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This paper takes up the qanat of Hassan Abad and its special peculiarities which made it eligible to be 
nominated as UNESCO World Heritage in 2015. Hasan Abad originates from Ebrahim Abad valley near 
the town of Mehriz and travels 40 kilometers to Yazd. The water of this qanat is shared out between the 
town of Mehriz, the village of Dehno and Yazd (district of Hasan Abad). One of the most important prop-
erties of this qanat is its territorial cooperation which is resulted from a lax territorial behavior caused 
by the qanat’s dynamics. Dormant territorial behavior can pave the way for a high sense of cooperation 
and social capital, which are all associated with the peculiarities of the qanat. In the region, the social 
foundation which has been formed and evolved around the water resources management could have 
increased the sense of cooperation. Through the research method of grounded theory, this paper tries 
to answer the question of how a water current like the qanat of Hasan Abad can pave the way for such 
social convergence and cooperation between three beneficiary territories.
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Extended Abstract

1. Introduction

n the central plateau of Iran, the cli-
matic and geographical conditions gave 
rise to the technology of qanat, which 
underlay the production systems in this 
region. A qanat consists of some shaft 

wells interconnected by a subterranean tunnel that drains 
out the groundwater seepage and conveys it onto the 

earth's surface using the height difference between the 
two ends of the tunnel.

This paper takes up the qanat of Hasan Abad and its spe-
cial peculiarities, which made it eligible to be nominated 
as UNESCO World Heritage in 2015. Hasan Abad origi-
nates from Ebrahim Abad valley near the town of Mehriz 
and travels 40 kilometers to Yazd. The water of this qanat 
is shared out between the town of Mehriz, the village of 
Dehno and Yazd (district of Hasan Abad). Its irrigation 
cycle varies in these places from 6 days in Mehriz to 8 
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days in Dehno and 15 days in Yazd, Hasan Abad. Irriga-
tion cycle means a period of time over which the farmers 
take a turn getting their water shares. This water is divided 
into 6240 shares in Dehno and 15700 shares in Hasan 
Abad. The mother well has been sunk in Madvar (Meh-
riz). The qanat is fed by an alluvial aquifer that has been 
formed in the limestone formations of Taft.

This qanat is divided into five portions at the Sadati 
division spot. One fifth is allocated to the Sadati neigh-
borhood and the rest flows towards Yazd. After the wa-
ter reaches the village of Dehno, it is divided again into 
two equal portions, one (two-fifth of the whole) belongs 
to the shareholders in Dehno, and the rest is conveyed to 
Hasan Abbad. In Dehno, The shareholders were fewer at 
first due to the inhabitants of the village but gradually the 
number of qanat owners grew to 700 - 800 individuals at 
present in the wake of the death of elderly and the division 
of their lands by heredity.

2. Methodology:

This research was done through a qualitative method 
known as Grounded Theory, which is made up of two in-
teracting procedures; gleaning information and analysis. 
The sorting and coding of information were used as effec-
tive tools, which facilitated our analysis. These two proce-
dures eventually resulted in the formation of a conceptual 
model. Every interview served as a clue that guided us 
toward more interviews. Two target groups were envi-
sioned for the sampling as follows: A) local community 
of qanat shareholders and beneficiary farmers B) qanat 
practitioners.

3. Results

One of the most important properties of this qanat is its 
territorial cooperation that is resulted from a lax territo-
rial behavior caused by the qanat’s dynamics. Dormant 
territorial behavior can pave the way for a high sense of 
cooperation and social capital, which are all associated 
with the peculiarities of the qanat. One of the most impor-
tant results of social capital is cooperation, which in turn 
facilitates the tenor of sustainable development.

4. Discussion

Territorial cooperation, which is mostly anchored in the 
management of Hasan Abad qanat, could have amassed 
a valuable social capacity for sustainable development in 
the region. Territorial cooperation is fed by a waning ter-
ritorial identity, which has been studied along the course 
of Hasan Abad qanat. Territorial identity and behavior 

can impede the development of cooperative activities, 
which necessarily involve different territories. However, 
this qanat has a good potential for cooperation even be-
tween the beneficiary territories, which can be regarded 
as important groundwork for sustainable development in 
the region. Our field studies show that the structural pe-
culiarities of Hasan Abad qanat have contributed to the 
accumulation of social capital, which can, in turn, pave 
the way for more cooperation between the different ter-
ritories. In fact, a special social organization has emanated 
from the technical conditions of qanat and then evolved 
into its present status. This social organization gave rise 
to a stronger sense of cooperation, which later protruded 
from the water issue and penetrated the other realms of 
social life.

5. Conclusion

The qanat of Hasan Abad needs regular maintenance to 
keep running, which is provided by the three beneficiary 
territories whose benefits are tied up with the integrity of 
this qanat. This situation encourages more cooperation 
across the territorial borders, which eventually leads to 
a waning territorial identity. In other words, the circum-
stances mentioned above blur the territorial boundaries 
to some extent, which in turn facilitate more cooperation 
and interaction between the territories, and this cycle con-
tinues.

In the region of Yazd, the qanat of Hasan Abad is ranked 
as a qanat with the most water discharge, and its water is 
of high quality. This qanat is like a thread running through 
three places, knitting their interests together. These places 
are all located along the qanat course, utilizing the same 
water source. This qanat is an extended water supply sys-
tem whose maintenance requires a lot of human resources 
like labor, time, and money
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ویژگی برجسته قنات حسن آباد به نقش آن در ایجاد همکاری های بین قلمرویی برمی گردد که میان سه حوزه مهریز، ده نو و حسن آباد 
در طول 40 کیلومتر پدید آمده و استمرار یافته است. مراقبت از قنات حسن آباد تا آخرین چاه که در قلمروی مهریز واقع است صورت 
می گیرد و دو قلمروی پایین دست در آن مشارکت دارند. در این مقاله تالش شده است تا با روش نظریه  زمینه ای به این سؤال پاسخ داده 
شود که چگونه جریان آبی مانند قنات حسن آباد توانسته است به همگرایی اجتماعی و همکاری میان سه قلمروی ذینفع منجر گردد؟ به 
این منظور مصاحبه شوندگان از مناطق پایین دست و باالدست با روش گلوله برفی انتخاب شدند و پرسش ها تا رسیدن به نقطه اشباع نظری 
ادامه پیدا کرد. سپس در مورد داده های میدانی، کدگذاری باز و محوری انجام شد و نهایتاً کدگذاری انتخابی صورت گرفت. روابط میان 
مفاهیم در مدل مفهومی نشان داده شد و به صورت یافته های پژوهش شرح داده شدند. در منطقه نفوذ قنات حسن آباد، مدلی حاکم است 
که آن را مدل »سود مشترک« نامیده ایم. در این مدل، مجموعه ای از عوامل اجتماعی و اقتصادی به گونه ای ساختارمند منافع باالدست و 
پایین دست را به یکدیگر گره می زنند. یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در این مدل، گستردگی فضایی قنات است که به قنات، نوعی ویژگی 
قلمرو گریزی می دهد. درنتیجه، دینامیک قنات به کمرنگ شدن قلمرو و به تبع آن کاهش هویت قلمرویی منجر می گردد و همین امر، 

