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 چکیده
هید     به کمک ترکیبیی ا  ناددهیدی رییمی انینانییا ییدیی       یا عرصهحکمرانی در هر 

که ناددهدی ریمی در صنرت عدم  ردیگ یمی اعرف( صنرت رریمیغمقررات(   ناددهدی 

کنند؛ بندبرایی تحلیی  نینانیی      یمتد یی مندیب کدرکردا ناددهدی غیرریمی را تخریب 

عرض تراژدی مندبع مشترک هدی  یر مینی که در م ای ا  جمله آب هد در هر حن ه ییدی 

کنید    عننان بخشی ا  تحنل ناددی بدیسیته بید  میی    نرار داردا راه را برای تحنل ننانیی به

بیه دییی  نقیدهدی     1361مصنب « ندننن تن یع عددالنه»آخریی ندننن آب کشنر بد عننان 

کیه   هدی متعیدد در عرصیه عمی ا ممکیی ایی  بید نیدننن جیدمع آب         بسیدر   ندکدرآمدی

تنانید   ننیس ای ا جدیگزیی شند  مقدیسه ایی د  ندننن می در مرحله تایه پیش ننناک هم

دییتنر  »ننیسی را مشخص نمدید  پژ هش حدضر بد ایتفدده ا  ر ش  میزان پیشرف  ندننن

  هد ای ا به مقدیسه بخیش  که ر شی برای تحلی    مقدیسه ننانیی   ییدی «  بدن ناددی

دهیدا اییی د     میی   نشیدن پردا د  نتدیج تحلی  نایددی   می هدی  یر مینی ایی د  ندننن آب

هد ای ا امد در عم   آن  هدی جداگدنه ندشی ا  مأمنری  دارند کههدی متفد تی  ندننن عننان

بد یگران عمده در هر د  ندنننا  -1تفد ت مدهنی چندانی بد یکدیگر ندارند  به ایی ترتیب 

 -2هدی  یر مینی   تد حد کمی حفدرهد هستند؛  ببرداری ا  آ نفعدن باره   ارت نیر    ذی

عنینان ییک    نگده به   ارت نیر  در هر د  ندننن یکسدن   همچنن نگده ندیمی به د ی  به
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به دنبدل اجرای ننانیی   برکندر ا  هر  صرفدًکدرگزار خیرخناها تناند   کدمالً مطلع ای  که 

برداران   حفدرهید کیدمالً منفیی     ارهطلبی شخصی ید حزبی بندها در عنض نگده به ب منفع 

ی منجیر بیه تیراژدی    طلبی  منفعی  هد به دنبدل مندفع شخصی خند هستند   ایی  ای   آن

شند  ایی ننع نگده منجب شده تد حین ه اختییدرات   ارت نییر  بسییدر      مندبع مشترک می

دیدار ا  برداری پ برداران برای باره گسترده تعریف شند   هیچ مجدیی برای نقش فعدل باره

هیدی   ی بدنی نمدند؛ حدل آنکه مدیری  منفی  آب کنش جمعمندبع آب  یر مینی به کمک 

 برداران ای   هدی جمعی باره  یر مینی نید مند تسای  کنش

دیتنر بدن ناددیا ندننن جدمع آبا ندننن تن ییع عددالنیه آبا تحلیی      های كلیدی: واژه

 ناددی ندننن

 JEL: Q28, d02, h10, k0بندی  طبقه

 



 

 

 مقدمه

حددود  به  توان یرا آب پوشانده، تنها م نیدرصد از سطح کره زم 70با وجود آنکه 
 69(؛ Guppy & Anderson, 2017تکدا کدرد    جهدان ا  نیریشد  یها درصد از آب 2.5

 یهدا  آبدرصد در قالد    31و تنها  خچالیصورت  به نیز درصد 5/2 این درصد از
از  شیاستفاده بد  (.Clark & Briar, 2001  قابل استفاده است یآب جار و ینیرزمیز

در  یآبد  یهدا  هدا و بردران   به تنش یمیاقل راتییدر کنار تغ ابیمنبع کم نیحد از ا
 یها از آب یبرداشت جهان که یدرحال زیرا ؛از جهان منجر شده است یادیمناطق ز

آن در حدود  هیغذت ،در سال است مکع  لومتریک 1500تقریباً در حدود  ینیرزمیز
 (.Aeschbach-Hertig & Gleeson, 2012 است  12600

ویدهه در   هدای زیرسدطری بده    آب کاهش میدزان موج   هیرو یاین برداشت ب
در حددود  ای کده   گونده  بده  ،جهان از جمله ایران شدده  خشک مهیمناطق خشک و ن
و معیشت کشداورزان،  گردیده های ممنوعه تبدیل  ران به دشتهای ای نیمی از دشت

رشد صنعت و حتی تأمین آب شرب شهری و روسدتایی در معدرت تهدیدد قدرار     
مسدلله آب در ایدران    . بر این اساس اکنون(1394های مجلس،   مرکز پهوهش دارد

 در ردیف یکی از مسائل کالن ملی قرار گرفته است.
و از چندد   نیسدت جدیدد   ای تأمین و توزیع آب در فالت ایران مسدلله مسلله 

 مایع حیدات هزار سال پیش مطرح بوده است. کم آب بودن این فالت برای تدارک 
سالی در ایدران   در واقع پدیده خشک (.1395دارد  رهنما،  های ابداعی نیاز روشبه 
هدای   و از زمدان هخامنشدیان در ا در دگرگدونی     شود مرسوب نمیجدید  ای پدیده

 (.1357دی،  راونسالی وجود داشته است  طبیعی خشک
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مددیریت   فقددان سدال توانسدته بودندد در شدرای       3000مردم ایران در طول 
 و بندد، آبییدر   کداریز، قندات، آب   چدون فیزیکدی   یها متمرکز با استفاده از نوآوری

سدالی و   ی برای مقابله بدا خشدک  یها حل مدیریت منابع آبی، راه درهای آبی  آسیاب
در کنددار  (.1390ی و همکدداران،  سددرهر پیامدددهای مربددو  بدده آن ایجدداد کننددد 

، برداری از ایدن مندابع مشدترک    های نهادی برای بهره نوآوری ،های فیزیکی نوآوری
است که در قال  آن حقابده هدر فدرد، افدراد صداح  مسدلولیت در       ضروری بوده 

هدا، نردوه نردارت بدر      هدا، نردوه انتخداب آن    آبیاری  مانند میراب( و وظدایف آن 
گرفتند  لفان و هماهنیی مربو  به آبیاری را بر عهده میبرداشت آب، مجازات متخ

 (.1394 ازکیا و رستمعلی، 
ابداعات صرفاً فناورانده و فیزیکدی بده    این  ابتدای امربدین ترتی  هرچند در 

زیرساخت سختی مثل چداه یدا قندات     هرمکت  نهادگرایی ، بر اساس رسند نرر می
منردور از زیرسداخت ندرم،    و  ستبرای اداره مطلوب نیازمند یک زیرساخت نرم ا

کرده   وضع ها برداری از انواع زیرساخت انسان برای بهرهی است که های دستورالعمل
ها و در نتیجه نیازمندد   ها مستلزم آگاهی از نروه کار سیستم است. این دستورالعمل

هدای سدخت    در زمینه شناخت طرز کار این زیرساخت یگذاری قابل توجه سرمایه
های نرم هستند که در یک تعریف کلی به قواعدد بدازی    ا از زیرساختاست. نهاده

های مختلف گفته  سیاسی در مقیاس -بین کنشیران اقتصادی در یک نرام اقتصادی
ورسوم، قوانین و مقررات، قانون اساسدی، تابوهدا    شوند و مواردی همچون آداب می

پدذیر کدردن    بیندی  پدیش  نهادهدا وظیفه اصلی (. North, 1990شوند   و... را شامل می
های مبادالتی و افزایش هماهنیی  رفتار سایر کنشیران و بدین ترتی  کاهش هزینه

 (.Ostrom, 2011 صورت مطلوب است  در تخصیص منابع به
 «غیررسدمی »و  «رسدمی »حکمرانی نهادها یا قواعد به دو دسدته   های در حوزه
اال بده پدایین یدا متمرکدز،     شوند. قواعد رسمی که نوعاً در مددیریت از بد   تقسیم می

در  .کندد  بر قدرت سطوح باالی سازمان تأکید می ،شود تدوین، تصوی  و ابالغ می
نفعان منبع مشدترک قواعدد و    برداران یا ذی گروهی از بهره ،ت از پایین به باالیمدیر

