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های آن در  ها و چالش برداری مشاعی از قنات نظام بهره 
 شهرستان سلطانیه

 جعفر یعقوبی،  پریسا نجفلو
 ( 89/10/88، تاریخ تأیید41/41/89)تاریخ دریافت:  

 چکیده

کشاورزی ابداع و توسعه ی متعددی برای مدیریت مشاعی منابع آب در ها  از گذشته تاکنون کشاورزان روش

تواند حیات اجتماعی و اقتصادی   می گیری از این تجارب، در چارچوب دیدگاه مشارکتی، اند. بهره داده

 های توسعه کشاورزی را به اهداف مطلوبشان نزدیک سازد. منطقه را بازسازی و متحول کرده و برنامه
وش رویکرد اکتشافی با استفاده از روش است که به ر 1تحقیق کیفی حاضر، از نوع مطالعات موردی

شده است. هدف این تحقیق بررسی و شناخت نظام   تحقیق نظریه مبنایی در شهرستان سلطانیه انجام
مطالعه،  ی این نظام در شهرستان سلطانیه است. جامعه موردها  و چالش ها  برداری مشاعی از قنات  بهره

با ها آوری داده نات مشاعی در شهرستان سلطانیه بود. جمعرشته ق 62برداری از   کنشگران نظام بهره
در شهرستان  ها  برداری مشاعی از قنات  های عمیق و نیمه ساختارمند با کنشگران در نظام بهرهمصاحبه

ها تا مرحله  صورت هدفمند بود و مصاحبه با نمونه  ها به سلطانیه صورت گرفت. روش انتخاب نمونه
 فت.اشباع نظری ادامه یا

مفهوم استخراج  08ها در روش نظریه مبنایی صورت گرفت. در مرحله کدگذاری باز  و تحلیل داده  تجزیه
ای ایجاد شد. درنهایت سه دسته موضوعی شامل عوامل  مقوله  گزاره 61شد و طی کدگذاری محوری 

آبی قنوات،  محور کمهای فرایندی دارای سه  های فرایندی و پیامدها به دست آمد. چالش ای، چالش زمینه
ها   ای هستند و همچنین این چالش موانع فنی و موانع انسانی است که متأثر از عوامل مختلف زمینه

ای نیز شامل عوامل طبیعی،  درنهایت پیامدهایی منفی برای کشاورزی و جامعه روستایی دارد. عوامل زمینه
 .گری دولت، ضعف زیر ساختی و ضعف تربیتی هستندضعف تصدی 
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 مقدمه و طرح مسئله

بوده است. با  ، فرهنگ و توسعه فنّاوریها گیری تمدن  در طول تاریخ، آب عاملی مهم در شکل

 ی نخستین همواره در کنار منابع آبها  توان دریافت که تمدن  می نگاهی به تاریخ تمدن بشر

وجود  های مختلف بشری در طول تاریخ با اند. از سوی دیگر پیدایش و بقای گروه گرفته  شکل

آب عجین بوده است که این امر نشان داده است که یکی از نخستین نیازهای انسانی برای ادامه 

تناسب   ی گوناگون بشری بهها  جایگاه آب در فرهنگ (.Sun et al., 2017) حیات، آب است

های  در کشور ها  قلیمی و موقعیت طبیعی در شیوه معیشت و میزان پیشرفت فناوریشرایط ا

جمله غذا و تولید آن وابسته  مشاهده است. تأمین بسیاری از نیازهای اولیه انسان از  مختلف قابل

ی کم آب ها  ی کشاورزی بخصوص در دشتها  به آب است. با توجه به نقش آب در فعالیت

ترین   کمبود آب در تولیدات کشاورزی دارد، باید گفت که یکی از مهمکشور و تأثیری که 

حسین زاد و همکاران، ) عوامل برای پایداری کشاورزی، مدیریت صحیح منابع آبی کشور است

 (.J.Q. Zhang et al., 2014; Y.M. Zhang et al., 2014؛ 1131

 اجتماعی و فرهنگی است برداری سنتی از آب در ایران یک امر تاریخی،  های بهره نظام

محدودیت آب در سرزمین ایران موجب شده است که ایرانیان  (.1131ازکیا و رستمعلی زاده، )

برداری و مصرف متناسب آب   ای را برای بدست آوردن، ذخیره، بهره از دیرباز تدابیر هوشمندانه

ای که از  گونه کنند ب ی دقیق و کارآمد را برای تقسیم و توزیع آب ابداعها  بیاندیشند و روش

ایران یکی از  (.1131منصوری مقدم، ) هدر رفت آب جلوگیری شده و عدالت رعایت شود

خاک،  و  های دور جهت استفاده از منابع آب ترین مناطق در جهان است که از گذشته  قدیمی

، ضوابط و معیارهای مناسبی داشته و در هر نقطه از این کشور متناسب با شرایط اقلیمی

برداری خاصی حاکم بود و اصوالً   ی رایج کشاورزی، نظام بهرهها  اجتماعی، فرهنگی و سنت

اند. وجود  گرفته  خاک شکل و  برداری از منابع آب  ی روستایی همواره حول محور بهرهها تشکل

های فعال کشاورزی در اکثر مناطق روستایی ایران که به امر کشت و زرع  صورت گروه  ها به بنه
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اند، نشانگر قانونمند  کرده  می برداری  اند و بر اساس ضوابط معین و الزم از آب بهره مشغول بوده

 (.1138رستگار و همکاران، ) برداری و مدیریت آب و زمین است  بودن امر بهره

ی متعددی را جهت ها  ی متمادی کشاورزان در قالب دانش بومی خود روشها در طول زمان

اند. با توجه به اهمیت این  خشکسالی و پیامدهای ناشی از آن ابداع و توسعه دادهمقابله با پدیده 

بعنوان ابزاری مهم در مدیریت منابع آب در مناطق مختلف روستایی، الزم است تا  ها  روش

رضایی و همکاران، ) توجه جدی قرار گیرد مدیریت منابع آب کشاورزان در این حوزه مورد

برداری   های بهره تلف نشان داده است که امروزه پژوهش در زمینه نظامبررسی منابع مخ (.1138

برداری مشاعی از   گرفته است. نظام بهره مشاعی از منابع آب در کشاورزی مورد غفلت قرار

اینکه  وجود برداری از منابع آب ایران است. با  های مهم بهره در کشاورزی یکی از نظام ها قنات

گذرد، معهذا هنوز هم این روش استفاده از آب، در قسمت  می تراع قناتچندین هزار سال از اخ

 مهمی از روستاها و مناطق مسکونی و کشاورزی و دامداری کشور معمول و متداول است.

 (.1138؛ رستگار و همکاران، 1138فرزام نیا و عباسی، )

ارچوب دیدگاه ی روستایی، در چها  برداری از قنات  بهره جستن از تجارب مدیریت بهره

ویژه فضای روستایی را بازسازی و متحول  تواند حیات اجتماعی و اقتصادی منطقه، به مشارکتی، می

های روستایی را به اهداف مطلوبشان نزدیک سازد )جمعه پور و میر  ها و پروژه کرده و برنامه

 ها  شاعی از قناتبرداری م  حفظ قنوات در کشور ایران و بهبود وضعیت نظام بهره (.1131لطفی؛ 

تواند زمینه را برای پایداری این منابع آبی و درنهایت پایداری کشاورزی مهیا  می در کشاورزی

 سازد.