امکان همکاری در دو سوی مرزهای قلمرو را آسان تر می کند.

کلیدواژه ها: 
همکاری قلمرویی آب، 

قنات، بهره برداری پایدار، 
نظریه  زمینه ای، سود 

مشترک

تاریخ دریافت: 24 مرداد 1397
تاریخ پذیرش: 06 آذر 1397

مقدمه

تأمین آب، سیستم  ایران، مهم ترین منبع  در فالت مرکزی 
نوع  و  فیزیکی  ساختار   .(Bonine, 1989: 35) است  بوده  قنات 
مدیریت قنات به همکاری و همگرایی اجتماعی منتهی می گردد 

و استفاده مسالمت آمیز از آبخوان مشترک را تسهیل می کند. 

قنات ها به دلیل گستردگی فضایی زیاد، به ناچار از دو یا چند 
قلمرو عبور می کرده اند و عملکرد بهینه قنات ها مستلزم همکاری 
و همگرایی اجتماعی قلمرو های مزبور بوده است. خشک شدن 
قنات ها تنها به معنای از بین رفتن منابع تأمین آب روستاهای 
در  مهمی  نقش  می تواند  بلکه  نیست،  ایران  مرکزی  فالت 
کاهش همکاری و سرمایه اجتماعی این روستاها داشته باشد. 
بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش قنات در تعیین 
رابطه روستاهای ذی نفع و نحوه بهره برداری آن ها از این منبع 
آب مشترک است. اگر قنات را نتیجه محدودیت ها و امکانات 

پژوهش  این  هدف  بدانیم،  موردمطالعه  منطقه  در  جغرافیایی 
بررسی نقش این محدودیت ها و امکانات در تولید نوعی الگوی 
همکاری است. سؤال های اصلی تحقیق را می توان به این صورت 

خالصه نمود:

1- چگونه عوامل طبیعی و انسانی در شکل گیری و استمرار 
همکاری های قلمرویی آب در محدوده موردمطالعه تأثیر داشته اند؟

2- چگونه همکاری های قلمرویی بر مدیریت پایدار بهره برداری 
از منابع آب اثرگذار بوده اند؟

مروری بر ادبیات موضوع

در مورد قنات، از جنبه های مختلف پژوهش های فراوانی به 
 (English, 1968; Beaumont, 1989; چندین زبان انجام شده است
 Ghayour, 1991; Safinejad, 1996; Lambton, 1989; Safinejad,

 2017; Behnia, 1988; Goblot, 1979; Bonine, 1982; Semsar, Yazdi

1- دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2- استاد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3- دانشیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

تبیین فرایند همکاری های قلمرویی در بهره برداری از قنات )مورد مطالعه: قنات حسن آباد، استان 
یزد(

*مجید لباف خانیکی1، محمدرضا رضوانی2، سید علی بدری3
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این   .et al., 2005; Papoli & Labbaf, 2004; Papoli et al., 2000)

پژوهش ها عموماً به جنبه های مهندسی، فنون نگهداری، تاریخ یا 
مدیریت بومی قنات پرداخته اند و روابط بین قلمرویی قنات چندان 

در کانون توجه آن ها قرار ندارد.

آب  قلمرویی  همکاری  مورد  در  قنات،  موضوع  از  فارغ 
انجام شده است که شایان ذکر هستند.  پژوهش هایی تاکنون 
برخی پژوهشگران بر این باورند که برخالف زمینه های فراوانی که 
برای اختالف نظر در حوزه های بین المللی وجود دارد، تنش های 
جدی بر سر منابع آب که تاکنون در طول تاریخ به ثبت رسیده اند 
 (Wolf, به طرز چشمگیری از همکاری های ثبت شده کمتر هستند
 2007: 20; Dinar, 2007: 22; Mauelshagen, 2009; Allan, 2002:

(256. بنابراین به اعتقاد آن ها، آب های بین مرزی درواقع منشأ 

اصلی هیچ کدام از تنش ها و درگیری های میان قلمروها نبوده اند 
و نخواهند بود. البته سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
موردنظر آن ها بیشتر معطوف به روابط میان کشورها در خصوص 
آب های بین مرزی است و تفاوت های ماهوی با روابط مناطق درون 
 (Gamaliel & Mwagiru, یک کشور مانند مطالعه موردی ما دارد

 .2017: 62)

روش شناسی تحقیق

در این پژوهش کیفی، از چارچوب »نظریه پردازی زمینه ای« 
استفاده می شود که خود از دو فرآیند اصلی تشکیل می شود: 
گردآوری  فرآیند  دو  اطالعات.  تحلیل  و  اطالعات  گردآوری 
اطالعات و تحلیل اطالعات باید با روشی منطقی به یکدیگر پل 
انجام می شود.  گروه بندی  و  از طریق کدگذاری  که  زده شوند 
درنهایت، مدل مفهومی شکل می گیرد و از دل آن، مدل پارادایمی 
تحقیق بیرون می آید (Glaser & Strauss, 2006: 31). تالش شده 
است که وفاداری به نسخه اولیه نظریه پردازی زمینه ای یا همان 
 .(Glaser & Strauss, 1965) نسخه گلیسر - استراس حفظ شود
البته برخی اصالحات نسخه استراس - کوربین هم به کار گرفته 

شده که در متن یافته ها قابل تشخیص است.

