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هاي حکمرانی خوب در دانش بومی قنات  واکاوي شاخص

  قصبه گناباد

  **  ،  سیده سیمین میرهاشمی دهکردي*زاده بافنده شهرزاد صادقی

  ***حجت میان آبادي
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 چکیده

هاي طبیعی ـ انسانی، منجر به توجه به رویکـرد حکمرانـی     هاي موجود در سیستم تنیدگی درهم

گرفتـه و   اي است که بر مبناي رویکرد حکمرانی شـکل       حکمرانی خوب، نظریه  . آب شده است  

وهشگران مختلف و بـا توجـه بـه شـرایط         هاي متعددي توسط پژ     براي دستیابی به آن، شاخص    

ترین ابتکـارات   قنات یکی از مهم. شده است هاي آبی موردنظر ارائه  حاکم بر منطقه و یا سیستم 

هـاي   ترین قنـات  قنات قصبه گناباد نیز از قدیمی     . ایرانیان در مواجهه با مسئله کمیابی آب است       

شده در آن منجـر بـه دوام    کار گرفته شود که دانش بومی به    شده در ایران محسوب می      احداث  

آنچه که در دانش بومی مسائل آبی بصورت عمده به     . چند هزارساله این سازه عظیم شده است      

که دانش بومیِ حکمرانی و مدیریت  اي بوده است درحالی آن توجه شده است ابعاد فنی و سازه       

با .  کمتر به آن توجه شده استآب در ایران، از غناي بسیاري برخوردار است که متأسفانه بسیار

سو و لزوم بررسی اصول حکمرانی خوب از سوي      ضرورت بررسی دانش بومی از یک       توجه به 

دیگر، پژوهش حاضر درصدد است تا ضـمن پیونـد دانـش بـومی حکمرانـی آب در ایـران بـا           

هاي حکمرانـی خـوب در حکمرانـی         رویکرد نوین حکمرانی آب، به تبیین و واکاوي شاخص        

بـراي دسـتیابی بـه اهـداف پـژوهش، از منـابع       . ی بر دانش بومی قنات قصبه گناباد بپـردازد  مبتن

نتایج مطالعات، بیانگر وجود هفت مورد  . شده است   اي و روش تحلیل تطبیقی استفاده         کتابخانه

پـذیري،    هاي حکمرانـی خـوب شـامل مـشارکت، سـازگاري، شـفافیت، مـسئولیت                از شاخص 

ون و کارآمدي و اثربخشی در دانـش بـومی حکمرانـی ایـن قنـات          محوري، حاکمیت قان    اجماع

                                                
  آموخته کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب، گروه مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد،  دانش*

 shahrzad.sadeqi@yahoo.com          . )نویسنده مسئول(. انمشهد، ایر    

  .ایران تهران، مهندسی و مدیریت آب، دانشکده کشاورزي، دانشگاه تربیت مدرس،دانشجوي دکتري  **

 siminmirhashemi@modares.ac.ir 
  .  استادیار، گروه مهندسی و مدیریت آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران***

hmianabadi@modares.ac.ir  
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محـور حکمرانـی و      ها در ساختار مـشارکت      الزم به ذکر است که واکاوي انواع همکاري       . است

  .مدیریت آب قنات قصبه گناباد خود نیازمند پژوهشی مجزا است

قـی، قنـات    دانش بومی، حکمرانی خوب، شفافیت، سازگاري، مطالعـه تطبی        : هاي کلیدي   واژه

  قصبه گناباد

 مقدمه

هاي  تنیدگی  ضرورت مواجهه با درهم   


 انسانی، منجر بـه  -هاي طبیعی    موجود در سیستم   

شـده اسـت    ) ازجملـه منـابع آبـی     (تغییر نگرش در رویکردهاي مدیریت منابع طبیعـی         

 نیز  یادشده تحول رویکردهاي    اًضمن. )141: 1397مقیمی بنهنگی، باقري و ابوالحسنی،      (

»حکمرانی«تأثیر بسزاي   در  


ف موردتوجـه  هاي مختل  بر مسائل آبی در سطوح و مقیاس   

 تعـاریف متعـددي بـراي حکمرانـی در    . )205: 1397وحید و رنجبر، (قرار گرفته است  

تعاریف مـشترك اسـت، ضـرورت    این است اما آنچه بین  شده      هاي مختلف ارائه    حوزه

وجود بازیگران


 Hall and (هـا اسـت   منظور تدوین و اجراي ساست  و ساختارهایی به

Rogers, 200: 7 .(»شود کـه در   هایی اطالق می ها و نظام ، به کلیه فعالیت»حکمرانی آب

 براي توسـعه و مـدیریت منـابع آب نقـش دارنـد      گیري گذاري و تصمیم فرآیند سیاست 

عنـوان    حکمرانـی را بـه    ) 1396(میـر نظـامی و بـاقري        . )4: 1396افسري و همکاران،    (

کننـدگی را در فرآینـدهاي توسـعه،     اند که نقـش تنظـیم   تنیده در نظر گرفته  بستري درهم 

 و دولـت،  )33: 1396میـر نظـامی و بـاقري،    (کند   خدمات و مدیریت منابع آب ایفا می      

مثابه بازیگران و ارکان اصلی در این فرآینـد تعـاملی             بخش خصوصی و جامعه مدنی به     

: 1397؛ وحید و رنجبـر،      1394محمدي کنگرانی و رفسنجانی نژاد،      (شوند    محسوب می 

206(.  

                                                
1. Complexities 
2. Governance 
3. Actors 
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»حکمرانی خوب «


شود که در آن رفـاه عمـومی و     نوعی از حکمرانی اطالق می       به 

حکمرانی . )1: 1390پیمان مجد،  (صورت توأمان تأمین و تضمین شوند         حقوق فردي به  

»حاکمیت قانون«هایی از قبیل      خوب داراي شاخص  


»مشارکت«، 


»محـوري  اجمـاع «، 


 ،

»کارآمدي و اثربخشی  «


»شفافیت«،  


»پاسخگویی«، 


»پذیري مسئولیت« و 


پیمـان  ( است 

هاي اساسی مـورد نیـاز در    عنوان پایه  هاي حکمرانی خوب، به     شاخص. )1: 1390مجد،  

 .)3et al autzE :2011 ,(روند  ارزیابی وضعیت حکمرانی آب در هر منطقه به شمار می

اي    آن است کـه امکـان تـدوین مجموعـه          یادشدههاي    توجه در مورد شاخص     نکته قابل 

رو، پژوهـشگران و نهادهـا بـا     ازاین. ف مهیا نیست  شرایط مختل در  استفاده    ثابت و قابل  

محیطـی در منـاطق    توجه به شـرایط اقلیمـی، سیاسـی، اجتمـاعی، اقتـصادي و زیـست             

هاي متفاوتی را براي ارزیابی و اعمال شیوه حکمرانی خـوب وضـع               گوناگون، شاخص 

هاي حکمرانی  ، به بیان تعدادي از شاخص1جدول . )Tortajada, 2010: 304(اند  نموده

  .پردازد خوب در حوزه آب می

  

                                                
1. Good Governance 
2. Rule of law 
3. Collaboration 
4. Consensus oriented 
5. Efficiency and Effectiveness 
6. Transparency 
7. Responsibility 
8. Accountability 
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منظور اعمال حکمرانی خوب در منابع آب از دیدگاه  شده به هاي ارائه   شاخص-1جدول 

  پژوهشگران و نهادهاي مختلف

ر اعمال حکمرانی خوب منظو هاي پیشنهادي به برخی از شاخص  پژوهش

  1در منابع آب

(Kakonge 1998: 289)  مشارکت وپذیري شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت  

برنامه توسعه سازمان ملل متحد 

)UNDP ((Graham, Plumptre, and 

Amos 2003: 3)  

  پذیري، عدالت برحق بودن و مقبولیت، کارایی، مسئولیت

  2001اتحادیه اروپا، 

(Ashton et al. 2005: 453) 

   جامعیت وپذیري، اثربخشی، انسجام مشارکت، مسئولیت

  

(Pahl-Wostl et al. 2010: 572)  ــش ــاعم ــوري، ارکت، اجم ــسئولیت مح ــذیري، م ــفافیت،  پ ش