هدا در قالد  کدنش     صورت دفعی  پیشدنهاد مقدررات و تصدوی  آن    نهادهایی را به
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صدورت تددریجی و از طریدق سدعی و خطدا       مقیاس منبع( یا بهانتخاب جمعی در 
 .(Ostrom, 1990شوند   دار می خود ضمانت اجرای آن را عهده کرده،ایجاد 

با ایجداد دولدت مددرن از زمدان مشدروطه و ایجداد پارلمدان و بسد  حیطده          
، مدیریت آب کشور طی سدده اخیدر عمددتاً از شدیوه مددیریت      ها اختیارات دولت

 بخشدی جهرمدی و    های رسمی استفاده کدرده اسدت   گذاری متمرکز در قال  قاعده
 تدرین  ، اصلیهای گذشته با وجود وضع قوانین آب در طول دهه (.1393همکاران، 
 1347مصدوب  « آب و نروه ملدی شددن آن  »قانون  مربو  به در قوانین آبترول 
و در زمره مشترکات عمومی قدرار   شدهآب از دایره مباحات خارج  در آن که تاس

تصدر  در   1347از سدال   پدیش (. در واقدع  1397 اسدی و لواسانی،  گرفته است
ملدزم بده اخدذ     ب،بدرای اسدتفاده از آ   ،سدال این برداران از  اما بهره ؛ها آزاد بود آب

به تصوی   «توزیع عادالنه آب قانون» 1361سال بعد در  14پروانه و مجوز شدند. 
مجلس شورای اسالمی رسدید. ایدن قدانون نیدز آب را جدزر مشدترکات مرسدوب        

دهد تا طبق مصالح عامده   و آن را در حیطه قدرت حکومت اسالمی قرار می کند می
 برداری شود. از آن بهره

کشدور را داشدته    یها آب از حراست و این قانون بیش از آنکه دغدغه حفاظت
و تعیدین تکلیدف   بیشدتر بده دنبدال تقسدیم آب      ،دید آ یبرمد  شناماز که  چنانباشد، 
 ،که طبق قدانون ملدی شددن آب    چرا ؛(1397، ینیاالم غیرمجاز است  روحهای  چاه
بدرداری کسد  کنندد؛     توانسدتند مجدوز بهدره    نمدی  وجده  چیهد  های غیرمجاز بده  چاه
 در کده را هدایی   چداه  کلیده  صداحبان  ،قانون توزیع عادالنه 3تبصره ماده  که یدرحال

 بدرداری  بهدره  مدورد  چاه اینکه از اعم اندد شده حفر نیرو اجازة وزارت بدون گذشته

بدرداری   به مراجعه به وزارت نیرو و اخدذ پروانده بهدره   د   باشد نیرفته یا گرفته قرار
هدای   د. نقدهای وارده به این قانون و تشدید برران آب در طول دهده کن موظف می
اسدت،   یافتده  رت تعارضات سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی نمودصو گذشته که به

 اگرچه هنوز این قانون تصدوی  نشدده   ؛دکرتری را مطرح  ایده تدوین قانون جامع
نقادی و  برایمطرح شده و  «قانون جامع آب»عنوان  بانویس الیره آن  پیش است،

ار در دسدترس مرافدل علمدی و کارشناسدی قدر      ،روشن شدن نقا  ضعف و قوت
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 گرفته است.
 1«ابدزار دسدتور زبدان نهدادی    »استفاده از  ،های مقایسه دو قانون یکی از روش

در این روش برای فهدم هدر قدانون، ابتددا بده       (.Crawford & Ostrom, 2005است  
سدرس دسدتور   شود و  میآن قانون پرداخته  دهنده لیهای نهادی انفرادی تشک گزاره

آن  موضدوع   دهندده  لینهادی را به عناصدر اصدلی تشدک    های آن گزاره ،زبان نهادی
کندد.   ن( تجزیه مدی اقانون، حکم، درجه الزام حکم، شرای  حکم و مجازات متخلف

ها در طول زمان از طریق مشخص کردن تغییدر در عناصدر    ترلیل ترول این گزاره
کندد  صددیقی و    مدی  بسدیاری آن به فهم مسیر تردول قدانون کمدک     دهنده لیتشک
 (.b2012ن، همکارا
حاضر بر آن است تا با استفاده از روش دستور زبان نهادی، قانون توزیع  مقاله
تدا بده ایدن     کندنویس قانون جامع آب مقایسه  های زیرزمینی را با پیش عادالنه آب
مسیر ترول قانون از طریق شناسایی بازییران اصلی، ورود بازییران جدیدد،   وسیله

تدراددی مندابع   »بددین منردور ابتددا     ؛معلدوم شدود   ...میزان تکالیف هر بدازییر و  
با تمرکز بر ابزار دستور زبان نهادی معرفی « ترلیل نهادی»و سرس روش « مشترک
در  پدس از آن  ؛شدود  مدی  بیدان شدده   های انجدام  از پهوهش یا دهیبه کمک آن گزو 

دو قانون مورد نرر بدین روش ترلیل و بدا هدم مقایسده     ،های زیرزمینی بخش آب
 شود. ها ارائه می و در پایان نتایج بررسی ندگرد یم

 . تراژدی منابع مشترک و راهکارهای كاهش آن1

 شدده  یند یب شیدر ادبیات علمی نیز پکه زیرزمینی  یها ویهه آب مسلله برران آب به
( در مقالده مشدهور   1968  2«هاردین». شود ینامیده م« تراددی منابع مشترک»است، 

کده در آن افدراد    کندد  یموقعیتی را تصویر مد « تراددی منابع مشترک»خود با عنوان 
صورت مستقل بین تعدادی کاربر و با توجه به منافع شخصی خود از یدک منبدع    به

کده مقددار   اینکنند. با توجه بده   مشترک  مثل یک سفره آب زیرزمینی( برداشت می
دهد، بین کداربران بدر    در دسترس دییران را کاهش می ن آبمیزا ،هر فرد برداشت

                                                                                                                                 

1  . Institutional Grammatical Tool 

2  . Hardin 
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برخال  منافع کل کاربران گیرد که در نهایت  صورت می یسر برداشت بیشتر رقابت
معدرو  بدرای     حدل  . در ادبیات این موضوع، دو راهشود می موج  تهی شدن منبع

رک در سازی منبع مشت اند از خصوصی حل یا کاهش تراددی وجود دارد که عبارت
با وجود این باید توجه داشت همچنان کده   ؛گذاری دولت مقررات وصورت امکان 

بیدان   «حکمراندی مندابع مشدترک   »با نام  ( در کتاب کالسیک خود1990  1«استروم»
غیدر   یهدا  حدل  و برای آن راه اند هرو بود جوامع از دیرباز با این مسلله روبه ،کند می

بران با ابداع نهادی در قال  وضع قواعد و مقررات کار .اند افتهی یردولتیبازاری و غ
خودکنترلی برای در یک راستا قدرار دادن مندافع فدردی و مندافع جمعدی بدر ایدن        

کلدی  و نده دو    حدل  راهتدوان گفدت سده     . به این ترتید  مدی  اند کردهتراددی غلبه 
یز بوده ی این منابع نحکمرانتر  قدیمی حل راه( قابلیت استفاده دارند، هرچند حل راه

 ی چند هزار ساله دارد.ا سابقهاست که 
سدازی ایدن    دولتدی  حل راهبا مدرن شدن دولت در ایران، خواسته یا ناخواسته 

گذاری رایج شد و تاکنون نیز ادامه دارد. در ادبیات سیاسدی   منابع از طریق مقررات
 یبخدو  های خود را بده  شد که وظیفه نیریسته می ییزا همچون عامل برونبه دولت 
شدد کده بدرای     طر  تصور مدی  بی یدهد. در واقع دولت دموکراتیک نهاد انجام می
در اقتصاد به وجود آمدده اسدت و قددرت و اطالعدات الزم     « خیر جمعی»افزایش 

که از ابزارهدای اقتصدادی بدرای    انتخاب عمومی  دارد. نرریهبرای مقررات گذاری 
که کدارگزاران   دهد میدرستی نشان  به برد، می  ترلیل مسائل رایج علوم سیاسی بهره

نیدز از   یگذار نیستند و حتی قانونبه دور چنین دولتی نیز از تعقی  منافع شخصی 
ین ترتی  ممکن اسدت قدوانین در مرحلده تددوین و     ه اب ؛این عارضه مستثنا نیست