به طور خالصه، این تحقیق به صورت ذیل انجام شده است:

طرح سؤاالت: در این تحقیق، سؤاالت به دنبال کشف چرایی 
و چگونگی پدیده های مرتبط به موضوع و منطقه مورد تحقیق 
بودند و گاهی خود تحت تأثیر داده ها و تحلیل های بعدی، تغییر 

کرده یا به سؤاالت جزئی تر تبدیل شدند. 

نمونه گیری نظری: نمونه گیری به صورت گلوله برفی انجام شده 
است. درواقع نوع اطالعات به دست آمده، نفر بعد را برای مصاحبه 
مشخص می کرد. این فرایند تا زمان اشباع نظری ادامه پیدا کرد. 
سه جامعه هدف برای نمونه گیری نظری لحاظ شدند که عبارت 
ب(  کشاورزی  بهره برداران  و  حقابه بران  جامعه  الف(  از:  بودند 
خبرگان آب که هم شامل استادکاران بومی و هم کارشناسان 

تحصیل کرده آگاه به منطقه هستند. ج( مدیران که شامل افراد 
مسئول در بخش های مختلف مرتبط آب از قبیل مدیر اداره امور 

آب، مدیر جهاد کشاورزی و ... بودند. 

انجام مصاحبه: مصاحبه ها به صورت باز در جهت کشف مفاهیم 
بیشتر طراحی شدند. دستیابی به پاسخ درست از طریق طرح 
از خالل  پاسخ ها  بیشتر  لذا  نبود،  امکان پذیر  مستقیم سؤاالت 

گفتگوهای دوستانه و مشارکتی استنتاج شدند.

4- سنجش درستی داده ها: در پژوهش های کیفی سنجش 
می گیرد  صورت  معیار  چهار  طریق  از  معموالً  داده ها  درستی 
(Shenton, 2004) که در این پژوهش نیز به شرح ذیل لحاظ شده 

است:

اعتبار1: اعتبار در پژوهش های کمی با عنوان »روایی داده ها« 
زنجیره  حین  در  پژوهش  این  مورد  در  که  می شود  شناخته 
داده های   .(Akbari, 2018: 30) است  شده  سنجیده  مصاحبه ها 
به دست آمده از هر مصاحبه در مصاحبه های بعدی کنترل شدند 

و پس از هر مصاحبه بر میزان اعتبار داده های قبلی افزوده شد. 

و  عوامل  شرایط،  که  شد  حاصل  اطمینان  تعمیم پذیری2: 
افراد  رویداد های گزارش شده توسط مصاحبه شوندگان به سایر 
جامعه موردنظر قابل تعمیم است یا توسط دیگران نیز مورد تأیید 
است. اشباع نظری توانست تا حدود زیادی، تعمیم پذیری داده ها 

را تضمین نماید. 

راستی آزمایی3: اطمینان حاصل شد که اگر همان مصاحبه ها، 
در همان زمینه ها، با همان روش ها و با همان افراد انجام شوند، به 
همان داده ها و نتایج می رسند. به این منظور پس از گذشت مدتی 
از انجام مصاحبه ها، همان افراد مورد مصاحبه مجدد قرار گرفتند و 

پاسخ های جدید با پاسخ های قبلی مقایسه شد.

تأییدپذیری4: اطمینان حاصل شد که داده های نهایی، مورد 
تأیید مصاحبه شوندگان است و فقط بازتاب تجربه ها و نظرات 
خود آن هاست. لذا در انجام مصاحبه ها و ثبت داده ها از هر نوع 

تأثیرپذیری از چارچوب های فکری اجتناب شد. 

انجام  مصاحبه های  متن  مفاهیم:  استخراج  و  کدگذاری   -5
مفید  گزاره های  و  گرفتند  قرار  باز  کدگذاری  مورد  ابتدا  شده 
به هرکدام برچسب زده شدند. در کدگذاری  استخراج شده و 
محوری، این برچسب ها در ذیل مقوله های گوناگون طبقه بندی 
شدند. در مرحله بعد، گزاره های به دست آمده طبقه بندی شدند که 
درواقع هر طبقه، یکی از مقوله های تحقیق بود. این مرحله، همان 
کدگذاری محوری است که به کشف مقوله ها منتهی گردید. هر 

1. Credibility
2. Transferability
3. Dependability 
4. Confirmability
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یک از مقوله ها تعدادی از گزاره ها را در برمی گرفت و این گزاره ها 
دارای محتوای مشابه بودند، در زمینه ا ی مشابه رخ داده بودند یا 
به نتایج مشابه رسیده بودند. در مرحله بعد، مقوله ها گروه بندی 
شدند.  استخراج  تحقیق  اصلی  مفاهیم  به این ترتیب،  و  شدند 
جدول شماره 1 بخشی از فرآیند کدگذاری را به عنوان نمونه 

نشان می دهد.

میان  ارتباطات  دل  از  پارادایمی  مدل  پارادایمی:  مدل   -6
مفاهیم اصلی بیرون می آید و این امکان را فراهم می سازد تا همه 
مقوله ها و مفاهیم را در قالب شرایط زمینه ای، شرایط علّی، شرایط 
مداخله گر، پیامدها و راهبردها دسته بندی کرده و آنگاه با سهولت 

بیشتر، تعامل میان آن ها را تحلیل نماییم.

7- تدوین نظریه: در این پژوهش تدوین نظریه به معنای گزارش 
کشف مفاهیم اصلی و الگوی حاکم بر روابط میان آن هاست که 

متن یافته های این مقاله را تشکیل می دهد. 

یافته ها

معرفی قنات حسن آباد

قنات حسن آباد از جنوب غربی شهر مهریز و در فاصله حدود 
یک کیلومتری شمال غرب چشمه غربالبیز سرچشمه می گیرد و 
پس از طی مسافتی در حدود 40 کیلومتر و مشروب نمودن اراضی 
محله ساداتی مهریز و روستای دهنو به غرب شهر یزد )حسن آباد 
مشیر( رسیده و اراضی این روستا را نیز آبیاری می نماید. این 
قنات چهار رشته دارد که رشته اصلی آن به طول چهار کیلومتر با 
آبدهی متوسط 180 لیتر بر ثانیه به رشته شاه نشینی شهرت دارد. 
 y= 3491616 مادر چاه این رشته به عمق 20 متر با مختصات
و x= 252447 در منطقه مدوار و مظهر آن در عباس آباد مهریز 
واقع شده است (Abavaran, 2013). قنات حسن آباد کارکردهای 
مهمی در اکولوژی انسانی منطقه و اقتصاد محلی دارد. مهم ترین 
کارکرد قنات حسن آباد، همکاری های قلمرویی است که میان سه 
حوزه مهریز، ده نو و حسن آباد پدید آمده و استمرار یافته است 

)تصویر شماره 1(. 