تـابع   و منـصفانه و جـامع   کارآمدي و اثربخشی، پذیري، مسئولیت

  قانون

(Cleaver and Hamada 2010: 27)  مبتنی بر اصول مشخص وپذیري، شفافیت مسئولیت   

(Akamani and Wilson 2011: 409)  پذیري  مسئولیت ویت، مشارکتشفاف  

(Soma, van Tatenhove, and van 
Leeuwen 2015: 5)  

   شفافیت وپذیري  مشروعیت، مسئولیتپاسخگویی،

(Benson, Gain, and Rouillard 
2015: 760)  

   مشارکت وشفافیت

سازمان توسعه و مشارکت اقتصادي 

)OECD(  

(Akhmouch, Clavreul, and Glas 
2018: 7)  

  اعتماد و داراي قابلیت تعامل اثربخشی، کارآمدي، قابل

  

هـا و   ها، باورهـا، روش  دانش بومی، بخشی از سرمایه ملی هر قوم است که ارزش          

هاي محلی و دانش اکولوژیک ساکنان یک منطقه نسبت به محـیط زنـدگی را در          آگاهی

                                                
-        عنـوان مرجـع    هستند که بههایی  ، شاخص1شده در جدول  هاي عنوان  این نکته الزم به ذکر است که شاخص

اند  هاي حکمرانی خوب از سوي پژوهشگران و نهادهاي مختلف ارائه شده براي حصول شناختی نسبی از شاخص

 .کنند  استفاده مییادشدههاي  و سایر پژوهشگران بر اساس شرایط حاکم بر منطقه مطالعاتی موردنظر، از شاخص
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ارفعی و زند، (وخطا در سیستم طبیعی ـ انسانی است    ها آزمون نگیرد و حاصل قر برمی

در تعریفی دیگر، دانش بومی گستره وسیعی از دانش است که توسط مردم           . )94: 1390

بومی و در راستاي سازگاري


جمعه ( با شرایط اقلیمی در گذر زمان اندوخته شده است 

گیـرد و بـر    یدانش بومی که از حوزه جغرافیایی خاصی سرچـشمه مـ  . )12: 1393پور،  

شـود، شـامل      اساس کارایی و سازگاري با شرایط محیطی، به نواحی دیگـر منتقـل مـی              

برداري و زنـدگی در محیطـی    هاي بهره اي از سودمندترین و سازگارترین شیوه      مجموعه

 دانـش بـومی را بخـشی از      .)1393(پـور   جمعه  . )5: 1393فرهادي،  (خصوص است     به

کنـد کـه از طریـق تجربـه و در جهـت               بوم معرفی مـی     فرد هر زیست    فرهنگ منحصربه 

  . )1393جمعه پور، (است شده   بوم حاصل سازگاري با شرایط محیطی خاص زیست

مدخل براي مواجهه با مسائل آبـی   ي ذيها  در دانش بومی بسیاري از مناطق، گروه      

شدند که بـه میـزان    مند می پیشِ رو ازجمله کمیابی آب، از ابتکارات و راهکارهایی بهره    

. براي حکمرانی خوب در حوزه آب استشده    هاي ارائه   توجهی منطبق بر شاخص     قابل

 تناقض تنها با دانش رسمی تعارض و  دهند که دانش بومی نه      مطالعات مختلف نشان می   

ترین مزایـاي دانـش       از مهم ). 1393صابري و کرمی،    (باشد    ندارد بلکه مکمل آن نیز می     

هـا از    هاي جدید و انتقال آن      توان به توانایی در ایجاد فناوري       مدرن یا دانش رسمی، می    

هاي مهم دانش بومی سازگاري آن بـا          یک محیط به محیط دیگر اشاره کرد و از ویژگی         

توانند یکدیگر را تکمیـل نماینـد و ترکیـب      تیب، این دو دانش می    بدین تر . محیط است 

به اعتقاد چمبرز ). 1385بوزرجمهري، (این دو در کسب موفقیت و پیشرفت مؤثر است  

دانش بومی و دانش علمی نوین از نظـر قـدرت و ضـعف مکمـل یکدیگرنـد                  ) 1376(

تنهـایی   کدام به  د که هیچ  هایی رسی   توان به موفقیت    که از تلفیق این دو دانش می        طوري  به

  ).1393جمعه پور، (واجد آن نیستند 

                                                
1. Adaptability 
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هاي آبی اخذشده در نقاط   ترین دالیل عدم موفقیت در اجراي سیاست        یکی از مهم  

اي است که از متن و  ، عدم توجه به تجربیات چند هزارساله)ازجمله ایران (مختلف دنیا   

. )12: 1373فرهـادي،   (بطن شرایط اقلیمی و فرهنگـی ایـن کـشورها برخاسـته اسـت               

ایرانیان نیز در راستاي سازگاري با مشکالت اقتصادي و اجتماعی و همچنین مقابله بـا                

رسانی و آبیاري، با بستن  یابی، آب هاي آب هاي منابع طبیعی ازجمله دشواري     محدودیت

ها، فرهنگ  ی هرساله قناتبند و سد و بندآب و گوراب و حفر قنوات و منگل و الیروب            

ها  که برخی از این سازگاري    نحوي  اند، به   مشارکتی عمیقی را میان کشاورزان پدید آورده      

ابـداع سیـستم   . )1388فرهادي، (مشاهده هستند  ها هنوز هم کاربردي و قابل    و همکاري 

بـرداري از منـابع آب    کـه سـازگارترین و پایـدارترین روش استحـصال و بهـره      » قنات«

ــر مــشارکت حــداکثري ذي   ــی ب ــشور و مبتن ــی در ک ــدیریت و  زیرزمین ــدخالن در م م

تـرین    یکـی از مغتـنم    . )204 :1397وحیـد و رنجبـر،      (اري از منـابع آب اسـت        برد  بهره

  .رود می در ایران به شمار میهاي دانش بو نمونه

ترین قنـات جهـان       توان عمیق   در استان خراسان رضوي را می     » قنات قصبه گناباد  «

داوودي مقـدم و  (نظیـر اسـت    در آن بـی شـده    کار گرفته   دانست که اصول مهندسی به      

 قنات قصبه گناباد از دو رشته اصلی و شش شاخه فرعـی تـشکیل             . )10: 1395فرکیش  

 5/16 کیلـومتري و  13شمالی سیاه کـوه، در    هاي    است و دو مادر چاه آن در دامنه       شده    

قدمت این قنات، بر    . کیلومتري جنوب غربی شهر گناباد در محله قصبه شهر قرار دارند          

. رسد  سال پیش می2500هاي آن به  ریز چاه در عمق خاكشده     هاي کشف   اساس سفال 

 است کـه  انگیز مادر چاه آن  ترین ویژگی این قنات، ژرفاي شگفت       عالوه بر قدمت، مهم   

ترین چاه قنـات قـصبه متعلـق بـه رشـته        عمیق. در بسیاري از منابع انعکاس یافته است      

پاپلی یزدي و لباف خـانیکی،  ( متر برآورد شده است 300دوالب نو است که در حدود   

این قنات که یکی از شاهکارهاي آبـی دنیـا و از عجایـب تمـدن کهـن بـشري         . )1379

  .استشده   یونسکو نیز ثبتشود، در فهرست میراث جهانی  محسوب می
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هاي ارزنده صورت گرفته در حوزه دانـش بـومی آب در    ها و پژوهش  عمده تالش 

رو لـزوم واکـاوي    ازایـن  .هاي آبی بوده است   کشور مبتنی بر مسائل فنی و اجرایی سازه       

سو و ضرورت بررسی دانش بومی از سـوي       هاي حکمرانی خوب بومی از یک       شاخص

عنـوان    اهمیت مطالعه تطبیقی دانش بومی قنات قصبه گناباد بهضرورت و دیگر، منجر به 

بامطالعه مبانی حکمرانـی در     . میراثی ارزشمند از منظر حکمرانی و اصول آن شده است         