شهرستان سلطانیه در استان زنجان یکی از مناطقی است که کشاورزی در روستاهای بسیاری 

داده است که تاکنون در است. مرور مطالعات پیشین در این حوزه نشان  ها  از آن، وابسته به قنات

ی این نظام در شهرستان ها و چالش ها  برداری مشاعی از قنات  هیچ پژوهشی به بررسی نظام بهره

برداری   سلطانیه پرداخته نشده است. لذا این تحقیق در این راستا به دنبال بررسی نظام بهره
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و در این راستا به سؤاالت  ی این نظام استها  در شهرستان سلطانیه و چالش ها  مشاعی از قنات

 زیر پاسخ داده خواهد شد:

 یی هستند؟ها  دارای چه ویژگی ها  برداری مشاعی از قنات  های بهره الف. نظام

 یی هستند؟ها  دارای چه چالش ها  برداری مشاعی از قنات  های بهره ب. نظام

 پیشینه پژوهش و ادبیات موضوعی 

نابع آب کشاورزی از ابعاد و زوایای مختلف انجام تحقیقات گوناگونی در حوزه مدیریت م

در بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در ( 1131ی )نژاد و یعقوب  گرفته است. موالن

مدیریت منابع آب نشان دادند سطح مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب در حد متوسط با 

گام   به  صل از رگرسیون چند متغیره گامسطحی لیکرت بود. نتایج حا 5در مقیاس  11/1میانگین 

نشان داد متغیرهای دانش و آگاهی کشاورزان نسبت به مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی، 

ی مشارکت، شایستگی مسئولین و کارکنان دولتی در ها  میزان آگاهی کشاورزان از مفاهیم و روش

های حفاظت از منابع  کت در طرحهای آبیاری از دیدگاه کشاورزان، نگرش به مشار اجرای طرح

آب، میزان انسجام اجتماعی و روحیه همگرایی کشاورزان و میزان استفاده از وام کشاورزی 

 درصد از تغییرات متغیر میزان مشارکت در مدیریت منابع آب را تبیین کردند. 4/45

نظام مدیریت  بندی عوامل مؤثر بر  در شناسایی و رتبه( 1131ی )نتایج تحقیق غفاری و فرمان

1 مشارکتی با استفاده از روش
AHP ای گلستان نشان داد در بین  در شرکت سهامی آب منطقه

عوامل اصلی مؤثر بر استقرار نظام مدیریت مشارکتی، عوامل مدیریتی در رتبه اول اهمیت قرار 

ت و آن عامل ساختار سازمانی در رتبه دوم و عوامل اجرایی، نگرش به مشارک از  داشت و پس

 های سوم تا پنجم اهمیت قرار داشتند. فناوری اطالعات به ترتیب در رده

گرایانه   زیستی از رفتار مشارکت  در تحلیل روانشناسی محیط( 1132) زاده و همکاران ولی

گرایانه، رفتارهای  ی فردها  کشاورزان در حفاظت از آب، نشان دادند که کشاورزان قائل به ارزش
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Analytical Hierarchy Process فرایند تحلیل سلسله مراتبی 1
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گرایانه در راستای   های جمع  کمتری نسبت به کشاورزان معتقد به ارزشگرایانه   مشارکت

درصد از  5/16دهند. فزون بر این، این دو متغیر توانستند،  می حفاظت از منابع آب از خود نشان

هم  tبینی کنند. نتایج حاصل از آزمون   گرایانه را پیش  تغییرات رفتار حفاظت آب مشارکت

ی آموزشی مرتبط با موضوع آب ها  یان دو گروه از کشاورزانی که در کالسنمایانگر آن بود که م

لحاظ رفتار  ی شرکت نکرده بودند، ازهای  شرکت کرده بودند و آنهایی که در چنین کالس

 دار وجود دارد.  گرایانه تفاوت معنی  حفاظت از آب مشارکت

ت پایدار منابع آب کشاورزی در بررسی موانع مدیری( 1132) پسند و سواری نتایج تحقیق شاه

از آن بود که گزینه  یسد قشالق استان کردستان حاک یجهت آموزش کشاورزان در مناطق روستای

شناخته شد  یترین مانع مدیریت پایدار مصرف آب کشاورز  گذاری بعنوان مهم  و سیاست یقانون

برداری،   های بهره ی، نظامترویج -حمایتی، آموزشی -ی اقتصادی ها  آن به ترتیب گزینه از  و پس

ریزی و طبیعی قرار داشت. عالوه بر این، نتایج پژوهش در   اجتماعی، نهادی و سازمانی، برنامه

های موانع مدیریت پایدار منابع آب  بررسی وزن گزینه یمعیارها برا یخصوص اهمیت نسب

آن  از را داشت و بعدآب در سطح مزرعه بیشترین اهمیت  یبخش کشاورزی، بیانگر آن بود که اثر

 ، حفظ منبع، بهینهی، انتقال بهینه آب کشاورزیوری آب کشاورز افزایش بهره یبه ترتیب معیارها

 و مشارکت کشاورزان قرار داشت. یآب، نظام آبیار یسازی آب، بهبود کارای 

برداری از منابع آبی در کشاورزی شامل مدیریت تأمین آب، مدیریت توزیع و   نظام بهره

 کلی امروزه، نظام بهره طور  تقال آب و درنهایت مدیریت مصرف و استفاده از آب است. بهان

ی ها  ای از فنون و رویه نمایند که شامل مجموعه  می ونه تعریفگبرداری از آب یا آبیاری را این 

تأمین برداران کشاورزی، نحوه   ی تأمین، انتقال و توزیع آب بین بهرهها قانونی یا عرفی در زمینه

 ،شده نیاز آبی گیاهان و نباتات و ساماندهی مناسب عوامل انسانی و نیروی کار در موارد یاد

 (.1131ازکیا و رستمعلی، ) است
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در ایران در طول تاریخ سه منبع مهم آبیاری قنات، چشمه و رود وجود داشته است و برای 

برداری از آب در کشاورزی   ی بهرهای برا یافته  های پیچیده و تکامل یک از این منابع نظام هر

گرفته است. پس از اصالحات ارضی در ایران و بویژه پس از انقالب اسالمی، وضعیت   شکل

اجرای قانون اصالحات اراضی در  )همان(. کلی تغییر یافت آبیاری و اهمیت آب در کشاورزی به

منابع آبی در روستاها  خورشیدی، ضربه بزرگی به مدیریت جمعی و بومی استفاده از 1148سال 

متوقف شدند و فقط  1148رعیتی در اوایل سال -با برچیده شدن نظام ارباب ها  زد و این تشکل

برداران فردی از منابع آبی افزوده   بهره  ای به طور فزاینده  تعداد معدودی از آنان باقی ماندند و به

و نیز تغییر گسترده هرم قدرت در  وجود اصالحات ارضی شد. البته در برخی از مناطق ایران با

ی ها  ی عمیق با روشها ، قنوات و چاهها ی سنتی انهار منشعب از رودخانهها روستاها، هنوز شبکه

 (.1103میرزایی و احمدوند، ) شود  می گروهی دنبال

از منابع آب در کشاورزی به دو  ها  برداری  در ایران بعد از اصالحات ارضی تاکنون بهره