نظام مالکیت قنات حسن آباد: تاب آوری و همکاری 

سهم حسن آباد از قنات با سهم روستای ده نو برابر است. یعنی 
پس از اینکه یک پنجم از آب قنات در محله ساداتی مهریز دریافت 
می شود، چهارپنجم دیگر به طور مساوی میان روستاهای ده نو و 
حسن آباد در پایین دست تقسیم می گردد. اما به نظر می رسد که 
در گذشته عالوه بر دو روستای ده نو و حسن آباد، آبادی های دیگر 
نیز از این آب برخوردار می شده اند. اما بر اساس تاریخ شفاهی 
منطقه، مشیر الممالک تغییراتی را در نحوه تقسیم آب این قنات 

.(Kazemeini, 2003; Afshar, 1995) اعمال می کند

آب قنات حسن آباد بر اساس واحدهای زمانی تقسیم می شود. 
اما در تقسیم آب میان دو یا چند منطقه از واحد حجمی استفاده 
ساداتی  محله  میان  آب  تقسیم  مورد  در  که  چیزی  می شود، 
مهریز، ده نو و حسن آباد دیده می شود. منظور از واحدهاي زماني، 
واحدهایي است که صرفاً متضمن مدت بهره برداري از آب است 
(Labbaf ,2006). برای تقسیم آب قنات حسن آباد میان بهره برداران 

از واحد زمانی »جره« استفاده می شود که تقریباً برابر است با 
11 دقیقه. این 11 دقیقه، یادگار زمانی است که کشاورزان برای 
تقسیم آب از ساعت آبی استفاده می کرده اند و از یک پیاله و یک 

تشت تشکیل شده بود. 

آب حسن آباد درمجموع 1950 جره است که در طول هفت ونیم 
شبانه روز میان بهره برداران تقسیم می شود. مدار حسن آباد درواقع 
به صورت رسمی 15 شبانه روز است. یعنی آب قنات باید در طول 
15 شبانه روز تقسیم گردد. درحالی که در عمل مدار 15 شبانه روز 
نصف شده و به مدار هفت ونیم شبانه روز تبدیل شده است. به 
نظر نگارنده این اختالف میان مدار اسمی و مدار واقعی ریشه در 
تغییرات اقلیمی منطقه و تغییر الگوی کشت دارد. به عبارت دیگر 
کاهش بارندگی و به تبع آن کاهش آبدهی قنات از یک طرف و 
افزایش تقاضا برای آب به دلیل گرایش به سمت الگوی کشت 
پرآبخواه از طرف دیگر، مدار 15 شبانه روز را ناکارآمد ساخته است. 
گسترش پهنه شهری یزد و ظهور شبکه ها و وسایط حمل ونقل 
مدرن، باغ داری و تولید میوه را در حسن آباد و مریم آباد تشویق 
می نماید. زیرا زندگی شهری همواره متقاضی میوه تازه بوده و 
وسایط حمل ونقل جدید امکان رساندن به موقع محصوالت را به 
بازار شهر فراهم می کرده است. گسترش باغ های میوه، تقاضا برای 
آب را افزایش می دهد. زراعت هایی مانند گندم و جو با مدارهای 
آبیاری طوالنی تر سازگاری دارند، اما باغ های میوه را نمی توان هر 
15 روز یک بار آبیاری کرد. بنابراین منطقی است که مدار آبیاری 
نصف شده و از 15 به 7/5 تبدیل می گردد. در مدار جدید، هر 
یک از سهام داران تنها نیمی از سهم خود را دریافت می کنند. 
به صورت رسمی صاحب 20 جره آب  فردی  اگر  به عنوان مثال 
است، در هر مدار 7/5 شبانه روزی فقط 10 جره آب می گیرد. 
به این ترتیب هر 15 شبانه روز همان 20 جره رسمی را دریافت 
کرده است. همین تغییر ساده در مدار آبیاری حسن آباد نشان 
می دهد که بهره برداران از قنات ارتباط اکولوژیکی و نظام مندی با 
محیط طبیعی خود داشته اند و با تغییر در مدیریت آب، خود را با 

تغییرات محیطی هماهنگ و همراه می کرده اند.

از  یکی  می شود،  دیده   2 شماره  تصویر  در  که  همان گونه 
مهم ترین ویژگی های برجسته قنات حسن آباد، تعادل نظام مندی 
است که میان مدیریت آب قنات با متغیرهای محیطی برقرار 
اقتصادی قنات به گونه ای است که حتی  است. ساختار فنی و 
با تحول و دگرگونی متغیرهای محیطی می تواند تعادل خود را 
قنات،  آبدهی  یعنی  اصلی  بازیابد. چهار متغیر محیطی  دوباره 
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الگوی کشت، الگوی مصرف و رابطه شهر و روستا از یک طرف با 
یکدیگر در یک شبکه تعامل نظام مند قرار دارند و از طرف دیگر 
قنات در این شبکه  تنیده شده است. در مورد قنات حسن آباد، 
تعادل  برقراری  ارگانیک در جهت  به شکل  تغییرات مدیریتی 

دوباره با عوامل محیطی در حال دگرگونی اتفاق افتاده اند.