توان اصول حکمرانی موجـود در   ، می)ازجمله قنات قصبه گناباد(دانش بومی هر منطقه    

کارگیري این اصول و توجه به      هدانش بومی منطقه موردنظر را استخراج نمود و ضمن ب         

شرایط حاکم بـر جامعـه امـروزي، از دانـش بـومی و تجـارب ارزشـمند پیـشینیان در                     

 .هاي آبی کشور استفاده نمود بازطراحی سیاست

انجام مطالعه تطبیقی براي واکاوي دانش بومی حکمرانی آب در قنات قصبه گناباد       

تـرین نـوآوري پـژوهش حاضـر       مهمتوان رویکرد نوین حکمرانی خوب را میبر  مبتنی  

کارگیري رویکرد توصـیفی ـ    رو، پژوهش حاضر درصدد است تا با به ازاین. قلمداد کرد

هاي حکمرانی خوب در  تبیین و واکاوي شاخص    به   اي،  تحلیلی و اتکا به منابع کتابخانه     

ر پی  در این راستا، پژوهش د    . بپردازدحکمرانی مبتنی بر دانش بومی قنات قصبه گناباد         

پاسخ به این سؤال کلیدي است که دانش بومی مورداستفاده در قنات قصبه گناباد تا چه 

در نظریـه حکمرانـی خـوب مطابقـت داشـته           شده      هاي ارائه   میزان با اصول و شاخص    

  است؟

  

  مبانی نظري -2

هـاي فنـی در    حـل   میالدي، عمدتاً بر ارائه راه     20 و   19هاي    مدیریت منابع آب طی قرن    

گرایی چنین رویکرد تقلیل. )1: 1399باقري، ( با مسائل آبی تمرکز داشت   مواجهه


، قادر 

 Islam and) هـاي منـابع آب نبـود    هـاي موجـود در سیـستم    تنیـدگی  مواجهه با درهم به

                                                
1. Reductionism 
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Susskind, 2013( .منظور افزایش کارآمدي رویکردهاي مدیریتی در مواجهـه   رو به ازاین

محـور مـورد بـازنگري قـرار      هاي آبی، رویکرد مدیریتی فـن  هاي سیستم  تنیدگی  با درهم 

 و بر لزوم اعمال تغییراتـی  )2: 1399 اسماعیلیان،  ; 2013Islam and Susskind, (گرفت  

هاي مختلف اثرگذار بر مصارف آب، ایجاد تعادل در  مانند ایجاد پیوستگی در بین بخش

ده آب، مـشارکت  کننـ  محیطی در جامعه مـصرف  بین ارکان اقتصادي، اجتماعی و زیست  

مدخالن در مراحل مختلف مدیریت منـابع آب و سـازگاري بـا تغییـرات و پویـایی          ذي

سـاز تحقـق      چنین تغییراتی زمینـه   . تنیده آبی تأکید شد     محیط در مواجهه با مسائل درهم     

)IWRM(» مـدیریت یکپارچـه منـابع آب   «مدیریت پایدار منابع آب بودند که با عنوان    


 

  .)1: 1399باقري، (شود  شناخته می

گیري رویکرد مدیریت یکپارچـه منـابع آب بـه همـایش آب            گام نخست در شکل   

سازمان ملل متحد در ماردل پالتا   


. )17: 1395مقیمـی بنهنگـی،   (گـردد   بـازمی ) 1977 (

ریـزي مـشارکتی کـه تمـام           یـک برنامـه    :ب عبـارت اسـت از     مدیریت یکپارچه منابع آ   

آورد تا چگونگی برآورده ساختن نیازهاي بلندمـدت جامعـه        مدخالن را گرد هم می      ذي

حال خـدمات ضـروري اکولـوژیکی و منـافع      براي منابع آبی را مشخص کرده و درعین    

حفظ و ارتقـاء   هدف اصلی در این رویکرد، .)Xie, 2006: 4(اقتصادي را نیز حفظ کند 

تکامل مکاتب اقتصادي، تحول اصول     . هاي آینده است    وضعیت منابع براي استفاده نسل    

»تفکـر سیـستمی   «گیري مفاهیمی ماننـد       ریزي، شکل   و مبانی برنامه  


 و تکامـل رویکـرد      

سوي حکمرانی آب شد  تر به   مدیریت یکپارچه منابع آب منجر به گرایش و توجه جدي         

  .)18: 1395مقیمی بنهنگی، (

مقیمی (گردد     بازمی 1970گیري مفهوم حکمرانی به اوایل دهه         سابقه تاریخی شکل  

ش حکومت در جامعه و توجـه       در این رویکرد، سعی بر تعدیل نق       .)17: 1395بنهنگی،  

                                                
1. Integrated Water Resources Management 
2. Mar del Plata 
3. System thinking 
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عالوه . )94: 1394عمرانیان خراسانی، (هاي خصوصی بوده است   به نقش مردم و بخش    

کومت تأکید شـده  گري ح بر این، در رویکرد حکمرانی، بر ضرورت تقویت نقش تنظیم   

مثابه بستري   توان به    می رو حکمرانی را    ازاین. )93: 1382شریف زاده و قلی پور،      (است  

حکمرانـی  . )1: 1399بـاقري،  (پیوندند    تلقی کرد که اهداف مدیریتی در آن به وقوع می         

 مـیالدي در دومـین مجمـع جهـانی آب          2000آب، براي اولین بار در سال       


 در سـطح    

منظـور تبیـین جایگـاه حکمرانـی در      به. )Lautze et al, 2011: 3(المللی مطرح شد  بین

ت منـابع آب در  شود که فرآیند مدیری     فرآیند مدیریت منابع آب، بر این مطلب تأکید می        

میـر  (باشـد    عنوان حکمرانی آب مـی     باشود بلکه نیازمند بستري       فضایی تهی انجام نمی   

  .)34: 1396نظامی و باقري، 

اي است که بر مبناي رویکرد حکمرانی و در نتیجه ناکامی             حکمرانی خوب، نظریه  

 مـیالدي شـکل گرفـت    1980در اواخر دهـه  » دولت رفاه و اقتصاد لیبرال«هاي   سیاست

ارتباط تعاملی، متقابل، همکارانـه و صـحیح بـین سـه           . )94: 1394عمرانیان خراسانی،   (

 زمینه تحقق حکمرانـی خـوب را   ،رکن اصلی دولت، جامعه خبرگان و بخش غیردولتی     

ــی ــراهم م ــازد  ف ــري، (س ــر   ).88: 1389جاســبی و نف ــز ب ــا تمرک ــدا ب ــه ابت ــن نظری  ای

مرورزمان اصـالحاتی در مبـانی      سازي و اصالحات اقتصادي ایجاد شد، اما به         خصوصی

ارائـه خـدمات عمـومی      «آن صورت گرفت و عالوه بر رویکردهـاي اقتـصادي، لـزوم             

عمرانیان ( را نیز مبنا قرار داد» نظام اداري پاسخگو«و » اعتماد نظام قضایی قابل«، »کارآمد

   .)94: 1394خراسانی، 

  

  روش تحقیق

منظور دسـتیابی بـه اهـداف پـژوهش از رویکـرد              به. پژوهش حاضر از نوع کیفی است     

رو، ضمن توصیف مفـاهیم       زاینا. شود  اي استفاده می     تحلیلی و منابع کتابخانه    -توصیفی

                                                
1. Second World Water Forum 
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صـورت مـوردي بـه     هاي حکمرانـی خـوب، بـه        حکمرانی، حکمرانی خوب و شاخص    

در . شـود   در دانش بومی قنات قصبه گناباد پرداخته می    اه  شاخصاین  تحلیل و واکاوي    

اي به بررسی  هاي حکمرانی خوب، ابتدا با استناد به منابع کتابخانه راستاي تبیین شاخص

منظور واکـاوي   پس از آن به . شود   در مطالعات مختلف پرداخته می     دشدهیاهاي    شاخص

هاي حکمرانی خوب در قنات قصبه گناباد، روش تحلیل تطبیقی مورد اسـتفاده         شاخص

  .گیرد قرار می

  

  ها تحلیل داده

هـاي حکمرانـی      اي ثابت و کارآمد از شـاخص        ضمن پذیرش عدم امکان ارائه مجموعه     

 مبنا قرار دادن این موضوع که در هر منطقـه، بـا توجـه بـه              خوب براي تمامی مناطق و    

هاي خاصـی   هاي منطقه، استراتژي    شرایط اقلیمی و برحسب نیازها، انتظارات و پتانسیل       

صورت موردي به تحلیل  گردد؛ در این بخش به در راستاي حکمرانی منابع آب اتخاذ می

به گنابـاد پرداختـه   هاي حکمرانی خوب در دانش بـومی قنـات قـص         و واکاوي شاخص  

  .شود می

  