های دولتی یدا   صورت نامرسوس برای برآوردن منافع بخشی از دستیاه تصوی  به
قدوانین برکندار از ایدن     ،حتی ممکن است شکل بییرد.ها  انتخاباتی آن حتی حامیان

های مختلفی را ترت تأ یر  زیرا منافع گروه ؛آسی ، در مرحله اجرا شکست بخورد
 و ها خواهدد بدود   های آن زنی اجرای قانون متأ ر از چانه. به این ترتی  دهد قرار می
را هدا   آن یسداز  ها و نروه هماهند   هباید منافع این گرو بودن،مؤ ر برای  هر قانون

                                                                                                                                 

1  . Ostrom 
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ین مانع در برابر اجرای قانون و حصول به بیشترین مندافع جمعدی   ربرای ایجاد کمت
بدر   بایدد  بلکه ،ها دئالیقوانین را نباید بر اساس ا به همین دلیل ؛در نرر داشته باشد

 (.1393ت  گانین ، ت نوشااساس واقعی

 نهادی تحلیل .2

هدای خصوصدی بدین     هنجارهای جامعه و توافدق  غالباًادی، های اقتص مدل و قوانین
بددون   اما کنند؛ های خود لراظ نمی ها را در ترلیل گیرند و آن مفروت میافراد را 

بین افراد حمایدت  از همکاری باید یک چارچوب قانونی، اجتماعی و قراردادی که 
تواندد شدکل    یها را با یکدییر هماهن  کند، هیچ فعالیت اقتصدادی نمد   و رفتار آن

های اجتماعی و اقتصادی  که تمام فعالیتکنند  فراهم میچارچوبی را بییرد. نهادها 
 شدده  های ابداع مردودیت»عنوان  نهادها را به« نورث. »گیرد آن صورت میقال  در 

هدا   آن« استروم»و  (North, 1990, p3) «دهد ها را شکل می انسان تانسانی که تعامال
تمام اشکال تعامالت تکراری و  یده برای سازمانها  که انسانیی ها دستورالعمل» را

 کنند. تعریف می (Ostrom, 2005, p3) «دهند قرار میاستفاده  ی موردساختار
 -حتی در میان نهادگرایان -های زیادی که بین تعاریف نهاد اوتبا توجه به تف
ین تفاسیر مختلف ( در پی یکرارچه کردن ا1995«  کرافورد و استروم»وجود دارد، 

اند؛ در  تمایز قائل شده «گزاره نهادی»و « نهاد»از نهادها برآمده و برای این کار بین 
و گدزاره   شدوند  نهادی بیدان مدی  های  گزارهاز طریق صورت زبانی و  واقع نهادها به

ها یا پیامددهایی را   کنشکه ]است[  های مشترک زبانی مردودیت یا فرصت»نهادی 
. کندد  یدا توصدیه مدی    مجداز تجدویز،   اشخاص حقیقی و حقدوقی(  برای کنشیران 

طدور ضدمنی در یدک شدکل      بهتوانند شفاهی، مکتوب یا حتی  نهادی میهای  گزاره
 ,Crawford & Ostrom  «یدده شدوند  برای بازییران در مری  تجربی فهم درکقابل 

1995, p 583) کده در  . گزاره نهادی دارای سه دستة قاعده، هنجار و استراتهی است
 ها بیان خواهد شد. ادامه تفاوت آن
های نهادی با اشکال متنوع در تمام سطوح جامعه وجدود دارندد. قدانون     گزاره
ساختار دولدت را مشدخص   ها  این گزارههای نهادی است.  حاوی گزارهاساسی هم 

و  خسدارت تنبیهدی  . قدانون  شدمارد  یدر برابر دولدت برمد  را و حقوق افراد کند  می
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غفلت ساده که مسلول پرداخت خسارات ناشدی از   عدهعنوان مثال قا هاجزای آن  ب
هدای   هم گدزاره های نهادی است. قراردادها  ( شامل گزارهکند را مشخص میحاد ه 

که تبادالت حقوق مالکیدت را   وجود دارندبین افراد  ییها زیرا توافق ؛نهادی هستند
 .(Alston, 2018, p61  کنند تعریف می

بدرای   «یزبدان نهداد   دسدتور »کرافدورد و اسدتروم پیشدنهاد ابدزار     ابداع دییر 
استخراج نهاد از گزاره نهادی مربوطه است. بدرای ایدن کدار نخسدت بایدد گدزاره       

های سازنده آن تقسیم کدرد. در هدر گدزاره نهدادی مثدل قدانون،        نهادی را به مؤلفه
تواندد( و   مدی اجزای مختلفی مثل مخاطبان، موضوع، عملیر تجویزی  باید، نبایدد،  

کرافدورد و  دستور زبان ابداعی شود.  بینی می شرای  حکم و مجازات متخلفان پیش
کند و پنج جزر را در هدر گدزاره نهدادی تشدخیص      استروم از این منطق استفاده می

یدا جدزر    Aimیا جدزر شددت التدزام،     Deonticیا جزر اسنادی،  Attributeدهد:  می
. به همدین دلیدل   یا جزر تنبیهی Or elseنهایت  یا جزر شر  و در Conditionعمل، 

 شدده  یگذار نام «ADICO»اختصار  بهاین روش با استفاده از حرو  این پنج مؤلفه 
 است.

و ابدداعاتی در   ن صورت یدا بدا تعددیالت جزئدی    یبه هماین دستور زبان که 
 ،مورد استفاده قرار گرفته اسدت  ها و نهادها مطالعات مختلفی روی قوانین، سیاست

کند تا بدا توجده بده تعداریف      ( اوالً به پهوهشیران کمک می2005از نرر استروم  
 وبسیار زیاد از نهاد حتدی در ادبیدات نهدادگرایی بده درک مشدترکی از آن برسدند       

 انیاً ایدن درک را بده    ؛های تجربی سرعت بیشتری بییرد پیشرفت نرری و پهوهش
زیرا از آنجا که هدر اصدالح سیاسدتی نیازمندد تغییدر       ؛دهد انتقال می سیاستمدار نیز

قواعد موجود یا تأسیس قواعد جدید است، سیاستمدار نیز بایدد درکدی از نهداد و    
جدای دادن  ه کندد تدا بد     الثاً به سیاستمدار کمدک مدی   ؛تغییرات نهادی داشته باشند

آن  تدر  قید هدای عم  وارد الیده  ی،سداز  یحمایت از خصوصهمچون  کلی یشعارهای
رابعداً بده    دست یابند؛برآورد نتایج احتمالی اجرای آن در مری  واقعی به و شوند 

دهد تا بتوانند حتی اختالفدات جزئدی نهادهدا را نشدان      هایی ارائه می مرققان سرنخ
 مقایسه کنند. یکدییرها را با  و آن دهند
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 (Attributeجزء اسنادی ) .2-1

 Theesfeld, 2010 & ل مخاطد  گدزاره نهدادی اسدت     عام« جزر اسنادی»منرور از 
Schlüter). سدازمان باشدد. جدزر    یدک  تواند شامل فرد، افراد یا حتدی   این عامل می

تواندد   های آن است. جزر اسنادی می اسنادی در دستور زبان نهادی عامل و ویهگی
در صدورت   ؛در گدزاره نهدادی وجدود داشدته باشدد      حیرصریصورت صریح یا غ به

های نهادی دییر بده فاعدل آن پدی بدرد. یکدی از       توان از گزاره غیرصریح بودن می
شددت  »ادی، یافتن عبدارتی از گدزاره اسدت کده     های پی بردن به فاعل گزاره نه راه
. در مطالعدات  (Crawford & Ostrom,1995 شود  در مورد آن عبارت اجرا می« التزام

 ,Siddiki, et al اشاره شدده اسدت   اسنادی جزر « عمل»دییری نیز به قابلیت انجام 

2009). 

 (Deonticشدت التزام ) .2-2

دهنده وضعیت آن گزاره  نشان بوده،عبارتی توصیفی در گزاره نهادی « شدت التزام»
تواند مجاز، ممنوع یا اجبدار   . گزاره نهادی می(Theesfeld, 2010 Schlüter & است 

شددت  »ند که توصیف این وضعیت در جزر کرا بیان  یبه انجام دادن یا ندادن عمل
د کده در  . هرچند (Crawford & Ostrom,1995 شود  گزاره نهادی مشخص می« التزامِ

در جملده   صدریح  صدورت  صرفاً بده « شدت التزام»ابتدا بر طبق نرر استروم عبارت 
 ,Siddikiرا نیز قبول کردندد.   « شدت التزام»ضمنی بودن جزر  اما بعد ؛قرار داشت

et al, 2009) 

 (aim) عمل. 2-3

 & Crawford  دهدد  هدد  یدا فعدل گدزاره نهدادی را نشدان مدی       « عمدل »عبدارت  

Ostrom,1995.) البته این عبارت شامل شر  زمانی و مکانی نیست. 