برداران شخصی، افرادی را   یافته است. بهره برداری شخصی و جمعی از آب تغییر  هشکل بهر

و غیره دسترسی  ها ، آبدندانها ، قناتها ی توزیع و انتقال آب سدها شوند که به شبکه  می شامل

 اند. این نوع از بهره صورت شخصی کرده  نداشته و اقدام به حفر چاه و استحصال آب به

 ی از آب را در کشور به خود اختصاص داده است. بهرهها برداری  یشترین نوع بهره، بها  برداری 

شود. در تأسیسات نیمه سنتی و  برداری سنتی و مدرن تقسیم می  به دو نوع بهره برداری جمعی  

در دسترس  ها بند  ی توزیع آبها و شبکه ها  و چاه ها  سنتی منابع آب از طریق قنوات، رودخانه

 ی توزیع و انتقال آب به شکل سنتی صورتها  گیرد. در این صورت شبکه  می قرار کشاورزان

ها در ساختار زراعی سنتی ایران هستند. در این شیوه کشاورزان  واقع بقایای بنه گیرد که در می

دارای حقابه، در منابع آب مشترک بوده و در تعیین نوع و تاریخ کشت انفرادی و در دریافت 

 )همان(. کنند می عمل ،شده  ریزی روهی و برنامهصورت گ آب به
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ی آبیاری و زهکشی ها  نفع در شبکه  پس از اجرای اصالحات ارضی، اغلب کشاورزان ذی

کننده انفرادی   اجرایی، بعنوان دریافت -ی مشخص مدیریتیها گیری در سازمان بدون قرار

 ی و مدیریت اجرایی دستی دولتی در نقش مدیریت ستادها شده و سازمان  خدمات شناخته

 ی دولتی در نگهداری و بهرهها  کار ظاهر شدند و پس از مدتی به علت ناتوانی سازمان اندر 

ی خصوصی را ها  برداری از تأسیسات آب، سیاست مشارکت یا واگذاری این تأسیسات به تشکل 

ی ها  منابع آب، روشبرداری از   در نظام کنونی مدیریت بهره )همان(. دادند در دستور کار قرار

ی ها  ی آبیاری سنتی است. در ایران برنامهها  فشار و روش  آبیاری شامل دو روش آبیاری تحت

طرح  ،سال دارد ولی در کل 58ای حدود بیش از  فشار سابقه  ی آبیاری تحتها  ایجاد سیستم

 نبال شده استجدی د طور  ی توسعه پس از انقالب اسالمی بهها فشار در برنامه  آبیاری تحت

 (.1131جاللیان، )

 مطالعه جامعه مورد

باشد. بر اساس گزارش دریافتی از   می یکی از منابع آب کشاورزی در شهرستان سلطانیه قنات

رشته قنات با کاربری کشاورزی در شهرستان  14سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، تعداد 

است. در شهرستان سلطانیه  6و یا مشاعی 1ستقلصورت م به ها  سلطانیه وجود دارد. مالکیت قنات

گیرند. قنات   می صورت مشاعی مورداستفاده قرار  قنات دیگر به 62مستقل و  صورت  قنات به 0

ی مشاعی در اختیار ها  که قنات  صورتی مالک قرار دارد، در 1الی  1شخصی معموالً در اختیار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مستقل قناتی است که تابع امالک بوده و در مالکیت  آئین نامه قانون ثبت، قنات 112قنات مستقل: مطابق ماده  1

 صاحب زمین قرار دارد و بصورت تابعی از مالکیت زمین مورد معامله قرار می گیرد .

قانون آب و نحوه ملی شدن آن، قنات مشترک و  62قنات مشترک و مشاع: مطابق تعریف قانون گذار در ماده  6

دو یا چند نفر می باشد. همچنین طبق قانون مدنی قنات مشاع قناتی  مشاع عبارت است از قناتی که مشترک بین

است که چند نفر در کندن آن شریک شوند و نسبت به عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن 

 می شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم می شود.
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 ی مشاعی موردها است. در این تحقیق قنات( کمال 48حداکثر تا ) تعداد بیشتری از کشاورزان

 اند. گرفته مطالعه قرار

آورده شده است.  1قنات عمومی وجود دارد که مشخصات آن در جدول  62در حال حاضر 

 را تحت آبیاری قرار( هکتار 688تا  18بین ) هرکدام مقدار متفاوتی از اراضی کشاورزی ها  قنات

رشته قنات در  15رشته قنات در وضعیت رو به خشکی، 5، ها  دهند. در بین کل قنات می

ی ها ترین قنات رشته قنات در وضعیت دبی پایین قرار دارند. طویل2متوسط و  1وضعیت دبی

ترین   کهریز در روستای قلعه و عالم آباد در سلطانیه است و کوتاه شهرستان سلطانیه، پورخاور

ترین   آباد است. عمیق اد و کت بالغی در اسدزنگه در روستای شکور آب قنات نیز قنات کور

آباد با  متر و کت بالغی در اسد 088به ترتیب قنات روستای ترکانده با عمق مادر چاه  ها  قنات

 باشند. می متر 650عمق مادر چاه 

 ی مشاعی فعال در شهرستان سلطانیهها  خالصه اطالعات قنات -1جدول

 روستا نام قنات
 تعداد

 برداران بهره

اراضی 
 زیردست

طول 
 قنات

وضعیت 
آبدهی قنات 
)برحسب 

 ( دبی

عمق 
مادر 
 چاه

تعداد 
میله 
 قنات

6قشقه رم
 5 11 متوسط 00 58 4 کبود گنبد 

 هماره
طهماسب 

 آباد
 4 16 متوسط 00 48 12

1اشاقلو کهریز
 

طهماسب 
 آباد

 3 3 متوسط 688 58 12

1کلد کهریز
 18 18 متوسط 118 08 48 اسدآباد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقطع مشخص در مدت زمان مشخص در منابع آب  به حجم آب جابجا شده از یک ( discharge. آبده یا دِبی )1

 .شود  مثل رود، قنات و ... گفته می

 . قَشقَه رم6

 . آشاقلی کَهریز1
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 روستا نام قنات
 تعداد

 برداران بهره

اراضی 
 زیردست

طول 
 قنات

وضعیت 
آبدهی قنات 
)برحسب 

 ( دبی

عمق 
مادر 
 چاه

تعداد 
میله 
 قنات

 16 1 متوسط 658 08 48 اسدآباد ودربند ل

 11 68 پایین 628 188 42 قیاسیه آباد علی

 14 10 پایین 688 188 12 قیاسیه آراگول

6الغیوکت ب
 6 650 متوسط 48 08 48 اسدآباد 

سلطان محمد 
 کهریزی

 5 18 متوسط 118 688 08 ویر

 68 11 متوسط 488 45 2 گوزلدره آباد حسن

 کهریز
سلمان 
 کندی

 5 16 پایین 188 68 62

- 
سلمان 
 کندی

 1 16 پایین 188 28 12

 11 15 خشک 1888 688 16 قلعه پور خاور کهریزی

 3 11 متوسط 102 68 1 ویک 

 2 21 پایین 168 28 1 ویک 

 6 0 متوسط 48 68 16 شکورآباد کورزنگه

 6 0 پایین 08 688 15 کردناب -

 1 15 متوسط 08 08 15 اولنگ -

 18 11 خشک 682 188 65 ارجین -

 65 0 خشک 388 188 45 ساریجالو 

 1 1 متوسط 25 18 10 خرمدرق دوزشو

 1 16 متوسط 08 18 61 خرمدرق دوزشو

 18 0 متوسط 688 688 16 ترکانده -

 1 088 متوسط 28 158 - ترکانده -

 16 15 خشک 188 158 65 سلطانیه وردیر جهان-

 65 12 خشک 1888 48 15 سلطانیه عالم آباد

                                                                                                                                           
 . کَلد کَهریز1

 . کَت بوالغی6
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در روستاها بر اساس یکی از  ها  نیز باید گفت که عموماً قنات ها  قنات نامگذاریدر خصوص 