همچنین قوانین مالکیت می تواند بهره برداری از قنات را بهینه 
کرده و پایداری آن را در طول زمان تضمین نماید. آب فقط در 
میان کسانی تقسیم می شود که دارای حق بهره برداری از منبع 
آب موردنظر به مقدار مشخص باشند، بنابراین در اینجا مسئله 
مالکیت آب مطرح می شود و درواقع معادل همان حق بهره برداری 
است که معموالً در یک دوره تناوب )مدار( احراز می شود. امروزه 
در اکثر منابع آب اعم از ملکي یا وقفي، مالکیت آب به دو صورت 
است یا آب با زمین است یا بدون زمین. مالکیت آب با زمین 

بیشتر در مورد رودخانه ها و چشمه سارها دیده می شود و در این 
مناطق سهام آب فقط در حین خریدوفروش زمین قابل انتقال 
است و مالکیت آب به صورت مستقل معنا ندارد. در این حالت، 
 (Janebollahi, 1990: زمین جدا از آب قابل خرید و فروش نیست
(57. اما مالکیت آب جدا از زمین در اکثر نقاط فالت مرکزي ایران 

رواج دارد و عموماً در قنات های خرده مالکي، مالکیت آب از زمین 
از زمین تقسیم  جداست و آب قنات به سهام متعدد مستقل 
مي شود. در مواردي حتي بدون آنکه فردي زمین داشته باشد، 
سهام متعددي از قنات را صاحب است. در قنات حسن آباد، حتی 
برخی از سهامداران اصوالً در منطقه زندگی نمی کنند و ارتباط 
مستقیمی با فعالیت های زراعی ندارند. برخی از آن ها ساکن شهر 
اجاره می دهند.  به کشاورزان  را  و سهام آب خود  یزد هستند 
لمبتون در دهه 1950 میالدی گزارش می دهد که در کل ناحیه 
یزد به استثناي نجف آباد، مهدی آباد، صدرآباد و جالل آباد و در 

فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 2. ارتباط نظام مند مدار آبیاری با متغیرهای محیطی و برقراری تعادل دوباره در جهت تاب آوری. منبع: نگارندگان، 1397

.Kamalvand, 2014 :فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 1. منطقه نفوذ قنات حسن آباد. منبع
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چند جاي معدود دیگر، قوانین مردمی، مالکیت آب از زمین را 
.(Lambton, 1983: 397) جدا می داند

اما تا اوایل دهه 1360 خورشیدی در منطقه حسن آباد هم، 
مالکیت آب و زمین از یکدیگر مستقل نبوده است. اما تحوالت 
به  و  گذاشته  اثر  آب  مالکیت  نوع  بر  حسن آباد  در  اجتماعی 
مالکیت مستقل آب از زمین رسمیت می بخشد. در گذشته هر 
جره )11 دقیقه( آب مستلزم مالکیت 550 متر زمین بوده است. 
به خودی خود مستلزم  به عبارت دیگر خریدوفروش هر جره آب 
خریدوفروش 550 متر زمین می شد که دوسوم آن زمین زراعی و 
یک سوم آن باغ بود. اما پس از انقالب اسالمی، مفهوم دیگری وارد 
ادبیات آبیاری و نظام مالکیت قنات گردید که به آن »آب ُرخ« 
می گفتند. آب رخ یعنی آبی که بدون زمین و مستقل از مزرعه 
اصطالح  که  دارد  وجود  احتمال  این  باغ خریدوفروش شود.  و 
»آب رخ« ریشه در همزیستی میان گروه های دینی داشته است. 
درواقع پس از انقالب اسالمی، برخی از پیروان سایر ادیان، مورد 
تعقیب قرار می گیرند و از آن ها سلب مالکیت می شود. مزارع و 
باغ های آن ها در حسن آباد بدون مراقبت و آبیاری رها شده و 
تبدیل به زمین بایر و خشک می شوند. تعدادی از اهالی ده نو این 
زمین ها را خریداری می کنند و تغییر کاربری می دهند زیرا امکان 
استفاده از حقابه حسن آباد در ده نو وجود ندارد. سهم حسن آباد از 
سهم ده نو در محل َمقسم جدا می شود، بنابراین آبی که در جوی 
ده نو جاری می گردد فقط سهم حقابه بران ده نو است و آبی که 
در مجرای حسن آباد قرار می گیرد فقط به حسن آباد تعلق دارد 
و نمی توان حقابه ها را جابه جا کرد. به این ترتیب بسیاری از این 
زمین ها در حسن آباد تبدیل به منطقه مسکونی یا تجاری شده 
و دیگر نیازی به حقابه نداشتند. عالوه بر این، توسعه شهر یزد 
و نزدیکی حسن آباد به یزد، فرآیند تغییر کاربری از کشاورزی 
به مسکونی و تجاری را شدت می بخشد و حقابه های بیشتری از 

زمین  منفک می شوند. به این ترتیب رسم جدید مالکیت مستقل 
آب از زمین ظاهر می شود که تا امروز به قوت خود باقی است. 
خالصه این تحوالت اجتماعی که منجر به استقالل مالکیت آب از 

زمین شده را می توان در تصویر شماره 3 مشاهده کرد.

نگهداری از  قنات حسن آباد و نقش آن در همکاری قلمرویی

در گذشته کشاورزان شخصاً در نگهداری از قنات مشارکت 
می کردند و هر فرد باتوجه به سهم نفقه خود با سرمقنی همکاری 
می کرده و افرادی که قادر به فعالیت در قنات نبوده اند با پرداخت 
نفقه به نماینده قنات در این امر مشارکت می ورزیده اند. بعداً کار 
الیروبی تماماً به کارگران مقنی واگذار شد. الیروبی مسیر قنات از 
حسن آباد تا ده نو کاًل با بهره برداران حسن آباد بود و توسط آن ها 
تأمین هزینه می شد یا مشارکت صورت می گرفت. اما هزینه های 
الیروبی قنات از ده نو تا مهریز میان بهره برداران حسن آباد و ده نو 

به صورت برابر تقسیم می گردید. 

مجرای قنات همواره نیاز به نگهداری و الیروبی دارد. در غیر 
این صورت پس از مدتی انسدادها و بندش ها مانع از ادامه جریان 
آب به سوی پایین دست می شوند. قنات حسن آباد در سه قلمروی 
متفاوت قرار گرفته است. آبگیر اصلی آن در مهریز است و سپس 
به سوی روستای ده نو جریان می یابد و از مرز قلمرویی ده نو عبور 
می کند و زمین های آنجا را مشروب می نماید. باقیمانده آب به 
سمت حسن آباد حرکت می کند و مرز قلمرویی حسن آباد را طی 
می کند و در آنجا به پایان می رسد. به همین ترتیب، همکاری و 
تعاون برای الیروبی و نگهداری قنات حسن آباد از پایین دست به 
سمت باالدست جریان دارد که در تصویر شماره 4 نشان داده 
شده است. این همکاری به نوبه خود باعث می شود تا حس تعلق 
سرزمینی ضعیف شود و زمینه  برای همکاری بیشتر و همزیستی 

بهتر فراهم گردد.  