 (Condition) شرط. 2-4

های نهادی اسدت.   در گزاره« عمل»دهنده شرای  وقوع عبارت  نشان« شر »عبارت 
 & Crawford  دانسدت  مدی « شر »های  شر  مکانی و زمانی را تنها عبارت استروم

Ostrom,1995یکه گدزاره نهدادی شدرط   ( در صورتی 2009  «صدیقی»از نرر اما  (؛ 
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 تواند برقرار باشد. در همه شرای  می، نباشد

 (Or else) تنبیه. 2-5

« عمدل »های نهادی، عبارتی است که در صورت عدم وقوع  در گزاره« تنبیه»عبارت 
( جزر تنبیه باید دارای سده  1995  کرافورد و استرومشود. بر اساس نرر  می حادث

البته منرور  ،کنترل رسمی الزم است« تنبیه»بودن برای معنادار  ؛ نخست:شر  باشد
که تنبیه را مدؤ ر  است تضمینی منرور بلکه  ،از کنترل رسمی، نرارت دولت نیست

 :ین نرارت و کنترل هنجار یا قواعدی تعریف شدده باشدد؛ سدوم   ابرای : دوم سازد؛
 همه این قواعد در فرایند توافق جمعی ایجاد شده باشد.

 های آن بر اساس مؤلفه های نهادی گزارهبندی  تقسیم

را  آنو بعضدی دییدر بخشدی از     «ADICO»های نهادی همه اجزای  بعضی از گزاره
باشدد، گدزاره   شدته  را دا «ADICO». در صورتی که گزاره نهادی همه اجدزای  نددار

 «هنجدار »باشد،  «ADIC» های جزر گزاره نهادی دارای چنانچهاست. « قاعده»نهادی 
در عندوان مثدال    بده  .اسدت  «اسدتراتهی »باشد، گدزاره  را داشته  «AIC»زای و اگر اج
، گزاره دوم استراتهی و گدزاره سدوم هنجدار    نخست قاعدهگزاره ، 1شماره جدول 
شود تا عمل هماهنیی  ها موج  می استراتهی(. Watkins & Westphal,2016  است

 فقددان البتده بدا    ؛شدود  یده و رفتار افراد سازمان بیفتداتفاق  یراحت بین کنشیران به
گونه تنبیه خارجی، از آن  تنبیه در استراتهی، ممکن است که افراد بدون ترمل هیچ

گروه، افدراد بده    . در مقابل آن هنجارها قرار دارند که با فشار اجتماعینکنندتبعیت 
 .(Theesfeld, 2010 Schlüter &   شوند داده میرفتاری خاص جهت 
 :شده است نهادی ارائه های از گزارههایی  در ادامه نمونه

در  ؛خرید سییار مجاز نیسدتند  براییا کمتر،  هسال 18افراد  :نخستگزاره   -
 صورت جریمه خواهند شد. نیغیر ا

که آخر از همه از کالس خارج شود، بایدد چدراغ    یآموز دانش گزاره دوم: -
 کالس را خاموش کند.

 کنند. رها سالم میت ترها به بزرگ در ایران معموالً کوچک گزاره سوم: -
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 های نهادی بر اساس دستور زبان نهادی مثال انواع گزاره. ١ جدول

 (Oتنبیه ) (Cشرط ) (Iعمل ) (Dشدت التزام ) (Aفاعل ) 

 خرید سیگار مجاز نیستند افراد نخستگزاره 
سال سن یا  18با 

 کمتر
صورت  نیدر غیر ا

 جریمه خواهند شد

 باید آموزی دانش گزاره دوم
کالس را خاموش چراغ 

 کند
آخر از همه از کالس 

 خارج شود
- 

 - ترها کوچک گزاره سوم
ترها سالم  به بزرگ

 کنند یم
 - در ایران

ی تقسدیم  ررسدم یغکه گفته شد، نهادهدا بده دو دسدته قواعدد رسدمی و       گونه همان
و توافقدات   مقدررات سدازمانی، قراردادهدا   ، عدادی  اساسی، قوانینوانین قشوند.  می

رسمی بین افراد، قواعد رسمی هستند. ایدن دسدته دارای ضدمانت اجرایدی بدوده،      
معموالً طر  دوم یا سومی چون دولت، نرارت بر حسدن اجدرای آن و مجدازات    

قوانین  ،دهد دستور زبان نهادی به پهوهشیر امکان میگیرد.  متخلفان را بر عهده می
مندد   صدورت نردام   هدای آن را بده   و ویهگدی  یفمثابه نرامی از قواعد را کالبدشکا به

گذار و واکدنش   شود تا درک بهتری از ذهنیت قانون این کار موج  میند. مطالعه ک
کندد تدا جعبده سدیاه قدانون بداز و        . در واقع دستور زبان کمک میکندافراد حاصل 
  کنندد   از آن تبعیت نمدی  ای عده کرده،ای از قانون تبعیت  چرا عده ،مشخص شود

Theesfeld, 2010 Schlüter &). 
اسدتفاده کدرد   سداده زیدر    سدازوکار  توان از می برای بررسی نوع گزاره نهادی

 Watkins & Westphal, 2016 .) الزم نخسدت   سدازوکار، ایدن   در بودنبرای نهادی
اطمیندان حاصدل شدود. بدر     « شر »و « عمل»، «فاعل»یک گزاره از وجود در است 

اساس این الیو در صورتی که یکی از این سه جدزر وجدود نداشدته باشدد، گدزاره      
اطالعدات مفیددی در مدورد     ،مورد نرر، گزاره نهادی نیست. هرچند ممکدن اسدت  

 تیار پهوهشیر قرار دهد. قددم بعددی تشدخیص جدزر    کنش در اخ یا نهیشرای  زم

این جزر در گزاره وجود نداشته باشد، گزاره نهادی از  چنانچهاست. « شدت التزام»
 «تنبیده »جزر شدت التزام وجود داشته باشد، باید جدزر   اگر و است «استراتهی»نوع 
، صورت ملموس وجدود داشدته باشدد    ی که این جزر بهحالتوجو کرد. در  جست را

تنبیده احساسدی باشدد، گدزاره      شدکل   این جزر به اگراست و  «قاعده»گزاره نهادی 
 .است «هنجار»مورد نرر 
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 پیشینه تحقیق. 3

ضدمن اسدتخراج    یا استفاده از دستور زبدان نهداد  ب( a2012«  صدیقی و همکاران»
افدراد از آن   یرپدذی  تید کلرادو، تبع پروری یقانون مربو  به منطقه آبز کیساختار 

منطقه  نیافراد از قوان یریپذ تیتبع سطح در این پهوهش. اند دهکر یقانون را بررس
و احساسدات   نیقدوان  یمشدارکت در طراحد   ن،یمانند تناس  قدوان  یمتأ ر از عوامل

 .است نیکردن یا نکردن از قوان تیاز تبع یناش یاجتماع
احدی سیاسدت:   ی طرکالبدشدکاف » ( در پدهوهش b2012صدیقی و همکداران   
گدذاری عمدومی و درک    های سیاسدت  به یکی از چالش «کاربرد دستور زبان نهادی

اندد و دسدتور زبدان نهدادی      مند ترتیبات نهادی رسمی یا مکتوب اشداره کدرده   نرام
 یعنوان ابزار بهی دستور زبان نهاداز  دانند. این پهوهش استروم را پاسخی به آن می

اسدتفاده   نیقدوان  یدرک عناصر اساس یرییا به عبارت د استیس یدرک طراح یبرا
 ،نیقوان یرگی نروه شکل کند تا میعناصر به پهوهشیر کمک  نای درک. کرده است

را  دید نردوه ورود اطالعدات جد   و آن یرانیباز ن،یقوان دیتول ای نهیعوامل زم رییتغ
مربدو  بده    نیقدوان  ث،ید ح نید از ا یبه کار بردن دستور زبان نهاد برای. دنکدرک 
ایدن پدهوهش پیشدنهاد     .گرفته اسدت مورد مطالعه قرار  «کلرادو پروری یمنطقه آبز»
ی، از نتدایج بدرای توصدیف    ررسدم یغکند که پس از تجزیده قدوانین رسدمی یدا      می