گذاری مگیری قنات و یا با نام عمومی کهریز نا کننده قنات، محل قرار  نام احداث :سه عامل

کنند،  می اند. در روستاهای شهرستان سلطانیه که مردم به زبان ترکی با لهجه آذری گفتگو شده

در زبان ترکی برآمده از کلمه  کنند. کهریز  می استفاده 1بجای کلمه قنات از معادل آن یعنی کهریز

نیز به معنی مسیر و  1بوده و کلمه ئز” موقت و گاهی اوقات“به معنی  6کأئز است که مرکب از کأ

و با نام عمومی اسم اختصاصی نداشته  ها  در برخی از روستاهای این شهرستان، قنات پا است. رد

ای از این روستاها است؛ اما در برخی  شوند؛ روستای ارجین و اولنگ نمونه  می کهریز شناخته

گیری قنات در  کننده قنات و یا محل قرار  گذاری قنات از نام احداثمروستاهای دیگر برای نا

ام قنات سلطان محدوده جغرافیایی روستا استفاده شده است. کشاورزی در روستای ویر در مورد ن

طور که از نامش مشخص است گویا فردی به نام   آن»طور بیان کرده است:   محمد کهریزی این

و کشاورزی دیگر از « محمد این قنات را حفر کرده است که گویا این فرد برزگر بوده است

وسط. دلیل آراگل نام این قنات است. در زبان ما آرا یعنی »گوید که:  می طور  روستای قیاسیه این

 گذاری قنات، این است که در میانه قرار دارد مثالً یک قنات دیگر هم داریم به آن باشگولمنا

 «.گوییم  می گرفته است. گول هم به محل جمع شدن آب دست قرار گوییم چون در قسمت باال  می

 تحقیق  روش

شهرستان سلطانیه  ، از نوع مطالعات موردی است که با رویکرد اکتشافی درتحقیق کیفی حاضر

و  ها  برداری مشاعی از قنات  شده است. هدف این تحقیق بررسی و شناخت نظام بهره  انجام

ی این نظام در شهرستان سلطانیه است. در این تحقیق از روش نظریه مبنایی استفاده ها  چالش

 شده است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کَهریز 1

 کَ  6

 ایز 1
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شده از   های گردآوری پردازی بر مبنای داده  ای نوعی نظریه نظریه مبنایی یا نظریه زمینه 

شود و قصد آزمودن   نمی شود. این روش با فرضیه ساختارمند آغاز می میدان تحقیق قلمداد

کند   می ی خویش از نظریه استفادهها  آوری اطالعات در تحلیل ای را ندارد بلکه بعد از جمع نظریه

ر صورت طی شدن تمام کند که د می ها نقش مهمی را در آن ایفا و تفسیر و تحلیل عمیق داده

معموالً زمانی از این روش  (.1101محمدی، ) ای منتهی شود تواند به تبیین نظریه  می مراحل

نظر در بخش مرور ادبیات تحقیق تا حدودی نادیده  شود که موضوع مورد  می تحقیق استفاده

وثق باشد شده باشد ولی در مواردی که موضوع تحقیق دارای پیشینه تجربی کافی و م  گرفته

یا تحت تأثیر قرار گرفتن  یانی استفاده کرد که محقق از پیشداوریتوان از نظریه بن  می زمانی

 (.1135حمیدی و یعقوبی، ) تحقیقات قبلی اجتناب کند

رشته قنات مشاعی در شهرستان سلطانیه بودند. روش  62جامعه آماری این تحقیق ذینفعان 

 و نیمه ساختارمند بود که با افراد کنشگر در نظام بهرهی عمیق ها ها مصاحبه آوری داده جمع

در شهرستان سلطانیه صورت گرفت. این افراد شامل کشاورزان ذینفع  ها  برداری مشاعی از قنات 

در این نظام، کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیه و کارشناسان اداره امور آب استان 

 زنجان بودند.

ها تا مرحله اشباع نظری  صورت هدفمند بود و مصاحبه با نمونه  هها ب روش انتخاب نمونه

 که روش پژوهش کیفی روشی برای رسیدن به محتوای ذهنی افراد است و آنجا ادامه یافت. از

ی سخت و دقیق کمی به دست آورد، روش کیفی و ابزارهای ها  توان آن را از طریق روش  نمی

ژوهش کمی تائید بر انتخاب تصادفی و شانس برابر آن نیز متفاوت از روش کمی است. در پ

 پژوهش وجود دارد اما در روش تحقیق کیفی نمونه مورد برای همه اعضای جامعه مورد

گیرد.   می شوند و سپس مصاحبه انجام  می کنندگان انتخاب  پژوهش یا به عبارت بهتر مشارکت

نظر است،  اطالعات در موضوع مورد گیری که باهدف انتخاب افراد با بیشترین  این نوع نمونه

ها  گیری بر اساس داده  شود. در این روش تحقیق نقطه پایان نمونه  می گیری هدفمند گفته  نمونه
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گردد. نقطه پایان یا اشباع در این روش زمانی است که داده بیشتری که بتواند  می مشخص

موجود گردد، به پژوهش وارد تر شدن و یا اضافه شدن به تئوری  موجب توسعه، تعدیل، بزرگ

 10آوری اطالعات پایان خواهد داد. در این تحقیق با  نشود و در آن زمان پژوهشگر به جمع

شده و درنهایت به سمت   ها با سؤاالت ساده و کلی شروع مصاحبه اشباع حاصل شد. مصاحبه

 تر پیش رفت.  سؤاالت جزئی

کنندگان و   دو روش بازبینی توسط مشارکتهای پژوهش از برای بررسی اعتبار درونی یافته

 شده  های ثبت هدف بهبود دقت علمی و صحت اعتبار داده استفاده شد. با 1تکنیک مثلت سازی

دقیقه به طول  45طور میانگین   استفاده شد. هر مصاحبه به کنندگان  از بازبینی توسط مشارکت

شوندگان   ه نوشتار به تائید مصاحبهشده و پس از تبدیل آن ب  ها ضبط انجامید و کل مصاحبه

ی مختلف برای ترسیم نتایج ها هایی که به روش رسید. تکنیک مثلث سازی به استفاده از داده

دهد، اشاره دارد. برای انجام این امر، از  می ، در مورد آنچه حقیقت را تشکیلاند  گردآوری شده

ای استان  ان زنجان و سامان آب منطقههای موجود در سازمان جهاد کشاورزی است اسناد و داده