  مشارکت

گیـري و اجـرا،    خصوص مردم بومی در فرآینـد تـصمیم    مدخالن و به    مشارکت ذي 

هـا در   گذاري مناسـب و اجـراي موفـق سیاسـت      ترین عوامل براي سیاست     یکی از مهم  

گیـري   هـاي مختلـف در فرآینـد تـصمیم     مدخالن از گروه  مشارکت ذي . حکمرانی است 

هاي جامعـه اعـم از افـراد محلـی، متخصـصان و               نافع اکثریت گروه  شود که م    باعث می 

رضایت (این امر ضمن افزایش اعتماد و پذیرش عمومی      . مدخالن متعدد تأمین شود     ذي

ها و    سازي تصمیم   در جامعه، منجر به تسریع بخشیدن به فرآیندهاي اجرا و پیاده          ) عموم

مصادیق حاکی . )5: 1397آبادي و حسینی،  صادقی زاده بافنده، میان(گردد  ها می  سیاست
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 در مراحل مختلف مدیریت بومی در قنات قصبه گناباد   از آن هستند که مفهوم مشارکت     

مشارکت در تخصیص آب و مشارکت در تأمین اعتبار . موردتوجه قرار گرفته بوده است

موردنیاز قنات براي تعمیرات و الیروبی ازجملـه شـواهد کلیـدي در وجـود شـاخص                 

تـرین    مهـم در دانش بومی این قنات هستند که در ادامه به بررسی برخـی از   » مشارکت«

الزم به ذکر است که در این مقاله هدف واکاوي انواع همکاري در . شود آنها پرداخته می

صـورت خـاص      صورت عام و حکمرانی قنات به       دانش بومی در حکمرانی منابع آب به      

 ينبوده است، زیرا واکاوي و تحلیل این مسئله خود نیازمند یک پژوهش مفـصل مجـزا     

ر گـرفتن اصـل بـسیار مهـم همکـاري در سـاختارهاي       بلکه هـدف در نظـ    . دیگر است 

ظاهر  حکمرانی مبتنی بر دانش بومی بوده است که متأسفانه این مسئله در ساختارهاي به  

شده توسـط وزارت نیـرو در نظـر     توسعه داده ) RBO(هاي حوضه آبریز   نوین سازمان 

  ).1399باغی و همکاران،  قره(شود  گرفته نمی

  

  مدیریت قناتمشارکت در تخصیص آب و

در قنات قصبه گناباد، براي اجراي مسائل مربوط به تنظیم مقـدار و زمـان تحویـل        

میـراب در  . )1388پاپلی یـزدي و همکـاران،    (آب به مالکین، سیستم میراب برقرار بود        

عنوان مـسئول تعیـین سـهم آب      به) دار یا طاقی  طاق(ازآن سرطاق     رأس امور بود و پس    

سمـساریزدي و همکـاران،   (گیري از آب قرار داشت  هاي بهره   کنندگان و ساعت    مصرف

پس از سرطاق، . شدند هرساله در مجمعی عمومی، میراب و سرطاق انتخاب می     . )1389

. نمودند چنین کسی را مالکین از میان خود یا از بیرون انتخاب می    . گرفت  مقسم قرار می  

معموالً مسجد جامع (گونه بود که مالکین در محلی مانند مسجد   انتخاب مقسم این  نحوه

ـ نمودند که دو یا چند نفـر را بـه کـار م       اجتماع کرده و توافق می    ) گناباد می دعـوت  سقَ

پس خود را مـسئول   م هم اسامی مشترکین خود را یادداشت کرده و ازآن  سقَآن م . نمایند

ترین وظیفه مقسم آن بود که بر اساس اسـناد محلـی و           مهم .دانست  ها می   تقسیم آب آن  
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ثبتی که در اختیار داشت و به تأیید روحانی محل و عرف مـالکین رسـیده بـود، زمـان                   

ها، به حداقل  مسقَوظیفه دیگر م. دقت تعیین نماید   آبیاري هرکدام از مشترکین خود را به      

ی آب را بـه مـشترکین واگـذار         نـوع   هـا بایـد بـه       آن. رساندن میزان هدر رفت آب بـود      

ها باید هنگام  عالوه بر این موارد، مقسم. ها هدر شود نمودند که آب کمتري در جوي می

کردند کـه   اي رعایت می گونه تقسیم آب در میان چند زمین همسایه، ترتیب آبدهی را به        

آب کمتري صرف جوي شود


  .)1388پاپلی یزدي و همکاران، ( 

  

  مشارکت در تأمین اعتبار موردنیاز قنات

منظـور    ر قنـات و همچنـین تـأمین اعتبـارات الزم بـه            تأمین سرمایه اولیه براي حف    

ترین نکاتی بـوده      هاي مشارکتی، یکی از مهم      تعمیرات و الیروبی قنات از طریق فعالیت      

در قنـات قـصبه   . است که منجر به دوام ساختار قنات در طول هزاران سال شده اسـت         

هـاي مردمـی     از طریق همیـاري    گناباد نیز اعتبار موردنیاز براي قنات     


 و فرخیـز تـأمین      

  .)1388پاپلی یزدي و همکاران، (شد  می

  

  هاي مردم همیاري

در گذشته یکی از وظایف مسئوالن قنات، برآورد مخارج قنـات قبـل از برداشـت                

شد  بینی مخارج قنات، سهم هر مالک مشخص می         با پیش . محصول کشاورزي آینده بود   

                                                
-گفتند  که می هنگامی. بردند به کار می» جو داشتن«ها در رابطه با محاسبه جریان آب در جوي، اصطالح   گنابادي

 فنجان در مسیر جوي هدر 2یاري آخرین نفر، به این معنا بود که آب پس از آب» زمینی دو فنجان جوي دارد«

 .)1388پاپلی یزدي و همکاران، ( برسد رفت تا به زمین ذکرشده می

-دهنده است و نتیجه کار با یک تأخیر کم و یا زیاد باالخره به خود شخص   در همیاري، هدف خارج از یاري

این امر سبب . گردد در همیاري نتیجه کنش یاري پس از عبور از صافی دیگري به شخص بازمی. گردد بازمی

 دیگري را همچون خود نگاه کند و این حالت در افزایش همبستگی و دیگر دوستی و ،شخصشود که  می

 ).28: 1387فرهادي، (تواند تمرینی درخور باشد  دوستی می نوع
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و در هنگام برداشت محصول، قبل از انتقال محصول به انبـار و تعیـین سـهم اربـاب و            

پرداخـت  «. شد شده قنات برداشت می بینی  بایست مخارج پیش ، می زارع و سایر مخارج   

کشاورزي حسن آبـاد،  (» تر بود مخارج قنات از هر چیز، حتی از نان زن و بچه هم اولی  

اي مرسوم بـوده اسـت        در قنات قصبه گناباد نیز چنین شیوه      . )1392بشیري و اوجاقلو،    

  .)1388پاپلی یزدي و همکاران، (

  

  فرخیز

استفاده از هر سهم براي مالکین قنات، یک دوره تناوب دارد که به آن، اصـطالحاً                 

به این معنا که هر مالـک،  . روز بوده است     شبانه 24 مدار در قنات قصبه،      .گویند  مدار می 

روز پس از دریافت سهم آب و آبیاري، مجـدد همـان مقـدار آب را دریافـت                     شبانه 24

تنها جـزو   این زمان، نه. در حال حاضر نیز مدار قنات قصبه تغییري نکرده است       . کرد  می

ترین مدارهاي قنات در خراسان بلکه در کل کـشور اسـت             طوالنی


گـاه بـراي تـأمین      . 