تصویــر 3. رابطــه علـّـی میــان عوامــل اجتماعــی کــه بــه جدایــی مالکیــت آب از زمیــن در حســن آباد منجــر شــده اســت. 
ــدگان، 1397 منبع: نگارن
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به هر 12 ساعت سهم آب، یک تاق می گفتند. مهم ترین عضو 
سازمان مدیریت قنات حسن آباد، سرتاق ها بودند که در گذشته 
زیر نظر کدخدا کار می کردند )تصویر شماره 5(. هر سرتاق باید 
12 ساعت آب را با دقت و عدالت و بر اساس سهم مشخص شده 
در میان بهره برداران توزیع می کرد. سرتاق ها عالوه بر اینکه آب 
نسبت  را  قنات  و مرمت  نگهداری  تقسیم می کردند، هزینه  را 
دریافت  و  کرده  سرشکن  آن ها  میان  در  افراد  سهم  مقدار  به 
می نمودند. مبلغ گردآوری شده، تحویل نماینده قنات می شد تا 
صرف هزینه دستمزد مقنی هایی گردد که در قنات مشغول کار 
بودند. از حسن آباد تا ده نو معموالً دو دست چرخ یا به عبارتی دو 
تیم از کارگران مقنی عملیات الیروبی را انجام می دادند. همه امور 
مربوط به کارگران مقنی توسط نماینده قنات سرآوری می شد و 
کیفیت و پیشرفت کار توسط وی ارزیابی می گردید. فردی نیز 
به عنوان دشتبان شناخته می شد که وظیفه او مراقبت و سرکشی 

از مزارع و باغ های اهالی بود تا مورد دستبرد دیگران یا هجوم 
جانوران قرار نگیرند. در کنار دشتبان فرد دیگری هم مسئول 
رسیدگی به مسیر قنات و نهرها و جوی ها بود که به او جوغون یا 
همان جوبان می گفتند. جوبان مراقب بود تا آب به طور سهوی یا 
عمدی از مسیر نهرها و جوی ها منحرف نشود یا کسی برداشت 
غیرقانونی از قنات انجام ندهد. البته استفاده از آب برای آشامیدن 
و شستشو برای همگان آزاد و رایگان بوده است ولی برداشت آب 
به منظور آبیاری بدون پرداختن بهای آن مجاز نبوده است. وظیفه 
دیگر جوبان این بوده که پیوسته مراقب مسیر قنات و جوی های 
آبیاری باشد تا اگر انسداد و گرفتگی در جایی مشاهده کرد، اقدام 
به رفع آن نموده یا به نماینده قنات اطالع دهد تا کارگران را به 
رفع گرفتگی بگمارد. زیرا هر نوع انسداد می تواند منجر به تجمع 
آب در راهروی قنات و خرابی بخش های بیشتری در قنات شود.

تصویــر 4. جهــت همــکاری از پایین دســت بــه ســمت باالدســت در ازای جریــان آب از باالدســت بــه ســمت پایین دســت. 
ــدگان، 1397 منبع: نگارن
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جدول 1.کدگذاری مصاحبه ها و استخراج مفاهیم اصلی.

گروه بندی )مفهوم(کدگذاری محوری )مقوله(کدگذاری باز )گزاره(

از روستای ده نو تا مهریز توسط اهالی دو روستای ده نو و حسن آباد الیروبی می شود.
همکاری در نگهداری و حفاظت از منابع 

آب مشترک

همگرایی اجتماعی 
درخصوص منابع آب 

مشترک

مخارج تعمیرات قنات میان اهالی روستاهای ذی نفع تقسیم می شود.

مزد نگهبان قنات توسط اهالی روستاهای ذی نفع پرداخت می شود.

یکی از سرتاق )میراب( های قنات، زرتشتی است.
همزیستی مسالمت آمیز گروه های اجتماعی 

در ناحیه تأثیر قنات آب قنات میان مسلمانان و زرتشتیان عادالنه تقسیم می شود.

زرتشتیان و مسلمانان هر دو موقوفات مرتبط با قنات حسن آباد دارند.

کم رنگ شدن مرزهای قلمرویی )کاهش روستاهای حسن آباد و ده نو و محله ساداتی مهریز همیشه با هم دادوستد می کردند.
قلمروگرایی( اهالی سه ناحیه همه با هم قنات را سرآوری می کنند و مهم نیست که چه کسی اهل کجاست.

هر روستایی در تولید بعضی از محصوالت مهارت دارد و سایر نیازهایش را وارد می کند.
کاهش خودکفایی درون قلمرویی

آب از جاهای دیگر می آید و باید با آن ها دادوستد داشته باشیم.

زمین های حسن آباد و ده نو و محله ساداتی مهریز را فقط با آب همین قنات آبیاری می کنند.
منافع مشترک قنات در تأمین غذا

سود مشترک از همکاری 
آب برای سه قلمرو

اگر آب این قنات نبود در هیچ کدام از این نواحی، زراعت و باغداری و حتی تولید علوفه برای دام 
امکان پذیر نبود. 

آب انبارهای هر سه ناحیه فقط با آب قنات حسن آباد پر می شدند.

منافع مشترک قنات در تأمین آب آب قنات حسن آباد برای آشامیدن مناسب بود.

هر سه ناحیه برای شست وشو و بهداشت از آب همین قنات استفاده می کنند.