 ها تطبیق داده شد. های حاصل از مصاحبه زنجان استفاده شد و این اطالعات با داده

 ها در روش نظریه مبنایی برای بخش کیفی از طریق کدگذاری، مقوله تحلیل داده و  تجزیه

فرایندی سه  ا صورت گرفت. کدگذاری طیهبندی و تفسیر الگوها و روابط بین اجزای آن 

گیرد.   می . کدگذاری انتخابی صورت1. کدگذاری محوری و 6. کدگذاری باز 1ای شامل:  مرحله

شود و در مرحله کدگذاری   می یی دادهها ها عنوان در مرحله کدگذاری باز به مضامین اولیه داده

ی انتخابی شوند و درنهایت در کدگذار می مفاهیم و مقوالت استخراج ها محوری از این عنوان

شوند که هر حوضه به مجموعه مقوالتی تعلق دارند. درنهایت از  می های مفهومی تشکیل خوشه

کل روش  )همان(. شود نظر برای توضیح یک پدیده ایجاد می ارتباط این مقوالت مدل مورد

ه در ها تا رسیدن به مدل یا نظری آوری و کدگذاری داده گیری، جمع  نظریه مبنایی از مرحله نمونه

 آورده شده است. 1شکل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( 1931مراحل روش نظریه مبنایی )حمیدی و یعقوبی،  -1شکل

 های پژوهشیافته

برداری مشاعی از قنات در سه بعد تأمین آب، توزیع و انتقال آب و   ی نظام بهرهها  ویژگی

 شده است. مدیریت مصرف آب بررسی شده است که هر یک در زیر آورده

 تأمین آب

است که هر یک به ترتیب توضیح  ها  این بخش شامل دو بحث مالکیت و وضع آبدهی قنات

برداری مشاعی قنوات، یک نوع مالکیت شامل مالکیت آب   های بهره شده است. در نظام  داده

 های صورت همراه با زمین رایج است و مالکیت آب جدا از مالکیت زمین نیست. طبق مصاحبه

 ها گیرند. در برخی قنات می برداری قرار  صورت مشاعی مورد بهره  به ها  گرفته اغلب قنات

ی ها  بوده و در برخی دیگر تعداد محدودی از زمین 1تمامی کشاورزان یک روستا دارای حقابه

فروش  و کشاورزی دارای حقابه هستند. همچنین در هیچ روستایی از شهرستان سلطانیه خرید

ندارد. الزم به ذکر است که مبنای شمارش زمین در روستاهای شهرستان سلطانیه آب رواج 

تواند متفاوت باشد. کل اراضی   می است و متراژ هر جفت زمین در روستاهای مختلف 6جفت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .گویند برداران از منبع آب را حقابه می. سهم بهره 1

زنی و خرمنکوبی بود.  ترین وسیله شخم زی گسترش ماشینی بیابد، گاو مهم پیش از آنکه کشاورزی به شکل امرو 6.
رایج شد و همچنان به « جفتِ گاو»کردند. بدین سبب، در قدیم اصطالح   برای این کار، از دو گاو استفاده می

میدن وسایل های ایرانی، برای نا ها و لهجه   در گویش« جفت»رود.   به کار می« گاو جفت»یا « جفت گاو»صورت  
کوبی کاربرد داشته  رود. در قدیم جفت برای شخم زدن یا خرمن کشاورزی و تقسیم و پیمایش زمین به کار می 

 ( .1138رود )مالمیر،  گیری زمین کشاورزی نیز به کار می عنوان واحد اندازه است که امروزه به

 ه هاکد گذاری داد

 آوری داده هاجمع

 خیر نمونه گیری نظری

 نظریاشباع 

 مدل یا نظریه 

 بلی 
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 11جفت و برخی دیگر مثل اولنگ  32کشاورزی برخی روستاها مانند روستای سرخه دیزج 

ی هر روستا با روستاهای دیگر متفاوت است. البته ها جفت است. درواقع تعداد جفت زمین

 برند. می اغلب کشاورزان کلمه جوت که منظور همان جفت است را به کار

سال  15الی  18در طی  ها اند که آب قنات اغلب کشاورزان منطقه به این نکته اشاره داشته

یی در ها  در قدیم قنات» :کند می بالغ بیان اخیر بسیار کم شده است. کشاورزی از روستای قره

اند.  شده کردند؛ اما االن دیگر خشک  می هکتار زمین کشاورزی را آبیاری 158روستا داشتیم که 

که این کار را االن   حالی کردند. در می سه قنات در روستا داشتیم که کل اراضی روستا را سیراب

کهریزی، آششاغی کهریز و تخم  کند اه  توانند انجام دهند. نام این قنات  نمی حلقه چاه هم 188

تا  1101-06زمینی شهرستان زنجان از سال  ی زیرها . روند تغییرات تخلیه منابع آب«آباد بودند

ی دریافتی از سازمان مدیریت منابع آب ایران در ها  و داده ها بر اساس گزارش 1131-34سال 

ی ها ، میزان تخلیه آب از چاهطور که در نمودار مشخص است  نمودار زیر آمده است. همان

نیز به  ها تشدید شده است در نتیجه، میزان آبدهی قنات 1105تا  1101ی ها عمیق در طی سال

زمینی و نهایتاً خشک شدن  شکلی محسوس کاهش پیدا کرده است که نشان از افت منابع زیر

ن مدیریت منابع آب ایران با ی دریافتی از سازماها  توان گفت که داده  می این است؛ بنابر ها  قنات

 نظرات کشاورزان مورد مصاحبه همسویی دارد.

 
-39تا سال  1921-22زمینی شهرستان زنجان از سال  ی زیرها : روند تغییرات تخلیه منابع آب2شکل
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 توزیع و انتقال آب

ستا را های رایج در رو توزیع و انتقال آب در واقع شامل مدیریت منابع آب، الیروبی و سازه

 شود. می شود که ذیالً هر یک توضیح داده می شامل

 مدیریت قنوات

در این نظام، در اغلب روستاها، اداره و مدیریت آب دارای پیچیدگی نیست و حتی دارای مسئول 

شود و میرآب در رأس تقسیم آب قرار ندارد. البته   می خاصی نبوده و از طریق خودیاری مردم اداره

هر »گوید:   می یر بنه باشی وجود دارد که یکی از کشاورزان در توصیف بنه باشیفقط در روستای و

دهند و هر بنه یک بنه باشی دارد که مالک یکی از آن چهار  می جفت زمین یک بنه را تشکیل 4

ی تعیین نوبت و الیروبی بعنوان نماینده آن بنه، حضور ها جفت زمین است. بنه باشی در جلسه

صورت داوطلبانه در بنه خود انتخاب   ی بنه باشی که بهها رز در تکمیل فعالیت. این کشاو«دارد

متر  288اخیراً تقریباً به طول »گوید:   می کند،  نمی شده و حقی را از این بابت طلب و دریافت

پول را جمع  ها صورت مشارکت مردمی بود. بنه باشی  کشی صورت گرفت. تأمین هزینه به  جدول

های  ماند و در برخی از بنه می ها بنه باشی طی چندین سال ثابت نین در برخی بنه. همچ«کردند

شوند. در برخی روستاهای دیگر نیز یکی از معتمدین   می دیگر هرسال یکی از افراد، بنه باشی

ی مرتبط با قنوات و ها  مثل مراجعه به ادارات و ارائه درخواست) محلی را مسئول اقدامات مختلف