فروختنـد   کردند و حجم آب حاصل را می می قنات، مدار آب را طوالنی میمخارج عمو 

» فرخیـز «این نحوه تأمین اعتبار براي قنات،       . نمودند  طور موقت آن را واگذار می       و یا به  

  .)1388پاپلی یزدي و همکاران، (شد  نامیده می

  

 سازگاري

طورکلی به معناي تغییر شرایط براي تطبیق یافتن با محیط زندگی و یا       سازگاري به 

علوم طبیعی و اجتماعی، سازگاري را تالش براي مطابقت در . تغییرات وقوع یافته است

ها، ایجاد ظرفیت  گیري از فرصت با تغییرات محیطی، کاهش اثرات نامطلوب بالقوه، بهره

آبادي و  میان(کنند  براي حفظ زندگی و معیشت و مقابله با پیامدهاي محیطی تعریف می  

 انـسانی ازجملـه   -تنیده طبیعـی  هاي درهم مواجهه با پویایی سیستم   . )63: 1399داوري،  

                                                
-1388پاپلی یزدي و همکاران، ( روز است 18-20طور استثنا مدار برخی قنوات بین   در شهرستان گناباد به(. 
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آبـادي،   دیلمـی و میـان  (بی نیز مستلزم توجه بـه مفهـوم سـازگاري اسـت        هاي آ   سیستم

ها، الگوي حکمرانی باید قادر به وفق دادن فرآیندهاي           در مواجهه با این سیستم    . )1397

گویی به تغییرات از طریق  ها با شرایط جدید و پاسخ    سازي سیاست   گیري و پیاده    تصمیم

در . )5: 1397آبادي و حسینی،  صادقی زاده بافنده، میان(موقع باشد  تنظیم و سازگاري به

منظور سـازگاري بـا شـرایط     ي بهدانش بومی قنات قصبه گناباد نیز سعی بر ارائه تدابیر         

توان بـه ابـداع تـاالرکو،       موجود و یا پیشامدهاي احتمالی بوده است که از آن جمله می           

دار و اقدامات مدیریتی در راستاي مقابله  کارگیري سرکولی، تخته سرپناه، چاه باالخانه      به

  .گرفتگی مقنیان اشاره کرد با دم

  

  تاالرکو

این امکـان وجـود داشـت کـه در هـدایت            متر، 250 تر از   هاي عمیق    در حفر چاه  

هـاي چـاه      صحیح چرخ چاه مشکالتی پیش آید، دلو شروع به چرخش کند، به دیـواره             

عالوه بر این، احتمال تداخل دو ریـسمان      . برخورد کرده و عواقب ناگواري به بار آورد       

منظـور   گناباد بـه رو، در حفر قنات قصبه     ازاین. رونده نیز وجود داشت     باالرونده و پایین  

در ایـن روش،  . شـد  به کار گرفته می » تاالرکو«، روش خالقانه    یادشدهمواجهه با مسائل    

شد که  اندازه قد یک آدم از چرخ بلندتر بود، در لبه چاه طوري تعبیه می چارچوبی که به  

رفتنـد،   گفتند، بـه بـاالي چـرخ مـی     ها تاالرکو می    دو نفر که به آن    . بر چرخ مسلط باشد   

. آوردنـد  گرفتند و با پا روي چـرخ فـشار مـی    هاي خود را به باالي چارچوب می       دست

ایـن کـار بـر روي    . کـشیدند  نفري، دلو سنگین را به باال مـی   بدین طریق، یک گروه پنج    

وقتی دلو پر از چاه بیرون آید، به دلیل پایین رفتن دلو خالی           . شد  چرخ دوسره انجام می   

تـر     در اواخر کار، یعنی وقتی سمت دلـو خـالی سـنگین            .شود  از میزان انرژي کاسته می    

وقتی دلو بـه بـاالي      . کردند تا چرخ سرعت نگیرد      شد، دو نفر تاالرکو باید کمک می        می

  .)1390گوبلو، (کرد  گرفت و خالی می رسید یک نفر آن را می چاه می
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  سرکولی

در قنات قصبه گنابـاد، مـسیر داالن زیرزمینـی، چنـدین کیلـومتر بعـد از عبـور از                 

رو با انباشته شدن آب      ایناز. گیرد  نخستین مادر چاه در زیر سفره آب زیرزمینی قرار می         

. درون چاه، امکان ادامه حفاري جهت اتصال چاه به داالن زیرزمینی وجود نداشته است      

مسئله، مقنیان به حفر چاه وارونه از سقف داالن بـه سـمت بـاال    این منظور مواجهه با   به

هـاي   ارتفاع زیـاد در سـرکولی  . )1390گوبلو، (شد    نامیده می » سرکولی«پرداختند که     می

فرسا بودن  طاقتباوجود . موجود در قنات قصبه گناباد، یکی از عجایب این قنات است       

بـستر، شـواهد حـاکی از آن          حفر سرکولی، حین تقارب با منابع آب زیرزمینی و سـنگ          

رسد   متر می100هاي موجود در قنات قصبه گناباد به      است که ارتفاع برخی از سرکولی     

   .)1388پاپلی یزدي و همکاران، (
  

  تخته سرپناه

در قنات قصبه گناباد، در راستاي مقابله با خطر اصابت سنگ و کلوخ از باالي چاه 

شـد  استفاده مـی » تخته سرپناه«دایره به نام   حافظی نیم به سر مقنیان از م    


کـاربرد دیگـر   . 

هـاي زیرزمینـی    تخته سرپناه در جلوگیري از سقوط مقنیان در صورت مواجهه با حفـره  

کردند تا اگر با حفره    ها، کمر خود را با ریسمانی به این تخته وصل می            مقنی. بوده است 

  .)1390گوبلو، (نند زیرزمینی مواجه شدند، درون آن سقوط نک

  

  دار چاه باالخانه

هاي سخت  این سازه در زمین. اي ذخیره آب بوده استاي بر دار، سازه چاه باالخانه

، جلـوگیري از  یادشـده هدف از ذخیره آب توسط سازه . شد در داخل کوره قنات بنا می  

ایـن سـازه،   . ها و کاهش میزان آبدهی قنات بوده است        حرکت آب در زمان تعمیر کوره     

                                                
-شد که ممکن بود باعث  ها می اهتوجهی در اعماق چ ریزه و سنگ منجر به آزاد شدن انرژي قابل  سقوط سنگ

 .)1390گوبلو، (رسانی جدي به مقنی و یا مرگ وي شود  آسیب
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در . شـد  تعبیه میاي  شامل یک دریچه کشویی با سه حفره بود که در هر حفره آن، کوزه    

شده، ابتدا کوزه باالیی، سپس کوزه وسط و باالخره        صورت نیاز به رهاسازي آب ذخیره     

  .)1388پاپلی یزدي و همکاران، (شکستند تا آب موردنیاز جریان یابد  کوزه پایینی را می

  

  در چاه مقابله با دم گرفتگی و کمبود هوا

گرفتگی و کمبود هوا در قنات قصبه گناباد چهـار راهکـار در               منظور مقابله با دم     به

ها در ابتداي هر روز، مقداري شن نرم را در  ـ مقنی1: اند از  عبارتکه. شد مینظر گرفته 

این کار، باعث حرکت هواي ساکن و گردش هوا در اعماق چـاه     . ریختند  داخل چاه می  

شد کـه منجـر بـه گـردش هـوا و       ـ سوراخی لوله مانند در کناره چاه تعبیه می   2. شد  می

هایی که تراکم گازهاي مضر باال بود، بـا       ر مکان ـ د 3. شد  رسیدن هواي تازه به مقنی می     

راحتی در مسیر بین دو چاه، بـه   ، هوا به»چاه بادو «حفر چاهی در کنار چاه اصلی به نام         

اي مملـو از گازهـاي    ـ چنانچه فردي در مسیر حفر قنات بـا منطقـه      4. آمد  گردش درمی 

کان تنفس را براي وي شد، مقنی با قرار دادن سرکه زیر بینی شخص، ام      مضر مواجه می  

کرد فراهم می


  .)1390گوبلو، ( 

 شفافیت

ها باید در دسـترس باشـد تـا      گیري  ها و تصمیم    گذاري  ربوط به سیاست  اطالعات م 

ها باشند  گیري هاي مختلف در جامعه، قادر به آگاهی از علت تصمیم مدخالن و گروه ذي

گـذاري   گیري و سیاسـت     به بیانی دیگر، فرآیند تصمیم    . )68 :1398صادقی زاده بافنده،    (

 بـدین ترتیـب مـشخص    .)Lockwood et al. 2010: 993(باید واضح و آشـکارا باشـد   

شود که هر تصمیم، توسط چه نهادي، با مشارکت چـه کـسانی و بـا چـه تـوجیهی                     می

 در ایـن  .)Soma, van Tatenhove, and van Leeuwen 2015: 6(شـده اسـت    گرفتـه  

                                                
-اکسید کربن، باعث تولید اکسیژن شده و فرد گاز گرفته را از خطر مرگ   واکنش شیمیایی بین سرکه و دي