 دهی به رفتار بازییران استفاده شود. موقعیت کنش و سرس شکل
 تیریدرک نرددام قواعددد در مددد  ی( بددرا2012  1«باسددتاکوتی و شددیواکوتی»
 50پدهوهش   نید . در ااندد  بدرده  بهدره  ینرال از دستور زبان نهاد یاریآب های ستمیس

 ،نیقدوان  یاجرا رامونیپهوهشیر پ ابداعی شاخص اساس بر ومطالعه  یاریمنطقه آب
 یهدا  در نردام  نیقدوان  یساختار اجرااند و این نتیجه حاصل شده که  شده دهی نمره

 است. یدولت تیریبا مد هایی بهتر از نرام یتیریخود مد
موضدوع کدده   نیددبدا اشدداره بده ا   ی( در پهوهشدد2016  2«واتکیندز و وسدتفال  »

 یدستور زبدان نهداد   رد،یافراد صورت گ های صربت قیطر از دیاستخراج نهادها با

                                                                                                                                 

1  . Bastakoti & Shivakoti 

2  . Watkins & Westphal 
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به کار  کاگویمنطقه ش ستیز  یمر یایاح توضیح مری  کنش و در جهت یرا برا
هوهش از دو جهت دارای نوآوری است: نخست اینکه ایدن روش را  این پ .اند هبرد

هدای   و دوم اینکه داده اند در زمینه مدیریت منابع طبیعی غیر استخراجی به کار برده
از  اسدتفاده بدا   در ایدن پدهوهش   های کیفدی اسدت.   مورد استفاده، از طریق مصاحبه

 اسدتخراج شدده اسدت.    ، گزاره نهدادی با افراد احبهمص ننیو همچ یدانیم های داده
انجدام   یموضوع اشداره دارد کده بدرا    نیبه ا ی، قواعد و استراتههنجارهااستخراج 

 هدا  یبلکه الزم است هنجارها و اسدتراته  است؛ ازیتنها به قواعد ن نه گذاری استیس
هدا، اصدولی    ایدن داده  لید وترل هید تجزدر ادامه با استفاده از  هم در نرر گرفته شود.
 دهد. که به رفتار افراد این مری  جهت می استخراج شده است

 یبدرا  یدسدتور زبدان نهداد    یریکدارگ  ( بدا بده  2010  1«باسورتو و همکداران »
ی روشد  ن،یجند  ونقدل و سدق    در مورد حمدل  کایآمر نیدو مورد از قوان یکدگذار
 را نیمربو  به مدتن قدوان   های داده توان یه با استفاده از آن مک اند ارائه داده مند نرام

نقطده قدوت ایدن     د.کدر  لید وترل هید تجز وارائه  ،یآور جمع از طریق قابل اعتمادی
هدایی   ها به گزاره های نهادی و تبدیل آن روش شناسایی صریح و ساختارمند، گزاره
بدر   ترلیل است. ترِ بزرگها به واحدهای  کوچک و انفرادی و سرس جمع کردن آن

های نهادی، کدانون   ن قانونی به گزارهتوان با تبدیل متو اساس نتایج این پهوهش می
مدورد از   در پایدان بده چندد    ها را استخراج کدرد.  ها و مسلولیت تمرکز قوانین، نقش

هایی نیز برای آن پیشنهاد شدده   نهادی اشاره و پاسخ دستور زبانهای کاربرد  چالش
 است.
 2ی خلدیج نیکویدا  ریییمداه ( به ترلیل نهادی ترتیبدات نهدادی   2014«  لوزانو»

گیدری   واقع در کشور کاستاریکا پرداخته و نشدان داده اسدت، بدا توجده بده شدکل      
هدای   ، دولدت و سدازمان  رانیییمداه ساختار نهدادی جدیدد کده حاصدل مشدارکت      

در این منطقه است، رویکرد مدیریتی جدیددی حداکم شدده اسدت. ایدن       نهاد مردم
ع طراحدی و  ی، ارزیابی نوکنش جمعگیری  ای شکل پهوهش با ترلیل عوامل زمینه
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گذاری در این منطقه ارائده داده اسدت. لوزاندو در ایدن      اجرای آن، ترلیلی از قانون
هایی مانند مصاحبه، ارزیابی مرلی و ترلیدل مددارک قدانونی و در     پهوهش از داده

زبدان نهدادی اسدتروم بهدره بدرده اسدت؛ همچندین         دستوربخش ترلیل قانونی از 
گرفتده اسدت. تمرکدز در ایدن      نهادی شدکل  دستور زبانکدگذاری قوانین بر اساس 
ترلیدل   شده استخراجهای  ای قانون نیز بوده است. داده بخش، توجه به عوامل زمینه

ی عوامل اقتصادی و همچنین رگذاریتأ اند و نتایج این پهوهش حاکی از  کمی شده
 داده در منطقه است. ی رخکنش جمعوجود سازمان خارجی بر پایداری 
چدارچوب ترلیدل و   »های نردری اسدتروم نریدر     در ایران با استفاده از توسعه

در  2«مندابع مشدترک   مرور جامعهاصول طراحی مدیریت »( و IAD  1«توسعه نهادی
 «یوسدفی و امیندی  »تدوان بده    هایی انجام شده کده از جملده مدی    حوزه آب پهوهش

 «یلطفد »(، 1391و  1390  «یو مرمدد  یو دوق »(، 1394«  خباز رحیمی»(، 1395 
اشاره کرد؛ اما در زمینه دستور زبان نهدادی   (1396  «فرزانه و همکاران» و (1396 

 پهوهشی انجام نشده است.

 ها . روش تحلیل داده4

هدای زیدر    های این ترقیق با استفاده از دسدتور زبدان نهدادی گدام     برای ترلیل داده
 شود. برداشته می
عنداوین و توضدیرات ابتددای مدتن      هایی مانند مقدمه، تعداریف،  بخش -الف

هدا در ترلیدل قدوانین بدا      شود؛ زیرا این قسمت قوانین از متن اصلی قانون جدا می
 استفاده از دستور زبان نهادی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

هدا   شدود؛ تفکیدک ایدن بخدش     هدای قدانون تفکیدک مدی     ها و تبصره ماده -ب
 ترین روش برای تجزیه قانون است. ساده

در مرحله دوم؛ ممکدن اسدت،    شده کیتفکهای  جدا کردن جمالت بخش -ج
صورت کامل نوشته نشده، اما داللتی بخصوص داشدته باشدند    جمالتی در قانون به

 که الزم است این جمالت نیز مشخص شوند.

                                                                                                                                 

1  . Institutional Analysis and Development Framework 

2  . Design Principles for Community-based Natural Resource Management 
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 شود. کدگذاری می آمده دست بهبا استفاده از دستور زبان نهادی جمالت  -د

بندی  ت به لراظ هنجار، قاعده و استراتهی بودن طبقهدر این مرحله جمال -ه
 شود. می

 ها ی و تحلیل دادهآور جمع. 5

های زیرزمینی قانون توزیدع   بخش آب ،با استفاده از دستور زبان نهادی سطوردر این 
 3در ادامده بده مداده     ؛اسدت  شدده  قانون جامع آب، ترلیدل  سینو شیعادالنه آب و پ

با اسدتفاده از   وقانون جامع آب اشاره نویس  پیش 49قانون توزیع عادالنه آب و ماده 
 است  متن این دو ماده در پیوست مقاله آمده است(. این روش تجزیه شده

 قانون جامع آب سینو شیپ 4٩تحلیل دستور زبان نهادی ماده  .2جدول 

O C I D A ماده قانونی 

 رمجازیغ
  شود یتلقی م

کسب مجوز از وزارت نیرو از طریق 
 یا منطقه بآشرکت 

 صاحبان چاه باید

 49ماده 

 
های بدون پروانه  چاه

 در مناطق ممنوعه
 وزارت نیرو باید المنفعه پر و مسلوب

  
 نماینده دادستان باید نظارت بر پر کردن چاه بدون مجوز

 

در مناطق ممنوعه 
سال  5 تاًینباشد+نها

 بآبعد از کاهش 

 تواند یم جا کنند هجاب
های  مالکان چاه

شده یا کم  خشک
 شده

  