نمایند، البته کشاورزان در انجام این امور مشارکت دارند و در اقدامات  ( میت الیروبییا مدیری

گیرند. همچنین بابت   می مختلف مربوطه افراد مختلفی مسئولیت انجام اقدامات را بر عهده

 شود. نمی الزحمه به این افراد پرداخت ی این افراد نیز مبلغی بعنوان حقها  فعالیت

 مدار گردش آب

 در زبان علمی به فاصله زمانی بین دو نوبت حقابه یک زمین در آبیاری، مدار گردش آب گفته 

نوبت و یا  (،معادل ترکی گردش) 1شود، در بین کشاورزان نیز با عبارات مختلفی مثل دوالنما می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. dolanma 
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روز است.  12الی  18دوره رایج است. مدار گردش آب در روستاها متفاوت است و تقریباً بین 

سی مدار گردش آب روستاهای مجاور نشان داده است که روستاهای مجاور هم و دارای برر

کنند و دارای مدار   نمی موقعیت جغرافیایی یکسان از مدار گردش آب با طول یکسان تبعیت

گردش آب مخصوص به خود هستند. طول مدار گردش آب در سالیان متوالی در روستاها 

ی کشاورزی ها  تغییر نیست و فقط ترتیب نوبت آبیاری زمین  یکسان است و این موضوع قابل

 کند. می تغییر

از گذشته تاکنون در مناطقی که میزان آب کم باشد، آب از ارزش باالیی برخوردار است و از 

شود. در کل روستاهای شهرستان سلطانیه نیز، مبنای  می واحد زمانی برای تقسیم آب استفاده

ن زمان است و کشاورزان بر اساس ساعت و دقیقه آب را در اختیار تقسیم آب در بین کشاورزا

که در برخی از   طوری  دارند و این زمان برای کشاورزان از ارزش باالیی برخوردار است. به

زمان آبیاری برای تحویل گرفتن   ی اصلی کشاورزان عدم رعایت مدتها روستاها یکی از چالش

 آب است.

روزی است و تمام افرادی که دارای حقابه در آب قنات   بانهصورت ش  مدار گردش آب به

 روز را آب در اختیار دارند.  باشند در طول مدار گردش آب، ساعاتی از شبانه

صورت  نیز باید گفت که تقریباً در تمام روستاها نوبت آب به  در خصوص تعیین نوبت آب

 کشی  سال زراعی قرعه ع هرشود. برخی از روستاها ساالنه در شرو می کشی مشخص قرعه

کنند. در   می شده است، تبعیت  ی گذشته تعیینها  کنند و برخی نیز از نوبتی که سال  می

سال  کنند، ابتدای هر می کشی مشخص  را با قرعه ها سال نوبت روستاهایی مثل ویر که هر

اصطالح جزو رهبران  زراعی یکی از افراد دارای حقابه در قنات که عموماً از معتمدین است و به

کند و  می محلی روستا است همه افراد دارای حقابه را در ساعتی مشخص به منزل خود دعوت

پذیرد. هر جفت زمین تحت عنوان نامی مثل نام مالک  می کشی صورت  در منزل وی این قرعه

ه و شده در آن توسط یکی از افراد باسواد بر روی کاغذی نوشته شد  زمین یا نام محل واقع
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یکی برداشته و اسامی را   شود. سپس کاغذها را یکی  می داخل ظرف یا کالهی ریخته و هم زده

کنند. در برخی دیگر از روستاها که همه کشاورزان روستا در قنات سهیم  می نوبت یادداشت  به

این شود. در  می هستند نیز این جلسه ساالنه در مسجد و یا در خانه یکی از اعضای شورا برگزار

مورد کسی مسئول آب نیست و هر کس در نوبت خود باید هوشیار باشد و نفر قبل از خود را 

به خاطر بسپارد و زمانی که موعد دریافت آب خود شد آب را از نفر قبلی تحویل بگیرد، به این 

های کشاورزی خود منحرف سازد و اقدام به آبیاری اراضی  صورت که آب را به مسیر زمین

 ید.خود بنما

جفت  4در برخی از روستاها مانند روستای ویر که تعداد کشاورزان زیاد است از میان هر 

کند.   می شود، یک نفر بعنوان سربنه در جلسات تقسیم آب شرکت  می ها بنه گفته زمین که به آن

 شود. بنه باشی در می همان بنه است بنه باشی گفته  به فرد نماینده بنه که یکی از کشاورزان

 کند.  می حضور پیدا ها  کشی نوبت  جلسات الیروبی و قرعه

روزی است باید گفت   صورت شبانه  گردش آب در بین کشاورزان به با توجه به اینکه مدار

 که نوبت آبیاری برخی از کشاورزان در ساعات شبانه است؛ که زحمت کار آبیاری را بیشتر

  در داخل طول مدت مدار گردش آب را به ها  وبتکند. لذا کشاورزان برای رعایت عدالت، ن  می

 داخل مدار گردش آب سبب ها  کنند. درنهایت این گردش نوبت  می صورت گردشی اجرا

 هم ساعات روزانه آبیاری داشته باشند. هم در ساعات شبانه و  شود که همه کشاورزان می

 های رایج در روستا سازه

اند. مورد اول که برداری از قنات دو دستههای بهرهنظامهای رایج در روستا برای مدیریت  سازه

بند برای ذخیره آب باران و برف در زمستان  و سیل 1هایی مثل بند انحرافی، گولشامل سازه

ی انتقال آب از ها هستند و دیگری نیز شامل استخرهای ذخیره آب قنوات در زمستان و کانال

 منبع به مزارع است.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نی، خاکی و یا لوله صورتوی بتها  ی کشاورزی از طریق کانالها  به زمین انتقال آب از منبع

اغلب بر عهده سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیه است.  ها  گیرد. ساخت این کانال  می

از روستاییان در  ها  سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیه با گرفتن بخشی اندکی از هزینه

پردازد. اغلب پس از   می بیشتر هزینه از بودجه دولتی، به انجام عملیاتقالب خودیاری و تقبل 

ی مکرر، سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیه در ها  درخواست روستاییان و پیگیری

 گیرد.  می کشی را با واگذاری پروژه به پیمانکار بر عهده  صورت وجود بودجه، کانال

برای جلوگیری از هدر رفت آب اهمیت دارد. در آوری آب قنات در روستاها  استخر جمع

 مرکز برخی روستاها همچون اسدآباد استخری وجود دارد که آب چشمه و قنات به آن هدایت

که در زبان محلی ) گیرد. آب قنات در ابتدا وارد استخری می شود و بعد تقسیم آب صورت  می

ری از جنس سیمان کشیده شده شده که در جلوی خروجی آن دیوا( شود  می به آن گول گفته

اندازه یک مستطیل یک متر در نیم متر فضای باز تعبیه شده و در  است و در وسط دیوار به

گرفته است. جهت جاری کردن آب به سمت مزارع  جلوی این فضا فلزی مستطیلی شکل قرار

مت شود و از فضای مستطیلی شکل آب خارج شده و به س می این فلز به سمت باال کشیده

 شود.  می مزارع روان

مثل ) ها هستند ها قنات و چشمه گول بیشتر در روستاهایی که منبع اصلی آب کشاورزی آن

شود. گول  می وجود دارد. از گول برای ذخیره آب قنات و چشمه استفاده( ارجین و اولنگ

ل به برداری از منابع آب کوچک در استان زنجان است. گو  روشی سنتی برای حفاظت و بهره

برداری از   و بهره ها  ها و قنات گویند که جهت مهار آب چشمه  می استخر خاکی و سنتی کوچکی