هرسال باغ ها را هرس می کنند و شاخه ها را به عنوان هیزم در زمستان مصرف می کنند.
منافع مشترک قنات در تأمین انرژی

آسیاب ها با آب همین قنات می چرخید و گندم های هر سه ناحیه را آرد می کرد.
فصلنامه پژوهش های روستایی منبع: نگارندگان، 1397                                                                                                         

 هنوز شغل جوبانی باقی مانده است. در حال حاضر )اردیبهشت 
1396( آقای حسین دهقان، جوبان قنات حسن آباد است که در 
ازای کار خود ماهیانه مبلغ 700 هزار تومان دریافت می کند. نیمی 
از این مبلغ را حقابه بران حسن آباد و نیمی دیگر را حقابه بران ده نو 
تقبل می کنند. در گذشته دستمزد جوبان به طور نقدی پرداخت 
نمی شد. پدر آقای حسین دهقان نیز جوبان بوده است که در 
ازای کار جوبانی امتیاز کشاورزی در زمینی را به دست می آورد 
که متعلق به قنات حسن آباد است. این زمین در حدود 40 هزار 
مترمربع مساحت دارد و در مهریز، زیر باغ پهلوانپور واقع است. 
معروف است که مشیرالممالک زمین مزبور را به عنوان پشتیبان 
هزینه های قنات در نظر می گیرد تا در مواقع ضروری بتوان از 
عواید این زمین یا وجه فروش آن هزینه های مرمت و نگهداری 
قنات را تأمین کرد. جوبان این اجازه را داشت تا مقداری از آب 

قنات را برداشت کرده و گوشه ای از این زمین را بکارد. جوبان اهل 
ده نو بود، ولی اجازه داشت از آب قنات حسن آباد استفاده کند 
و زمینی را در مهریز بکارد. یعنی سه قلمرو برای پرداخت مزد 
جوبان ارتباط نظام مند داشته اند تا نگهداری قنات تسهیل شود 

)جدول شماره 1(. 

ردپای همکاری در چشم انداز فرهنگی قنات حسن آباد

ویژگی های ساختاری قنات می تواند همکاری و همزیستی میان 
طبیعت و انسان را برقرار  سازد و همین همکاری و همزیستی 
 (Labbaf & را میان گروه های انسانی ذی نفع هم ایجاد می کند
محله  میان  آب  تقسیم  برای  مقسم  دو  وجود   .Semsar, 2015)

ساداتی مهریز و ده نو و حسن آباد، مهم ترین جنبه منظر فرهنگی 
این قنات است.
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درمجموع قنات حسن آباد دارای پنج آسیاب بوده است که از 
انرژی جریان آب برای آرد کردن گندم استفاده می کرده و در 
حال حاضر از مدار استفاده خارج شده است. از این پنج آسیاب، 
سه آسیاب در قلمروی مهریز، یک آسیاب در قلمروی دهنو و یک 
آسیاب در قلمروی حسن آباد قرار داشته است. کشاورزان زیادی از 
مناطق اطراف -صرف نظر از اینکه از قنات حسن آباد سهم دارند یا 
نه- به این آسیاب ها مراجعه می کردند و در ازای دستمزد آسیابان 
گندم خود را آرد می کردند. بخشی از این دستمزد به هزینه های 
نگهداری قنات اختصاص پیدا می کرد. هر یک از این قلمروهای 
سه گانه با هزینه خود آسیاب می ساختند و نگهداری می کردند و 
با دادن خدمات به تمام کشاورزان منطقه، بخشی از هزینه های 

الزم برای نگهداری قنات را تأمین می کردند. 

آب انبارهای قنات حسن آباد نیز بخشی از منظر فرهنگی را 
تشکیل می دهند. آب انبارها سازه های عام المنفعه ای هستند که 
اهالی ساخته  تأمین آب آشامیدنی  به منظور  افراد خّیر  توسط 
شده اند. ارتباط قنات حسن آباد با این آب انبارها از دو طریق بوده 
است: 1- در حدود دو ماه از فصل زمستان که نیازی به آبیاری 
نبوده است، آب قنات صرف پر کردن آب انبارها می شده است. 2- 
با توجه به اینکه آب انبار نیاز به نگهداری و مرمت داشته است، خّیر 
سازنده آن، سهم آبی از قنات حسن آباد را وقف آب انبار می کرده 
تا با اجاره سهم آب، هزینه های نگهداری از آب انبار تأمین گردد. 

آب حمام نیز از طریق همین قنات تأمین می شده است. آسیاب، 
آب انبار، پایاب و حمام در سه قلمرو به آب قنات حسن آباد وابسته 
بودند و نیازهای گوناگونی را تأمین می کردند. نیازهای مشترک به 
همگرایی بیشتر میان سه قلمرو منتهی می شد )تصویر شماره 6(.

بحث و نتیجه گیری

در  انسانی  و  طبیعی  عوامل  چگونه  که  بود  این  اول  سؤال 
محدوده  در  آب  قلمرویی  همکاری های  استمرار  و  شکل گیری 
سود  مدل  در  سؤال  این  پاسخ  داشته اند؟  تأثیر  موردمطالعه 
 40 طول  با  قناتی  از  بهره برداری  و  نگهداری  است.  مشترک 
کیلومتر بسیار دشوار و پرهزینه است. لذا این هزینه در میان 
سه قلمرو تقسیم شده است و در ازای آن سود حاصل نیز تقسیم 
قنات، سود  از  نگهداری  و  بهره برداری  شده است. همکاری در 
مشترک سه قلمرو را تأمین می کند و همین سود مشترک، سه 
قلمرو را در کنار هم قرار داده است. این سود مشترک، مثلثی 
است.  انرژی  و  غذا  آب،  شامل  که  می دهد  تشکیل  را  حیاتی 
قنات حسن آباد مستقیماً تأمین کننده آب آشامیدنی سه قلمرو 
بوده است. همین طور از طریق این قنات، آب الزم برای آبیاری 
محصوالت کشاورزی تأمین می شده و درنتیجه غذای موردنیاز 
برای سه قلمرو تولید می شده است. همچنین قنات حسن آباد 
انرژی موردنیاز ساکنین سه  به صورت مستقیم و غیرمستقیم، 
قلمرو را نیز تأمین می کرده است. آسیاب ها انرژی جنبشی آب 
را برای تولید آرد استحصال می کردند. ولی از آن مهم تر، انرژی 
گرمایی حاصل از هیزم بوده که برای پخت وپز و گرمایش خانه ها 
در فصل زمستان حیاتی بوده است. هر سه قلمرو از باغ های میوه 
برخوردار بوده اند که همگی توسط همین قنات آبیاری می شده اند. 
درختان را هرساله هرس می کردند تا بارآوری آن ها حفظ شود. 
درنتیجه حجم قابل توجهی از شاخه های بریده شده تولید می شد 
که به عنوان سوخت، مصرف می گردید. تأمین آب، غذا و انرژی، 
سود مشترکی را تشکیل می داد که استمرار آن به همکاری میان 

سه قلمرو وابسته بود. 

