آبخوان طوالنی

برداران از تأثیر اثرات خارجی برداشت آب و نحوه رفتار آنها در همکاری یا عدم همکاری در برداشت آب بر آگاهی بهره

همکاری در استفاده از نهاد بران یک تجربه از های آبمنافع بلندمدت و عمر آبخوان اثر گذار است. در جوامع ایرانی تشکل

بران مورد بررسی های آببرداران را در تعاونیمشارکت بهره[ 12و  11، 11، 9، 8] لهبرخی مطالعات از جم باشد.میمنابع آب 

 همکاری میانهای حمایتی با برنامه شود که دولتپیشنهاد میبرخی موانع مشارکت را شناسایی نمودند. لذا قرار دادند و 

که  فراهم نمایدشرایطی  های ترویجیدولت با برنامه. در این راستا داشته باشد یمکملنقش آب بران را تسهیل کند و  هایتشکل

های ها و تعاونیدارند. با تقویت تشکلدر تعیین سرنوشت و وضعیت خود نقش مؤثر به این باور برسند که برداران بهره

ها ین سازمانها مشارکت داده شوند. اآگاه شده و در تصمیم گیری آمد اقدامات خود بر دیگراناز پیبرداران آب آنها بهره

گذارند جریمه و هایی را که قوانین را زیر پا میآنها نمایند و گذاریگذاری، محدودیت و سایر سیاستخود اقدام به قیمت

 برداری عادالنه آب را ایجاد نمایند.تخصیص، توزیع و بهره های الزم برای مشارکت و همکاریتنبیه نماید، و انگیزه
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 .175-167(: 2)41خاک ایران، ها تجن، مغان و ورامین، تحقیقات آب و فرآیند مدیریت آبیاری مطالعه شبکه

مشارکت بهره برداران حوزه سد  یاستیس-یموانع ادار یبررس (،1392غالمرضایی، س.، موسوی، ز. و رحیمیان، م. )[ 9]

 .113-116(: 2)5 ،ییتوسعه روستا، آب بران یتعاون لیتشککزنار در 

ها های مشادهده شده جهت آغاز فعالیتضرورت(، بررسی 1392قناعت، م.، مأمن پوش، ع. و آقابابایی، م. )[ 11]

 .1-9(: 7)1بسترسازی مدیریت آبیاری مشارکت مدارانه در شبکه آبشار رودخانه زاینده رود. آبیاری و زهکشی ایران، 
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 ینیهاوتعا تقویتو  توسعه یهارکازوسا سیربر(، 1393، ف. و نصیری، م. )نیا کپا، م.، درینا کریم، ر.، ماقبل[ 11]

 .63-55(: 1)28، ورزیکشا توسعهو  دقتصاا نشریه، AHP روش دبررکا ،رود ارس( زهحو: ردیمو مطالعه) نابرآب

های آبیاری و زهکشی، بران در مدیریت شبکه(، بررسی موانع مشارکت آب1385نجفی، ب. و شیروانیان، ع. )[ 12]

 .53-71(: 3)9فصلنامه روستا و توسعه، 

 