ت بسیار طوالنی است. جهت احداث این نوع مگردد. این نوع سازه دارای قد  می ها احداث آن

سازه گودالی با ابعاد مختلف در قطعه زمینی حفر کرده و با کوبیدن خاک کف آن نسبت به 

شود. این سازه در مناطقی که دسترسی به منابع آب  می ناپذیر کردن کف آن اقدام و نفوذ سخت
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ی فراوان در یک منطقه به دلیل فعال و آباد بودن آن ها دائمی نداشته رواج دارد. وجود گول

 ی مهم زراعی و دامداری در آن منطقه دارد.ها منطقه بوده و نشان از فعالیت

 ی آبرسانیها الو کان ها الیروبی قنات

ی درون کوره قنات، ها  الی و ریزش و  تخلیه گل» گوید:  ( می1103ی )در تعریف الیروبی نادر

قنات فاقد پوشش حفاظتی است، لذا در طول زمان  یالیروبی نام دارد. چون اغلب دیواره مجرا

 آبگذاری شده باعث کاهش جریان   الی رسوب و  ها و سقف آن ریزش کرده و گل دیواره

 یول گذارکی ها  ساله نیاز به الیروبی دارند. در مورد قنات  شود؛ بنابراین اکثر قنوات همه می

 .«این مسئله کمتر اتفاق میافتد 1شده

تواند کمک   می در روستاها ها  الیروبی یکی از اقداماتی است که به حفاظت و احیای قنات

به دو صورت سطحی و  ها  هت حفظ قناتکند. این اقدام در روستاهای شهرستان سلطانیه در ج

 گیرد.  می عمقی انجام

صورت سطحی و محدود توسط کشاورزان دارای  ساله به در سطح کشاورزان، این اقدام هر 

ساله کشاورزان در ابتدای سال زراعی با مشارکت هم این کار  گیرد. هر می حقابه از قنات انجام

طور   رد مصاحبه در توصیف شیوه انجام این عملیات ایندهند. یکی از کشاورزان مو  می را انجام

سال در ابتدای کشت و کار هر کس به میزان زمینی که دارد در الیروبی کانال  هر» گفته است:

 کنیم. این کار به حالت عرف در  نمی کند. برای این کار هم کسی را مسئول این کار  می همکاری

ریزی کنیم. فقط   ست که جلسه بگذاریم و برنامهداند نیازی نی می کسی خودش آمده و هر

دهیم. انجام الیروبی کانال را خود مردم  می روزهای الیروبی را در ابتدای سال زراعی به هم خبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای با ابعاد مختلف ساخته شده و برای  ل تخم مرغی، دایرهکول قطعه بتونی است که به صورت مسلح به شک 1

 .(1103جلوگیری از ریزش دیواره میله چاهها و یا سقف ودیواره های کوره قنوات بکار برده می شود)نادری، 
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ی ها  دهند. هر کس به میزان زمین  می ی کشاورزی انجامها  ی زمینها  با احتساب تعداد جفت

 .«شود  می در این کار سهیماش  کشاورزی

صورت حضوری و کار یدی کشاورزان و یا توسط   یا به ها  جام عملیات الیروبی قناتان

گیرد و یا اینکه فرد کشاورز هزینه کارگری را که برای میزان سهم او در   می نماینده آنان صورت

در طی این پنجاه سال » گوید:  می پردازد. در این مورد کشاورزی می کند را  می الیروبی قنات کار

کنند که   می شود و اعالم  می سال زمان بهار یک نفر داوطلبانه پیگیر شته که من به یاد دارم هرگذ

کشد و هر   ن کار چندین روز طول میبرای هر جفت یک نفر بیاید تا جوی را الیروبی کنیم. ای

مشغول  هکس به ازای هر جفت زمین خود یک نفر را برای کار در طی یکی از این روزهایی ک

 فردی پسرش را ها  فرستد و کسی ممکن است خودش بیاید بعضی وقت می یروبی هستیمال

 یک نفر کار کارگر را  من خودم پول آن گوید شما کارگر بگیرید و  ها می  فرستد بعضی وقت  می

 .«کند می اندازه زمینی که دارد مشارکت دهم. هر کس به می

ق است، به سفارش جهاد کشاورزی صورت اساسی و عمی یک نوع دیگر که الیروبی به

گیرد.   می شهرستان سلطانیه و با درخواست کشاورزان از جهاد کشاورزی توسط پیمانکار صورت

در قدیم در دوره ارباب، » یکی از کشاورزان در خصوص الیروبی قنات درگذشته گفته است که:

ده است. مردم از جهاد آورد تا الیروبی را انجام دهد. االن وضعیت فرق کر می ارباب کارگر

واقع این نشانگر این است که کشاورزان از دولت انتظار  . در«کشاورزی انتظار همکاری دارند

دارند که بعنوان جایگزین نقش اربابی در قدیم اکنون اقدامات مربوط به ارباب را انجام دهد. این 

در برخی از روستاهایی ساله صورت بگیرد.  الیروبی توسط جهاد کشاورزی اقدامی نیست که هر

بار   که کشاورزان مورد مصاحبه بودند، اغلب اظهار داشتند که تاکنون اداره جهاد کشاورزی یک

 برای الیروبی قنات اقدام کرده است. کشاورزی از روستای ویر در این خصوص گفته است:

ی ما ها  گیریصورت اساسی جهاد خودش الیروبی کرد. ما درخواست دادیم بعد از پی  امسال به»

جهاد این کار را انجام داد. جهاد امسال الیروبی اساسی کرد و کول گذاری کرد و الحمداله 



 

 

 

 

 

 499  های آن در شهرستان سلطانیهها و چالش برداری مشاعی از قنات نظام بهره

 

 

کند که خوب عمل کردند یا  می خوب بود. کیفیت اقدام جهاد کشاورزی را گذر زمان مشخص

در گذشته . «رسد  نمی پای قدیم  کنند به می یی کهها  گذاری نه ولی در کل باید گفت که االن کول

اتیلن  های پلی شده و در عوض از کول  شده که امروزه منسوخ می سفالی نیز استفاده یهااز کول

 شود. می نی استفادهوهای سفالی و بت کول یجابه

رشته  14طبق گزارشی که از جهاد کشاورزی شهرستان سلطانیه دریافت شده است از تعداد 

شده است که با توجه به   شته قنات احیا و مرمتر 2قنات فعال در این شهرستان فقط حدود 

 رسد این تعداد ناچیز است. می در کشاورزی به نظر ها  ارزش و اهمیت قنات

 مدیریت مصرف و استفاده از آب

کلی در تمامی روستاها با  طور  واقع فرایند عملیات آبیاری است. دوره آبیاری به این فرایند در

شود و تا اواخر   می ماه یا ابتدای اردیبهشت شروع  خر فروردینای اوا هفته تفاوت یک الی دو

ماه تا اتمام کامل یک مدار گردش آب ادامه دارد. روش آبیاری نیز در روستاهای شهرستان  مهر