  .)1390گوبلو، (داد  نجات می
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گیرنـدگان   صورت، احساس مسئولیت در برابر اقدامات اتخاذشده و اعتماد بین تـصمیم           

  .)68: 1398صادقی زاده بافنده، ( یابد مدخالن افزایش می اصلی و عموم ذي

مدخالن در قنات قصبه گناباد نیز بـر مبنـاي شـفافیت بـوده         تخصیص آب بین ذي   

 قصبه گناباد در میان کـشاورزان از  براي تقسیم حجم آب خروجی از مظهر قنات     . است

به این معنا که سهم آب هر کـشاورز بـا واحـدهاي زمـانی     . شد واحد زمانی استفاده می   

هاي متعلق  ها و کرت  شد و مدت زمان جریان یافتن آب قنات در جوي           سازي می   معادل

ه شد کـ  به کار گرفته می» ساعت آبی« براي این منظور نوعی .شد به هر فرد مشخص می  

پـر شـدن فنجـان،    . شـده بـود   تشکیل ) فنجان(از یک تاس و یک ظرف شناور کوچک     

شد که هر بار  اي ساخته می گونه در قصبه گناباد، فنجان به. مالك واحد زمانی بوده است

 ثانیه بـه طـول بینجامـد و درسـتی فنجـان بـه تأییـد مـالکین         24 دقیقه و 8پر شدن آن   

شد، هـر سـهم       روز آبیاري مشخص می     ناي تعداد شبانه  که سهم بر مب     ازآنجایی. رسید  می

  .)1388پاپلی یزدي و همکاران، ( فنجان بود 42/171به شکل نظري شامل 

 

  پذیري مسئولیت

توان یکی از     منظور اجراي تصمیمات و اقدامات را می        نحوه تخصیص مسئولیت به   

وظایف در فرآیندهاي قـانونی و      . هاي حکمرانی خوب به شمار آورد       ترین مؤلفه   کلیدي

طور مکرر مورد ارزیابی قرار       ملکرد نهادها یا افراد به    اجرایی باید واضح باشد و نحوه ع      

گري بیـانگر نحـوه تخـصیص     مراتب مقنی سلسله. )68: 1398صادقی زاده بافنده، (گیرد  

مراتب مـشاغل   سلسه. نات قصبه گناباد است  هاي مختلف در قنوات، ازجمله ق       مسئولیت

کش  زن، دولکش، الشه دار، آبگیرکن، کلنگ گري شامل مباشر، سرمقنی، استاد کلنگ   مقنی

مباشر معموالً یک سرمقنی قدیمی . )1388پاپلی یزدي و همکاران، (و آب در ریز است      

عنـوان    سرمقنی، استادکار مـاهري اسـت کـه بـه         . است و درواقع مدیر امور قنات است      

شـود و معمـوالً خـود نیـز      روبی محسوب مـی  مسئول قنات و مدیر امور تعمیرات و الی       

شـده توسـط سـرمقنی و     دار، وظیفه حفر مسیر تعیـین   استاد کلنگ. مشغول به کار است 
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هاي مربوط به آن را     کاري  ارزیابی هموار بودن بستر کوره، مناسب بودن شیب و ظرافت         

هـاي  ، کار)نـوبر (زن  آبگیرکن، مسئول حفر پیـشانی کـار اسـت و کلنـگ       . بر عهده دارد  

. کار بر عهـده دارد     خصوص در خشکه    هاي جدید را به     ها و چاه    نوبري تعیین حفر کوره   

کـش، دلـو را در طـول        الشه. بند یا دولکش، ریختن خاك به داخل دلو است          وظیفه گل 

درریز، معموالً یک بچـه   آب . کند تا به محل چاه منتقل کند    مسیر کوره با خود حمل می     

کـار را بـر    ظیفه تخلیه آب و ریختن آن در دلو در محل تـره  ساله است و و 13-14 تا   7

 مـشاغل   ایـن در قنات قصبه گنابـاد، تمـام  . )1388پاپلی یزدي و همکاران، ( عهده دارد

، 1شـکل  . اي داشـته اسـت   شـده  وجود داشتند و هر شخـصی وظیفـه معـین و تعریـف     

  .دهد گري را نشان می مراتب مشاغل مقنی سلسله

  
  )پژوهش حاضر(گري  مراتب مشاغل مقنی  سلسله-1شکل 

  

  اجماع محوري

هاي مختلف سیاسی، اجتمـاعی     فراهم کردن زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه       

در فرآیند حکمرانی خـوب،  . رود  شمار می بو اقتصادي، ازجمله اصول حکمرانی خوب       

هاي مختلف براي رسیدن به یک توافق عمومیِ گـسترده در مـورد موضـوع           مندي  عالقه

حکمرانـی  . )Graham, Plumptre, and Amos 2003: 3(شـود   مـوردنظر سـنجیده مـی   

خوب باید نظرات مختلف را در قالـب وفـاق عمـومی بـه سـمتی رهنمـون سـازد کـه           

ایفاي این نقش حیاتی    . مدخالن داشته باشند    بیشترین همگرایی را با اهداف اکثریت ذي      
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. )69: 1398صـادقی زاده بافنـده،   (نیازمند شناخت دقیق نیازهاي بلندمدت جامعه است   

الزحمـه   در قنات قصبه گناباد نیز تصمیماتی مانند تعیـین الگـوي کـشت و تعیـین حـق           

  .شدند می، گرفته میرآب، سرطاق و آبیار با محوریت توافق عام

  

 تعیین الگوي کشت

بـاد تمایـل بـه زراعـت تابـستانی داشـت،            زمانی که یکی از کشاورزان منطقـه گنا       

نمودند تا از هـدر رفـت آب جلـوگیري            کشاورزان مزارع مجاور نیز سعی بر کشت می       

ایـن  . اصطالح، کشت تابستانه کشاورز موردنظر، جويِ زیادي نداشته باشـد       شود و یا به   

ان پرداختند تا نیازهاي آبی متفاوت گیاهـ      کشاورزان، همگی به زراعت یک نوع گیاه می       

پـاپلی یـزدي و همکـاران،    ( منجر به تغییر مدار آبیاري و به هدر رفتن آب قنات نـشود 

1388(.  

  

 الزحمه میراب، سرطاق و آبیار تعیین حق

الزحمه میراب، سرطاق و آبیار از سهم نفقه قنات، تعیین     در قنات قصبه گناباد، حق    

 در نظر گرفته یادشدهالزحمه متفاوتی براي هر یک از افراد  میزان حق. شد و پرداخت می

  .)1388پاپلی یزدي و همکاران، (اساس توافق عام بود شد و تعیین آن بر  می

 حاکمیت قانون

اي  حکمرانی خوب، نیازمند چارچوب منصفانه    


 از قـوانین اسـت کـه دربرگیرنـده     

اي   صـورت شایـسته     در جامعه بوده و به    ) ها  ویژه اقلیت   به(حمایت کامل از حقوق افراد      

ایـن چـارچوب قـانونی بایـد عادالنـه     . )69: 1398صـادقی زاده بافنـده،   (اجرا شود  


 و 

طرفانه بی


الزم به ذکـر اسـت   . )Graham, Plumptre, and Amos 2003: 3(  اجرا شود

                                                
1. Equitable 
2. Fair 
3. Impartially 
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که اجراي منصفانه این قوانین، مستلزم وجود یک بازوي اجرایی فسادناپذیر بـراي ایـن         

واکنش در برابر عدم پرداخت نفقه قنات و        . )69: 1398صادقی زاده بافنده،    (نظام است   

رونـد کـه بیـانگر وجـود      پایبندي به رعایت حریم قنات ازجمله مصادیقی به شمار مـی       

  .اد استشاخص حاکمیت قانون در شیوه حکمرانی قنات قصبه گناب

  

 حکمِ عدم پرداخت نفقه قنات

در صورت عدم پرداخت نفقه توسط مالک یا کشاورز، حدود شش ماه تا یک سال بـا                

در صورت عـدم اقـدام شـخص بـراي پرداخـت نفقـه طـی بـازه زمـانی             . شد  فرد مدارا می  

شده، با توجه بـه میـزان سـهم آب در دسـترس، در مـورد نحـوه پرداخـت خـسارت              تعیین