ضوابط و نحوه صدور پروانه 
ها را به هیئت  برداری از چاه بهره

 وزیران پیشنهاد دهد

 باید
نیرو و  های وزارت
 یزکشاورجهاد 

  
 هیئت وزیران باید الذکر بررسی پیشنهاد فوق

 قانون توزیع عادالنه آب ٣تحلیل دستور زبان نهادی ماده  .٣جدول 

 A D I C O شماره ماده

 3 ماده

اشخاص متقاضی 
 حفر چاه

 کسب مجوز از وزارت نیرو باید
استفاده از چاه به غیر 

 5از موارد ماده 
 رمجازیغ

 شود تلقی می
  درخواست متقاضی بررسی امکان صدور پروانه باید وزارت نیرو

های  چاه مالکان
 مجوز بی

 اقدام به اخذ پروانه باید
از تاریخ تصویب این 

 قانون
 رمجازیغ

 شود تلقی می

 باید وزارت نیرو
مسدود کردن چاه بدون پرداخت 

 خسارت

اضرار به مصالح 
عمومی بر اساس نظر 

 وزارت نیروکارشناس 
 

مالک چاه مضر به 
 مصالح عمومی

  برداری از چاه بهره تواند ینم
برخورد طبق 

 45ماده 
ن به رأی امعترض

 وزارت
   مراجعه به دادگاه صالحه دنتوان می
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دهدد.   ، تنها تجزیه یک بخش از قانون و الیره را نشان می3 و 2های شماره  جدول
هدای زیرزمیندی قدانون توزیدع عادالنده آب و       قسدمت آب تدوان   میدر صورتی که 

گزاره نهادی در  52 کرد؛الیره قانون جامع آب را از این طریق تفکیک  سینو شیپ
 نآن احاصل خواهد شد که مخاطبد قانون دوم گزاره نهادی در  68و نخست قانون 

در کندار فراواندی گدزاره     مشخص شده است. 5و  4های  در جدول  جزر اسنادی(
و فراواندی   و نبایددها(  های نهادی دارای بار تکلیفدی  بایددها   نهادی، فراوانی گزاره

 هایی با جزر تنبیهی مشخص شده است. گزاره

های دارای جزء تنبیهی به تفکیک مخاطبان  ها با بار تکلیفی و گزاره های نهادی، گزاره فراوانی گزاره .4جدول 

 های زیرزمینی قانون توزیع عادالنه آب آن در بخش آب

  گزاره نهادی تعداد وجود تکلیف جزء تنبیهی
 وزارت نیرو 22 14 0
 برداری از چاه بهره نفعان یذ 23 14 4
 )محاکم قضائی صالح( دادگاه صالحه 1  0
 هیئت سه نفره 1 1 1
 ارها )حقیقی و حقوقی(فح 5 5 5

 جمع 52  

دارای جزء تنبیهی به تفکیک  های های دارای بار تکلیفی، گزاره های نهادی، گزاره فراوانی گزاره .٥جدول 

 قانون جامع آب سینو شیپهای زیرزمینی در  مخاطبین آن در بخش آب

  گزاره نهادی تعداد وجود تکلیف جزء تنبیه
 وزارت نیرو 36 26 0
 دادستانی 1  0
 برداری از چاه بهره نفعان یذ 19 14 2
 هیئت وزیران 3  0
 ینفر هیئت سه 1  0
 )حقیقی و حقوقی( ارهافح 4 4 2
 محاکم صالح قضائی 2  0
 کارشناسان بخش خصوصی 1  0
 کانون کارشناسان دادگستری 1  0

 جمع 68  

های زیرزمیندی قدانون    های مربو  به آب ادامه با استفاده از دستور زبان نهادی، گزارهدر 
قانون جامع آب استخراج شده است تدا ضدمن مقایسده بدا      نویس توزیع عادالنه و پیش
نویس قانون جامع آب با قانون توزیدع عادالنده مشدخص شدود.      یکدییر، تغییرات پیش

 شده است.  ارائه ADICOی ها مؤلفهپنج دسته متناظر با این تغییرات در 
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 ها تحلیل داده .5-1

 جزء اسنادی .5-1-1

های آنان در قدانون جدامع آب    و تعدد نقش (زییران با مخاطبان این بخش به تنوع
مشدخص   5و  4های  همچنان که با مقایسه جدول پردازد. و قانون توزیع عادالنه می

است. در قانون توزیع عادالنده   شدهتعداد بازییران بیشتر شود، در ترول قانون،  می 
بدازییر   9قانون جامع به  سینو شیدر پاین تعداد اما  ؛بازییر اصلی وجود دارد پنج

هیلدت دولدت، دادسدتانی، کارشناسدان بخدش       همچدون بدازییرانی   وافزایش یافته 
اضافه شده است. با وجود این ترلیل  نیز خصوصی و کانون کارشناسان دادگستری

 6  هدا  درصد از فعالیدت  9که تنها  دهد یم  های نهادی( نشان ها  گزاره تعداد فعالیت
های حساسی  یافته است که فعالیت( به بازییران جدید اختصاص مورد 68مورد از 

در  صدرفاً کده   شده ینیب شیپشود؛ مثالً برای هیلت وزیران سه فعالیت  را شامل نمی
. نیدرو اسدت   وزارتهدای پیشدنهادی    نامده  حیطه بررسی و تصوی  مقررات و آیین

یعندی وزارت  دو بازییر اصلی حوزه آب  ،دهد نشان می 5و  4ول اهمچنان که جد
( در مدورد  52مدورد از   45درصددی    86برداری از چاه سهم  نفعان بهره نیرو و ذی

 سیندو  شی( در پد مدورد  68مدورد از   55درصدی   80قانون توزیع عادالنه و سهم 
 .اند هقانون جامع را به خود اختصاص داد

 68مدورد از   36درصدد در قدانون توزیدع عادالنده       42سهم وزارت نیدرو از  
 ،برابدر شدده   1.5درصد افزایش یافته و تعداد مطلدق آن نیدز بدیش از     52( به دمور

اصدلی   کنندده  هید است. با توجه به اینکه ته رسیدهفعالیت  36به فعالیت  22یعنی از 
چرا این دسدتیاه  » که شود مطرح می پرسشوزارت نیرو است، این  سینو شیاین پ

این سؤال بر اساس ندوع  برای  «شد؟های خود با باید به دنبال اضافه کردن مسلولیت
خیرخواه جامعده   اواست. در نیاه قدیمی به دولت، متصور نیاه به دولت دو پاسخ 

قدانون سدابق    صیبه دلیدل نقدا  که شود  طبق این ترلیل استدالل می .شود تصور می
اما اگر ترلیلی ها برآمده است؛  حکمرانی آب، وزارتخانه مذکور درصدد اصالح آن

دولت همچندان  ر اساس دیدگاه مکت  انتخاب عمومی را در نرر بییریم، بدبینانه ب
بده دنبدال    و لزومداً  دارندد منافع شخصدی  کارگزاران آن شود که  بازییری تصور می
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هدا صدرفاً بدا     . در این صورت افدزایش تعدداد فعالیدت   ندبرآوردن منافع جامعه نیست
. البته ها نه افزایش تکالیف و مسلولیت ؛شود هد  افزایش حوزة اختیارات تلقی می

و وضعیت نامناس  منابع آب زیرزمینی، تدالش دولدت بدرای     ممکن است شرای 
انداز حکمراندی روشدن، وزارت نیدرو را بده سدمت       ها و نداشتن یک چشم حل آن

 افزایش اختیارات سوق داده باشد.
 و قنات کداهش نفعان چاه  های نهادی مربو  به ذی در همین حال تعداد گزاره

است که در کندار افدزایش مسدلولیت وزارت     تقلیل یافتهمورد  19مورد به  23و از 
به این معندا باشدد کده بدار اصدلی       تواند ینیرو اساسی نبودن نقش دییر بازییران م

 .اصالح قانون روی دوش وزارت نیرو قرار داده شده است

 جزء عمل .5-1-2

خدود   ب هستند، ترلیلآعان دو بازییر حوزه نف با توجه به آنکه وزارت نیرو و ذی
ندویس   در پدیش  . برخی از اجزای عمدل وزارت نیدرو  کنیم میصر ربه این دو من را

بدرداری   ، تهیه ضواب  بهدره بدون مجوز اند از: پر کردن چاه عبارت قانون جامع آب
های ممنوعده، تعیدین قیمدت آب مدازاد،      بندی آب، تهیه ضواب  دشت از چاه، جیره

 یبرداری از چاه، بررسدی صدالحیت حفارهدا، توقیدف حفارهدا      پروانه بهره صدور
تعیدین   و متروکه های اتهای تعادل بخشی آب، تشخیص قن ، اجرای طرحرمجازیغ