ــر 6. مــدل تأثیــر عوامــل گوناگــون در ایجــاد و پایــداری همــکاری قلمرویــی آب در منطقــه نفــوذ قنــات حســن آباد.  تصوی
منبــع: نگارنــدگان، 1397
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصویر 7. مدل پارادایمی حاکم بر همکاری قلمرویی آب در منطقه نفوذ قنات حسن آباد. منبع: نگارندگان، 1397

این دادوستدهای پیچیده، ساختاری را به وجود می آورد که 
درنهایت به همکاری قلمرویی آب منتهی می گردد. شاید این 
ساختار را بتوان با کمک تعریف اوستروم در مورد »دارایی های 
بار،  اولین  برای  بهتر درک کرد (Ostrom, 1990) که  مشترک« 
متوجه می شود که عامل دیگری، رابطه انسان ها را در خصوص 
استفاده از منابع مشترک تعیین می کند که به هیچ وجه محدود 
به منطق نظریه بازی ها نیست (Axelrod, 1984). باید به دنبال 
جستجوی نظام هایی بود که در طول زمان توسط جوامع ذی نفع 
به وجود آمده و تکامل یافته است و استفاده از منبع آب مشترک 
را تنظیم و تعدیل می کرده است. همین نظام ها، توضیح می دهند 
که چرا در منطقه نفوذ قنات حسن آباد، رابطه میان باالدست 
به  بازی ها« پیروی نمی کند و  »نظریه  از منطق  پایین دست  و 
»تراژدی منابع مشترک« (Hardin, 1968) منتهی نمی شود؟ بر 
اساس منطق نظریه بازی ها، انتظار داریم که فقط میل به سود 
حداکثر و کاهش هزینه های احتمالی تعیین کننده رابطه میان 
باالدست و پایین دست باشد. اما در واقعیت می بینیم که قواعد 
دیگری نیز بر این بازی حکم فرما هستند و این قواعد چیزی جز 
نظام های فوق الذکر نیستند. این نظام ها باعث می شوند تا رابطه 
باالدست و پایین دست به حداکثر پایداری و تاب آوری دست یافته 

و بهره برداری از منبع آب مشترک، متعادل و عادالنه باشد. 

سؤال دوم این بود که چگونه همکاری های قلمرویی بر مدیریت 
پایدار بهره برداری از منابع آب اثرگذار بوده اند؟ در مورد  قنات 
حسن آباد »سود مشترک« از وقوع تقابل رقابت آمیز و لذا ورود به 
تراژدی منابع مشترک، پیشگیری می کند. مدیریت بهره برداری از 
منابع آب به صورت نظام مند بر اساس رابطه همکاری میان سه 

قلمروی ذی نفع صورت می گیرد.

البته در توضیح ساختار حاکم بر »سود مشترک« و درنتیجه 
عوامل  میان  روابط  به  نمی توان  تنها  قلمرویی آب«  »همکاری 
بسنده کرد. همان طور که در تصویر شماره 7 مشاهده می شود، 
در خصوص تحلیل همکاری قلمرویی آب در منطقه نفوذ قنات 
حسن آباد نیز می توان مدل پارادایمی ارائه کرد. در این مدل شرایط 
زمینه ای، شرایط علّی، شرایط مداخله گر و پیامدها بر روابط میان 
عوامل گوناگون تأثیرگذار هستند و درمجموع همکاری قلمرویی 

آب را ممکن می سازند.

اگرچه در منطقه نفوذ قنات حسن آباد هنوز همکاری قلمرویی 
آب وجود دارد و جای خود را به تقابل رقابت آمیز نداده است، ولی 
عوامل اصلی که به ایجاد مدل سود مشترک منتهی می شدند یکی 
پس از دیگری در حال تغییر هستند. این عوامل مانند رشته های 
طناب هستند که برخی از آن ها گسیخته اند و در حال حاضر 
رشته های زیادی باقی نمانده است. آسیاب ها، کارکرد سنتی خود 
را از دست داده اند و به فراموشی سپرده شده اند. آب انبارها نیز جای 
خود را به شبکه آب شهری و روستایی داده اند و دیگر به عنوان 
عاملی برای تولید سود مشترک کارکرد ندارند. آنچه باقی مانده 
است، فعالیت های کشاورزی در سه قلمروی ذی نفع است که با 
قنات به عنوان منبع آب مشترک برخورد می کنند. اگر توسعه 
شهری، تغییرات اقلیمی و دگرگونی الگوهای معیشتی همچنان 
ادامه یابد، فعالیت های کشاورزی به عنوان آخرین رشته، گسیخته 
خواهد شد و ساختار حاکم بر همکاری قلمرویی آب از بین خواهد 
رفت. در آن شرایط تنها منطق نظریه بازی ها، بهره برداری از منابع 

آب مشترک را هدایت خواهد کرد.

»مجید لباف خانیکی و همکاران. تبیین فرایند همکاری های قلمرویی در بهره برداری از قنات«
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بنابراین همکاری قلمرویی در نظام های بومی مدیریت منابع آب 
می تواند منبع الهام ارزشمندی برای برنامه ریزان بخش آب کشور 
باشد. نظام های بومی به ما می آموزند که مدیریت آب، موضوعی 
کاماًل بین بخشی و بین رشته ای است. مدیریت آب مانند خود آب 
سیال است و همه بخش های زندگی اجتماعی و اقتصادی را در 
است.  تنیده  انسانی درهم  اکولوژی  با  برمی گیرد. مدیریت آب 
مدیریت آب را باید در همه بخش های حاکمیتی کشور تعریف 
به جز  این صورت  نمود. در غیر  اجرا  یکپارچه  به صورت  و  کرد 
بحران منابع آب، تقابل های رقابت آمیز میان قلمروها، تنش های 
خشن میان قلمروها بر سر آب و سرایت آن به سایر جنبه های 
نتیجه ای  هیدرولیکی،  فروپاشی  درنهایت  و  اجتماعی  زندگی 
نابسامانی های  معنای  به  هیدرولیکی  فروپاشی  داشت.  نخواهد 
بی بازگشت در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است 
که نقطه آغاز آن ها بحران منابع آب بوده است و در طول تاریخ 

بارها اتفاق افتاده اند.

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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