تـوجهی نبـود،    صورت که اگر سهم آب فرد موردنظر، مقدار قابـل      بدین. شد   می گیري  تصمیم

شد اما اگر سهم آب مالک یا کشاورز میزان درخور توجهی بود، قـسمتی   جریان آب قطع می 

  .)1389سمساریزدي و همکاران (شد   در عوض پول نفقه کسر می،از آن سهم

 رعایت حریم قنات

شد  معموالً حریم قنات بین چهار تا شش متر در نظر گرفته می           


 و هرگونه تعرض    

هـاي   در صـورت انجـام فعالیـت   . به این حریم اعم از کشاورزي و حفر چاه ممنوع بود   

شاورز بود و تنها در حالت   زراعی در اطراف قنات، نیاز به رعایت حریم قنات توسط ک          

رسـانی   داد کـه عمـق زیـاد قنـات مـانع از آسـیب        خاصی که مالک قنات تشخیص مـی      

شد، کـشاورزي در اطـراف قنـات بالمـانع بـود         هاي کشاورزي به آبدهی آن می       فعالیت

  .)1389ساریزدي و همکاران سم(

  

                                                
-                  ،تعیین حریم میله چاه در قدیم به این صورت بود که مقنیان پس از حفر چاهی به عمقی برابر بـا قـد خـود 

عنـوان حـریم میلـه چـاه قنـات        با زمین تا دهنه چاه بـه کردند؛ محل برخورد کلنگ    کلنگ را به بیرون پرتاب می     

 .)1389سمساریزدي و همکاران (طول پرتاب، معموالً چهار تا شش متر بود . شد محسوب می



   

  

  

  

 523  ...   وب در دانش بومی هاي حکمرانی خ واکاوي شاخص

 
 

   کارآمدي و اثربخشی-7-4

شاخص کارآمدي به این موضوع اشاره دارد که سیستم حکمرانی تا چه انـدازه در          

الزمـه  . هاي مدیریت پایدار منابع آب و رفاه جامعه سهیم است بهینه کردن سود ـ هزینه 

 کـردن منـابع مـالی،     ها و اطالعات، بسیج     شاخص کارآمدي، مواردي مانند اشتراك داده     

همکـاري  (هاي قانونی و فراهم کردن بستري براي اقدامات نوآورانـه             اجراي چارچوب 

شاخص اثربخشی نیز به این . باشد می) بین استانی یا همکاري شهري ـ روستایی و غیره

مسئله اشاره دارد که سیستم حکمرانی تا چه اندازه در مسائلی مانند تعیین اهـداف آبـی    

شاخص . شده است هاي آبی و رسیدن به اهداف آبی، مؤثر واقع            جراي سیاست پایدار، ا 

وضـوح تخـصیص یابنـد،     هـا بـه   هـا و مـسئولیت     اثربخشی نیازمند آن اسـت کـه نقـش        

شده و همبستگی سیاستی نیز مـورد توجـه    هاي آبی در مقیاسی مناسب مدیریت      سیستم

ی در تعامل و ارتباط دوسـویه   کارآمدي و اثربخش).Akhmouch et al, 2018(قرار گیرد 

با یکدیگر قرار دارند و تعـادل بـین آنهـا و ارزیـابی مـنظم فرآینـد و نتـایج مـشارکت                     

مدخالن براي تنظیم و بهبود بر اساس آن، یکی از شرایط اصلی بـراي دسـتیابی بـه                 ذي

  ).Akhmouch and Correia, 2016(حکمرانی خوب است 

هاي مختلف هستند،  اندرکنش مستقیم با بخشهاي آبی داراي  که سیسستم ازآنجایی

گرایانـه   رویکردهـاي کـل  . ها با مدیریت غذا، انرژي و اقلیم در ارتباط است     مدیریت آن 

ها را مدنظر قرار دهند و به      هاي آن  هاي مختلف و سیاست     توانند تعامالت بین بخش     می

 رویکـرد نـوین   ).Pahl-Wostl, 2017; Smajgl et al, 2016 (مسئله حکمرانـی بپردازنـد  

تري را در نظام   گرایانه، امروزه توجهات بسیار جدي      عنوان یک رویکرد کل     به» همبست«

از دالیل لزوم اتخاذ رویکرد . تنیده آبی به خود جلب نموده است  حکمرانی مسائل درهم  

توان به نیاز بشر، اهمیت توأمان امنیت سـه بخـش    نوین همبست آب ـ غذا ـ انرژي می  

ها در چرخه اقتصاد اشـاره        انرژي براي زندگی امروزي و اهمیت این بخش       آب، غذا و    

 و اثرگـذاري    یادشدههاي    در خصوص اهمیت بخش   ). 1399برجسته و همکاران،    (کرد  
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هـاي تجدیـد پـذیر       هاي تولیـد انـرژي      ذکر است که اکثر روش      آب بر تولید انرژي قابل    

   ).Keskinen et al, 2016(آبی به آب وابسته است  ویژه انرژي برق به

برداري از منابع آب با رویکرد همبست آب، غذا و انرژي در ساختار مدیریت              بهره

اثرگـذاري آب بـر     . ریزي قنات قصبه از اهمیت بسزایی برخوردار بـوده اسـت            و برنامه 

نیـز  » تـأمین انـرژي   «تولید انرژي در دانش بومی قنات قصبه گناباد در خصوص مسئله            

 نسبتاً فراوان موجود در قنات قصبه گناباد، یک منبع تأمین انرژي آب. مشاهده است   قابل

هاي متعددي براي تولید  ها بر روي قنات قصبه، آسیاب    گنابادي. آمد  در منطقه بشمار می   

انرژي ساخته بودند و از انرژي حاصل، در موارد مختلف ازجمله آرد کردن غالت بهره         

 بهبود شرایط اقتصادي و اجتماعی سـاکنان  ها نقش مهمی در آسیباین وجود . بردند  می

  ).1388پاپلی یزدي و همکاران، (کرد  منطقه ایفا می

توان  از موارد دیگر مصداق شاخص کارآمدي و اثربخشی در قنات قصبه گناباد می         

ریـز   شده در عمق خـاك   هاي کشف     این قنات اشاره کرد که بر اساس سفال       » قدمت«به  

 ایـن در  ،)1379پاپلی یزدي و لباف خـانیکی،  (رسد   می سال پیش2500هاي آن به      چاه

 سال 50شوند به   هاي آبی که امروزه اجرا می       حالی است که عمر مفید بسیاري از پروژه       

توان   در قنات قصبه مییادشدههاي  نین در خصوص مصداق شاخصچهم. رسد هم نمی

ـ توسط م » نحوه تخصیص آب  «  از وظـایف  در قنـات قـصبه یکـی      . هـا را نـام بـرد        سمقَ

نـوعی آب را بـه    هـا بایـد بـه       آن. ها، به حداقل رساندن میزان هدر رفت آب بـود           سمقَم

کردنـد کـه آب    اي رعایـت مـی   گونـه  نمودند و ترتیب آبدهی را بـه    مشترکین واگذار می  

اي صـورت     گونـه   بر ایـن اسـاس، نحـوه تقـسیم آب بـه           . ها هدر شود    کمتري در جوي  

شـده و از تلفـات غیرضـروري جلـوگیري      تري حاصل   گرفته است که کارآمدي بیش      می

شـده از دانـش بـومی در قنـات        مصادیق ارائـه    ). 1388پاپلی یزدي و همکاران،     (گردد  

 2 در جـدول     یادشدههاي حکمرانی خوب مستخرج از مصادیق         قصبه گناباد و شاخص   

  .اند  شدهارائه
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هاي حکمرانی  گناباد و شاخصشده از دانش بومی قنات قصبه   تجمیع مصادیق ارائه -2جدول 

 )پژوهش حاضر (یادشدهخوب مستخرج از مصادیق 

  ردیف
هاي  شاخص

  حکمرانی خوب
  مصادیق واکاوي شده در دانش بومی قنات قصبه گناباد

  مشارکت  1

 مشارکت در تخصیص آب و مدیریت قنات  

      منظـور حفـر، نگهـداري و         مشارکت در تأمین اعتبار موردنیاز به

  هاي مردمی و فرخیز طریق همیاريالیروبی قنات از 

  سازگاري  2

 تاالرکو 

 سرکولی 

 تخته سرپناه 

 دار چاه باالخانه 

 در چاه مقابله با دم گرفتگی و کمبود هوا  

  شفافیت در تخصیص آب   شفافیت  3

  پذیري مسئولیت  4
    مراتـب   هـاي گونـاگون در قالـب سلـسله        اخذ و انجام مسئولیت