بدرداری از چداه    نفعدان بهدره   میزان حریم چاه. همچنین برخی از اجدزای عمدل ذی  
خیص و قیمدت  فر چاه، فروش آب مازاد بر اساس تشحاند از: کس  مجوز  عبارت
ه در صدورت درخواسدت   چد توس  وزارت نیرو، نص  کنتور شیر و دری شده نییتع

کداهش   و شدکنی  وزارت نیرو، ارائه گدزارش مصدر  آب، پرداخدت هزینده کدف     
 های مجاور. برداری در صورت اضرار به چاه بهره

شدود کده جدزر     این نکته روشن مدی  دو بازییر با مقایسه اجمالی اجزای عمل
؛ به این معنی که برداری چاه تفاوت ماهوی دارد نفعان بهره نیرو با ذیعمل وزارت 

و جدزر عمدل   هدا   جزر عمل وزارت نیرو از جنس اختیدارات و اعطدای صدالحیت   
 حاضر ها است. ترلیل برداری، از جنس شمارش تکالیف و مسلولیت نفعان بهره ذی

 شود. آید تقویت می در پی می جزر تنبیه کهبا بررسی 
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 جزء شرطحلیل ت .5-1-3

هدای بددون مجدوز     ترین شر  برخورد بدا چداه   توان تغییر در جزر شر  را مهم می
بدودن  « مضر مصدالح عمدومی  »دن چاه در قانون توزیع عادالنه، کرمعیار پر دانست. 

اما در قانون جامع ؛ شود است که بر اساس نرر کارشناس وزارت نیرو مشخص می
بر اسداس قدانون اول    است. «ن یا نبودن منطقهممنوعه بود»بر اساس این معیار آب 

و قاعده استصراب در اصول فقه حفر چاه جدید مضر مصالح عمومی نیست؛ میر 
زندی را بدرای    ، امکان چانهرمجازیغآنکه خال  آن ا بات شود. این به صاح  چاه 

زندی را کمتدر کدرده     شر  قانون دوم امکان چانده  که یدرحالدهد؛  گرفتن مجوز می
 ترین نقص قانون توزیع عادالنه دانست. شاید بتوان این ترول را رفع مهماست. 

قانون جامع آب برای ممنوعه اعالم کردن حدود جغرافیایی خاص، نسبت بده  
بده تشدخیص   » یبیدان کلد   یجدا  است و بده  کردهتر عمل  قانون توزیع عادالنه دقیق

 اسدت  طرح کردهتری  برای ممنوعه اعالم کردن منطقه معیارهای دقیق« وزارت نیرو
هدای   ایجاب نمودن طرح» جزر شر  متفاوت(. البته در هر دو قانون به معیار مبهم 

کند؛  زنی باز می که دست دییر بازییران دولتی را برای چانه دناشاره دار زین« دولتی
هدای   بنابراین الزم است این شر  نیز تفصیلی و شفا  شود. از ایدن دسدت شدر    

هدا اشداره    نویس قانون جامع وجود دارد کده بده برخدی از آن    مبهم باز هم در پیش
؛ بدهی بیش از مصدر  معقدول  آمقدار ؛ دالیل علمی، فنی، اقتصادیشود: وجود  می

؛ قابدل  رعایت ضواب  فندی ؛ الزم دانستن وزارت نیرو؛ در صورت اعالم وزارتخانه
مدبهم  و... الزم اسدت ایدن شدرو      تشخیص وزارت نیدرو احیا بودن قنات متروکه 

 ی قانون شفا  شوند.ها نامه نییآتوس  

 تنبیه اجزای شدت التزام وتحلیل  .5-1-4

داشدته  بایدد مجدازات    هسدتند، هایی که قاعده  گزارهترک در ترلیل مجازات صرفاً 
از نوع باید یا نباید است. با توجده بده    ها هایی که شدت التزام آن باشد؛ یعنی گزاره

بدرداری و حفارهدا    نفعدان بهدره   اینکه سه بازییر اصلی این حوزه وزارت نیرو، ذی
 کنیم. ها مردود می هستند، ترلیل خود را به آن
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 26تکلیدف وجدود داشدت کده بده       14در قانون توزیع عادالنده وزارت نیدرو   
جال  این اسدت کده   نکته اما  ؛است هافتی شیقانون جامع افزا سینو شیتکلیف در پ
 ها فاقد مجازات هستند. همه آن

 4تکلیف وجود دارد کده تنهدا    14 ،نفعان در قانون توزیع عادالنه در مورد ذی
تلقدی شددن    رمجازیصورت غ ها نیز نوعاً به ت هستند و مجازاتاگزاره دارای مجاز

 و پر کردن آن در مناطق ممنوعه و جبران خسارت است. چاه
 رمعمولیشوند، غ ینکه قوانین برای کارگزاران دولتی بدون مجازات نوشته میا

. در ترتیبات نهدادی کده بدر اسداس     به این شکل هستندنیست و تقریباً همه قوانین 
واسدطه   شوند، فرت آن است که کارگزاران به فرمان  نرام سلسله مراتبی( اداره می

صدورت   نید در غیر ا .کنندف خود عمل آنکه در استخدام قرار دارند، باید به تکالی
بدا  کده  توان گفت  بدین ترتی  می خواهد شد؛ها برخورد  طبق مقررات اداری با آن
بردار  شود که منافع بهره می بیشترشکل در جایی مشود. این  یک احتمال اجرایی می

در این صدورت ضدمانت اجدرای قدوانین     باشد که راستا  و منافع کارگزار دولتی هم
 ابد.ی کاهش میشدت  به

 وجدود  کندد،  اجرای قانون را تضمین مدی  ی کهها رویه دییر مجازات در کنار
که اجرای قانون را مطالبه کنند. ایدن حالدت زمدانی اتفداق      استنفعان پرقدرتی  ذی
در یک جهدت نباشدد و یکدی از طدرفین کده      با یکدییر نفعان  افتد که منافع ذی می

د، اجرای آن را مطالبه کند؛ اما ایدن حالدت در   شو منافعش با اجرای قانون تأمین می
افتدد؛ زیدرا اوالً قددرت بدین      بدرداری از آب اتفداق نمدی    بسیاری از اوقات در بهره

نفعدان   نفعان پرقدرت در کندار ذی  نفعان یکسان توزیع نشده است و معموالً ذی ذی
بدردار   رهاستان بزرگ در کنار استان کوچک، بهد اند؛ برای مثال  گرفتهکم قدرت قرار 

برداران  برداران دولتی در مقابل بهره دست، بهره برداران پایین باالدست در مقابل بهره
 گداهی  اًید  اناندد؛   قرار گرفته بردار خرد بردار شرکتی در مقابل بهره بهره ی وردولتیغ

بدرداری   ویدهه در بهدره   بده این اتفداق   .نفعان غای  است یکی از ذیآید که  پیش می
 ؛ها حضدور ندارندد   زنی های آینده در چانه که نماینده نسل دهد می رخب آپایدار از 

شود که  مدخالن تبدیل به معمای زندانی می نفعان و ذی  الثاً برخی اوقات بازی ذی
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بده پایدداری منبدع آسدی       ومددت اسدت    داری افراطدی در کوتداه  ربد  منافع در بهره
 رساند؛ اما این مهم در قانون دیده نشده است. می
های این دو قانون، فقدان جزر تنبیهدی   توان گفت، یکی از نقص ی میطورکل هب

بدرداری اسدت. ایدن دو قدانون      نفعدان بهدره   مناس  بدرای کدارگزاران دولتدی و ذی   
تواند موج  تشددید بردران آب و تبددیل     کند و می بازدارندگی الزم را ایجاد نمی

ررانی به ممنوعه شدود؛  های ب های بررانی و تبدیل دشت های عادی به دشت دشت
ممنوعده   رید های بدون پروانده در منداطق غ   قانون جامع آب برای چاهعنوان مثال  به

 تنبیهی در نرر نیرفته است.

 یریگ جهینت

هد  این پهوهش مطالعه ترول نهادی در نهاد رسمی قانون از جمله قانون توزیدع  
سدتفاده از ابدزار   نویس قانون جدامع آب بدا ا   و پیش 1361عادالنه آب مصوب سال 
  نشدان ( است. نتایج ترلیدل نهدادی   1995«  کرافورد و استروم»دستور زبان نهادی 

های جداگانه آن دو  که به مأموریت دهد که با وجود تفاوت عنوان این دو قانون می
اشاره دارد، در عمل تفاوت ماهوی چندانی با یکدییر ندارند؛ چراکه اوالً بازییران 

های زیرزمینی و تدا   برداری از آب نفعان بهره ، وزارت نیرو و ذیعمده هر دو قانون
حد کمی حفارها هستند؛  انیاً نیاه به وزارت نیرو در هر دو قانون یکسان اسدت و  

عنوان یک کارگزار خیرخواه تواندا و کدامالً مطلدع     همچون نیاه قدیمی به دولت به
طلبی شخصی یا حزبی  منفعت است که صرفاً به دنبال اجرای قوانین و برکنار از هر

هدا بده    برداران و حفارها کامالً منفی، به این معنا است کده آن  است؛ اما نیاه به بهره
دنبال منافع شخصی خود هستند و این موضوع منجدر بده تدراددی مندابع مشدترک      

شود. این نوع نیاه موج  شدده اسدت، حدوزه اختیدارات وزارت نیدرو بسدیار        می
بدرداران بدرای اسدتفاده     هیچ مجالی برای نقدش فعدال بهدره   گسترده تعریف شود و 

ی وجود نداشته باشد؛ حدال آنکده   کنش جمعپایدار از منابع آب زیرزمینی به کمک 
بدرداران   هدای جمعدی بهدره    های زیرزمینی نیازمند تسهیل کدنش  مدیریت موفق آب

 است.
دقیقداً متناسد  بدا     از منابع مشترک برداری به بهرهقوانین در مجموع نوع نیاه 
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  نشدان  را است. این تراددی مدوقعیتی  1968 «هاردین»دیدگاه تراددی منابع مشترک 
پذیر مثل سدفره آب زیرزمیندی یدا مرتدع بدین تعددادی        که یک منبع کاهش دهد می
ها مستقالً و بر اساس منافع فدردی خدود از    بردار مشترک است و هریک از آن بهره
بدرداری   یدک بهدره   پذیر است، منافع هدر  نجا که منبع کاهش. از آکنند می استفادهآن 

شود. هداردین   منجر به تهی شدن یا تخری  آن منبع می است که این حالتافراطی 
سدازی مندابع را پیشدنهاد     صوصدی خ وسدازی   دولتدی  راهبرای حل این معضدل دو  

منبدع مشدترک  بدر اسداس      سازی گذاری خصوصی کند. دولت از طریق مقررات می
هدای نردری و    توسدعه . با این حدال  تواند بر این تراددی غلبه کند ماهیت منبع( می

، شدد  ( آغداز 1990 تجربی اخیر در حوزه منابع مشترک که با ا ر کالسیک اسدتروم  
ن با ایجاد نهادهدا و ترتیبدات   ارابرد در بسیاری از منابع مشترک، بهره ،دهد نشان می
در  وجده  چیهد  بده که این موضوع اند بر این معضل غلبه کنند  توانسته ای نهادی ویهه

بیندی   پیش»الیره  سینو شیهرچند یکی از اصول پبنابراین  ؛قانون دیده نشده است
ری ابرد برداران در مدیریت بهره ظرفیت الزم برای مشارکت بخش خصوصی و بهره

  شده که این اصل در قدانون  برداران موج نیاه بدبینانه به بهره است، «از منابع آب
که در سدایر قدوانین    طور همانشود،  پیشنهاد می نینداشته باشد؛ بنابرا خاصی نمود

باالدستِی آب به مشارکت کشاورزان اشداره شدده اسدت، در ایدن قدانون نیدز ایدن        
بینی شود. هرچند نوشتن چنین قانونی نیازمند ترول اساسی در مدتن   سازوکار پیش

ای کده قدانون    گونده  اهیت سلسله مراتبی قوانین و نهادها است بده قانون بر اساس م
تصوی   برداران بهرهکه توس  خود  جامع در سطح باال و مقررات مرلی و اجرایی

 (Ostrom, 2005, pp58-59) .شوند، در سطوح پایین قرار گیرند و اجرایی می
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: شدبکه  ی مطالعده مدورد   انید عامدل بن  یسداز  مدل کردیبا رو آبخوان یدارسازیپا
ی، کشداورز  یو فنداور  یدانشکده مهندسدکتری،  نامه انیپا، (نیدشت قزو یاریآب

 دانشیاه تهران.
بررسی تروالت قوانین بخش آب و تأ یر آن بر مندابع   .(1394های مجلس   مرکز پهوهش

 های مجلس. مرکز پهوهش .زیرزمینی
اسدتفاده از   یبدرا  یو کنش جمعد  ییحقوق دارا(. 1390  احمد ،یمرمد .منصور ،یو وق

 .64-51 (:4  3. رانیا یمطالعات توسعه اجتماع. مشاعات
مدؤ ر در   یو اقتصداد  یعوامدل اجتمداع   یبررس(. 1391  احمد ،یمرمد .منصور ،یو وق

-ی روسدتائ  یتوسدعه مرلد  ، دونکناریفر یمنابع آب در روستاها یجمع تیریمد
 .74-47 (:2  4 ،(یشهر

 جمعدی  کدنش  بدر  مؤ ر عوامل بررسی و (. شناخت1395یوسفی، علی. امینی، امیر مرفر  
 نامده  انیپاشهرضا.  شهرستان در ینیرزمیهای ز آب از برداشت کنترل در کشاورزان

 کارشناسی ارشد. دانشیاه صنعتی اصفهان.
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 پیوست

 نویس قانون جامع آب پیش 49ماده 
های زیرزمینی از طریق حفر هدر ندوع چداه،     برداری از منابع آب هرگونه استرصال و بهره

شدود و وزارت   قنات یا توسعه چشمه در کشور با موافقت وزارت نیرو انجام مدی 
هیددرودئولودی   اتیبه خصوصای با توجه  های آب منطقه مذکور از طریق شرکت

در ایدن   شدده  یند یب شیپد های زیرزمینی( و مقررات   شناسایی طبقات زمین و آب
برداری و مصر  معقول در قالد    قانون نسبت به صدور پروانه حفر و میزان بهره

  کند. نرام تخصیص اقدام می
هدا   رداری آنب بهره ی بدون پروانه واقع در مناطق ممنوعه که تاکنون پروانه ها چاه  :1تبصره 

المنفعده   صادر نشده است غیرمجاز بوده و با نرارت نماینده دادستان پر و مسلوب
 خواهند شد.

هدا کداهش یافتده یدا      و قنواتی که در مناطق ممنوعه واقع نشدده و آب آن  ها چاه  :2تبصره 
توانند تا پنج سال پدس از کداهش یدا خشدک شددن تقاضدای        اند می خشک شده

جدایی پذیرفتده    مدت مذکور تقاضائی برای جابده   س از انقضارجایی نمایند پ جابه
نامه اجرایی که با  در آیین ها چاهجایی  شود. ضواب  و نروه صدور پروانه جابه نمی

پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به تصوی  هیلت وزیدران  
 شود. رسد تعیین می می

 قانون توزیع عادالنه 3ماده 
حفر  قیاز طر قانون نیا 5موارد مذکور در ماده  یاستثنا به ینیرزمیز یها منابع آب استفاده از

 موافقدت  هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقده از کشدور بدا اجدازه و    
 اتیانجددام شددود و وزارت مددذکور بددا توجدده بدده خصوصدد    دیددبا رویددوزارت ن

( و مقدررات  یند یرزمیز یهدا  و آب نیطبقدات زمد   ییشناسا   منطقهی درودئولودیه
 .کند یاقدام م یبردار به صدور پروانه حفر و بهره نسبت قانون نیدر ا شده ینیب شیپ

 که در گذشدته بددون اجدازه    ییها چاه هیقانون صاحبان کل نیا  یتصو خیاز تار - تبصره 
 اید قدرار گرفتده    یبدردار  چاه مورد بهدره  نکهیحفر شده باشد اعم از ا روین وزارت
مراجعده و   روید بده وزارت ن  شود یکه منتشر م یاند طبق آگه موظف ،باشد نیرفته

ها را الاقدل   چاه نیاز ا کیهر  روی. چنانچه وزارت نندینما اخذی بردار پروانه بهره
چداه بددون    ،دهدد  صیتشدخ  یمضر به مصالح عموم خود طبق نرر دو کارشناس

ن ممندوع بدوده و بدا    از آ یبردار بهره، شود یمسدود م یخسارت گونه چیپرداخت ه
 روید به رأی وزارت ن نی. معترضشد قانون رفتار خواهد نیا 45طبق ماده  نیمتخلف
 .ندیمراجعه نما  صالره یها به دادگاه توانند یم