  گري مشاغل مقنی

  اجماع محوري  5
 ن الگوي کشتتعیی  

 الزحمه میراب، سرطاق و آبیار تعیین حق  

  حاکمیت قانون  6
 واکنش در برابر عدم پرداخت نفقه قنات 

 رعایت حریم قنات  

7  
کارآمدي و 

  اثربخشی

 قدمت قنات 

 تأمین انرژي 

 نحوه تخصیص آب  

  گیري بحث و نتیجه

صـورت    بهحکمرانی خوب، نوعی از حکمرانی است که در آن حقوق فردي و رفاه عمومی            

مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران مختلف حـاکی از     . توأمان تأمین و تضمین شوند    
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آن است که ساکنان بومی و محلی در مناطق مختلف، با شناخت محیط خود به ساختارهایی         

منظور مواجهه با مسائل آبـی پـیشِ رو    یافته بودند و به براي حکمرانی خوب منابع آب دست 

هـاي   توجهی منطبق بر شاخص شدند که به میزان قابل     مند می   راهکارهایی بهره از ابتکارات و    

  .شده براي حکمرانی خوب در حوزه آب بوده است ارائه 

خشک است، ایرانیان نیز از  اي از ایران، خشک و نیمه که اقلیم بخش عمده ازآنجایی

جهـه بـا مـسائل     هاي منـابع طبیعـی در راسـتاي موا          وري از پتانسیل    دیرباز درصدد بهره  

رو، در هر منطقه با توجـه بـه    ازاین. اند آبی بوده ویژه مسئله کمیابی آب و کم  گوناگون به 

. اند   و مدیریت منابع آب ابداع نموده      برداشتهاي خاصی را براي       شرایط اقلیمی، روش  

یکـی از کارآمــدترین ابتکـارات ایرانیــان در ایـن زمینــه، قنـات بــوده اسـت کــه تــأثیر      

خـشک   هـاي خـشک و نیمـه    هاي آبی در اقلیم آوري سیستم ی بر افزایش تاب   توجه  قابل

در مدیریت قنوات، بومیان منطقه با پذیرش وجود منافع مشترك، در تالش     . داشته است 

بودند تا مراحل مختلف مدیریت سیستم قنات شامل ابعاد انسانی و فنی اعـم از تـأمین                 

عیین الگـوي کـشت و الیروبـی آن از          مخارج قنات، انتخاب میراب، تقسیم سهم آب، ت       

ها  سویی منافع، ارزش هم. طریق مشارکت گروهی و به بهترین نحو ممکن صورت گیرد       

مدخالن در مدیریت قنوات موجب شده بود تـا مـشارکت             و هنجارهاي بازیگران و ذي    

مـدخالن مختلـف    ها، اولویت اصلی ذي     برداري از این سیستم     در اجرا، نگهداري و بهره    

یستم قرار گیرد؛ مقسم، نهایت تالش خود را براي جلـوگیري از هـدر رفـت آب       این س 

مدخالن براي باال رفتن بازده آب براي مصارف اصـلی ازجملـه       قنات داشته باشد و ذي    

آبیاري، حتی نوع کشت خود را تغییر دهند تا یکنواختی الگـوي کـشت، مـانع از هـدر             

  .رفت آب شود

تـرین   تـرین و قـدیمی   سان رضوي، ازجمله عمیـق    قنات قصبه گناباد در استان خرا     

توان در دانـش   هاي ایران است که یک علت اصلی قدمت کارکرد دیرینه آن را می         قنات

صـورت مـوردي بـه     رو، در این پژوهش به ازاین. بومی غنی و نهفته در آن واکاوي کرد       

وب در هاي حکمرانی خـ  بررسی دانش بومی قنات قصبه گناباد و تبیین تطبیقی شاخص  



   

  

  

  

 527  ...   وب در دانش بومی هاي حکمرانی خ واکاوي شاخص

 
 

هـا، بیـانگر    نتایج تحلیـل . شده است قنات پرداخته این شیوه حکمرانی و مدیریت بومی    

هاي حکمرانـی خـوب شـامل مـشارکت،      وجود حداقل هفت مورد از اصول و شاخص 

پذیري، اجماع محـوري، حاکمیـت قـانون و کارآمـدي و            سازگاري، شفافیت، مسئولیت  

الزم به ذکر است که واکاوي انـواع  . ستاثربخشی در دانش بومی حکمرانی این قنات ا      

محور حکمرانی و مدیریت آب قنات قصبه گناباد خـود   ها در ساختار مشارکت   همکاري

  . نیازمند پژوهشی مجزا است

هاي حکمرانی خوب در دانش بـومی قنـات قـصبه گنابـاد، بیـانگر           وجود شاخص 

 سال  3000از حدود   (مدخالن و بازیگران دخیل در مدیریت این سیستم آبی            تبعیت ذي 

ایـن موضـوع نیـز    . اند شده المللی مطرح تازگی در سطح بین     از اصولی است که به    ) پیش

کننده وجود مبانی غنی در شیوه حکمرانی این سیستم و غناي دانش بومی ایران        منعکس

هاي ارزنده صـورت      ها و پژوهش    عمده تالش . در حکمرانی و مدیریت منابع آبی است      

هاي آبـی   انش بومی آب در کشور مبتنی بر مسائل فنی و اجرایی سازه       گرفته در حوزه د   

تنهـا در مباحـث    دهد که کشور ایران نه که نتایج این مطالعه نشان می   درحالی. بوده است 

فنی آب از دانش غنی بومی برخوردار بوده است بلکه در مباحث و رویکردهاي نـوین                

هاي آبی در کـشور از        بوده و سامانه    پیشرو ، نیز آبی ازجمله مسئله حکمرانی خوب آب     

رو، واکاوي چنین مصادیقی، لزوم  ازاین. اند  اصول اصیل حکمرانی خوب برخوردار بوده     

توجـــه بـــه دانـــش بـــومی در طراحـــی ســـاختارها و ســـازوکارهاي حکمرانـــی و 

هـاي مـرتبط بـا حـوزه مـدیریت منـابع آب در سـطح کـشور و امکـان                گذاري  سیاست

هـاي   کارگیري فناوري ضمن به(گیري از دانش بومی      بی با بهره  هاي آ   بازطراحی سیاست 

   .سازد ازپیش آشکار می را بیش) نوین و توجه به شرایط حاکم بر جامعه امروزي

هاي مبتنی بر مکتـب    سوي ارزش   یافتگی و حرکت به     متأسفانه میل شدید به توسعه    

ده اسـت کـه بـا       نوسازي و غفلت از دانش غنی و بومی ارزنده این سرزمین، سبب شـ             

تصور و توهم دستیابی به توسعه، بسیاري از دانش و علوم حکمرانی و مـدیریتی غنـی               

توجـه آن اسـت کـه         نکته قابـل  . دناین مرزوبوم از بین رفته و یا به فراموشی سپرده شو          
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گذاران و پژوهـشگران فعـال در حـوزه مـسائل حکمرانـی               متأسفانه بسیاري از سیاست   

ـ         بـرداري مطلـق از    ن مبـانی غنـی و ارزشـمند در پـی کپـی          کشور، بـدون توجـه بـه ای

هاي حکمرانی خوب از منابع و مطالعاتی هستند که از نظـر اقلیمـی، فرهنگـی،        شاخص

ـ اجتماعی، سیاسی و اقتصادي هیچ تقارب و سنخیتی بـا شـرایط کـشور ندار          بـدون  . دن

 غنی خـود از منظـر   تواند ما را به گذشته   تنها نمی   هاي ناآگاهانه نه    برداري  شک، این کپی  

توانـد سـبب ایجـاد مـشکالت و           د بلکه می  رهنمون شو حکمرانی و مدیریت منابع آب      

  .شودبمسائل نوظهور در این حوزه در کشور نیز 

  

  تقدیر و تشکر

دانند تا مراتب تشکر صمیمانه را از سرکار خـانم   نویسندگان مقاله بر خود الزم می     

  .پژوهش و ارتقاء کیفیت آن اعالم دارندپور براي همراهی در انجام  المیرا ولی
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