 های آبیاری تحت صورت غرقابی بوده و گاهی هم در برخی از روستاها سامانه  سلطانیه اغلب به

  یی نسبتاً تراز به شکل مربع یا مربعها  روش غرقابی کرت گیرد. در  می فشار مورداستفاده قرار 

کنند و پس از پر شدن کرت، آب را   می مستطیل آماده ساخته و آب را از جوی مجاور وارد کرت

کارایی باالیی ندارد. با آبیاری غرقابی تنها نیمی از آب  ها  کنند. در مقایسه با سایر روش  می قطع

رود. این روش   می ی هرز به هدرها  نیمه دیگر به دلیل تبخیر رواناب و علف شود و  می اعمال

 یی است که در آن هدر رفت آب فراوان است.ها  یکی از روش

بر اساس گزارش دریافتی از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، تاکنون در شهرستان 

ورزی از سیستم آبیاری بارانی، ی کشاها  هکتار از زمین 4288سلطانیه و روستاهای این شهرستان 

ی ها  هکتار از زمین 288ای و  ی کشاورزی از سیستم آبیاری قطرهها  هکتار از زمین 388

شده است که هزینه این اقدامات   کشاورزی از آبیاری تیپ برای آبیاری انواع محصوالت استفاده
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اراضی زیر کشت ساالنه میلیون تومان بوده است. با توجه به اینکه مساحت کل  11415معادل 

هکتار است، باید گفت که در  15424برابر با ( مثمر و غیر مثمر) محصوالت آبی زراعی و باغی

که برابر با ( ای و بارانی قطره) فشار  مقایسه با میزان اراضی تجهیز شده به سیستم آبیاری تحت

محصوالت آبی  درصد از اراضی کشاورزی زیر کشت ساالنه 52/15هکتار است، فقط  5588

 44/24فشار است. درواقع هنوز   دارای سیستم آبیاری تحت( مثمر و غیر مثمر) زراعی و باغی

شود که در این روش، آب تزریقی  می آبیاری( غرقابیی )درصد از این اراضی به روش سنت

 باشد.  می بسیار باالتر از نیاز گیاه

 واتبرداری مشاعی کشاورزان از قن  ی بهرهها  چالش

برداری   ی بهرهها  گزاره مفهومی در ارتباط با چالش 08، تعداد ها  با تحلیل محتوای متن مصاحبه

های  استخراج شد. خالصه نتایج مربوط به فرایند کدگذاری داده ها  مشاعی کشاورزان از قنات

 حاصل از این پژوهش در شکل زیر آورده شده است.

 
 . نتایج فرایند کدگذاری9شکل

 

مراتب کدگذاری در   ها با توجه به نزدیکی مفهومی در طی سلسله یکپارچه یافتهساختار 

کنند به  می ای از موضوع را تحلیل نظریه مبنایی در قالب سه دسته موضوعی که هر یک جنبه

 گروه بندی شده است: شرح زیر
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 ای موانع زمینه

ساختی و ضعف  یرای شامل محورهای طبیعی، ضعف تصدی گیری دولت، ضعف ز موانع زمینه

  های ناکارآمدی و نارسایی را در نظام بهره واقع این محورها هر یک زمینه تربیتی است. در

تواند به رفع   می ها برداری مشاعی از قنوات را فراهم ساخته است. شناخت این عوامل و رفع آن

 برداری مشاعی از قنوات کمک نماید.  ی مدیریت نظام بهرهها  چالش

هوایی و اقلیمی حاکم بر کشور و همچنین حوادث  و  واقع به تغییرات آب عی درعوامل طبی

جمله سیل و زلزله اشاره دارد. این عوامل تحت کنترل نبوده و تنها راه مدیریت این  طبیعی از

ی ناشی از این ها  ی پذیرش و جلوگیری و یا به حداقل رساندن آسیبها  عوامل در ایجاد زمینه

 عوامل است.

واقع از خارج از جامعه روستایی بر نظام  تصدی گیری دولت از عواملی است که در ضعف

 های غیرتوجهی به افزایش چاه  برداری مشاعی از قنوات تأثیر منفی دارد. این عوامل بی  بهره

حمایت کافی   شده، عدم  مجاز در محدوده قنات، صدور مجوز حفر چاه به ازای قنات خشک

گذاری،   کفایتی پیمانکاران الیروبی است. این عوامل به چهار بعد قانون  جهت الیروبی و بی

ی جهاد کشاورزی و سازمان امور آب مربوط ها  حمایتی و کیفیت خدمات دولتی و تعهد سازمان

ی خود خدمات دولتی را در این چهار بعد ضعیف توصیف ها است. کشاورزان در مصاحبه

برداری مشاعی از قنوات شده   یی در نظام بهرهها  یجاد چالشطور مستقیم سبب ا  اند که به کرده

ساختی برای ذخیره آب و جلوگیری از  های زیر است. کمبود و یا حتی نبود امکانات و سازه

 هدر رفت آب ضروری است. نبود استخرهای ذخیره آب و یا وجود فرصتی برای استفاده چند

سائلی است که سبب هدر رفت آب در منظوره از آب قنات مثل پرورش ماهی ازجمله م

 ها وجود ندارد. یی است که نیاز به آبیاری در آنها  فصل

ای اشاره به ضعف تربیتی دارد. منظور از ضعف تربیتی نبود  آخرین عامل در موانع زمینه

آموزش و یا ضعف در آموزش و اعتقادات است. وجود اعتقادات قوی دینی و اجتناب از هدر 
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یی در نظام ها  ی تربیتی و آموزشی است که ضعف در آن سبب ایجاد چالشدادن آب مسائل

 برداری مشاعی از قنوات شده است. بهره

 موانع فرایندی

بررسی است. این سه   آبی قنوات، موانع فنی و موانع انسانی قابل موانع فرایندی در سه محور کم

واقع  آبی قنات در  منظور از کماست.  ها برداران قنات  ی اساسی واصلی بهرهها  محور چالش

خورد. عامل  می برداری به چشم  ی بهرهها پایین آمدن دبی قنوات است که به فراوانی در نظام

کشی   گذاری و لوله کشی، کول  واقع نیاز به الیروبی، کانال دیگر موانع فنی است. موانع فنی در

های ست. این موانع نیازهای سازهآوری آب قنات ا قنات و عدم وجود استخر و سیل بند جمع

دهد. عامل دیگر موانع انسانی هستند. موانع انسانی در سه مقوله فرهنگ   می برداران را نشان  بهره

جویی به عدم آشنایی   بررسی هستند. فرهنگ صرفه  جویی، موانع مالی و اجتماعی قابل  صرفه

واقع اشاره به عدم  ع مالی نیز درجویی در مصرف آب اشاره دارد. موان کشاورزان با صرفه

جمله تجهیز اراضی به سامانه آبیاری  برداری از آب قنوات، از  برداران در امور بهره  توانایی بهره

است.  ها  ی آب و الیروبی قناتها کشی کانال  فشار، احداث استخر ذخیره آب و یا لوله  تحت

، عدم اتحاد و مشارکت و ضعف ی اجتماعی نیز عدم رعایت مدت آبیاریها مقوله چالش

عملکرد دهیاری و شورا است. عدم رعایت مدت آبیاری برای کشاورزان مهم است؛ اما گاهی 

کنند. مشارکت و ضعف عملکرد دهیاری و  می برخی کشاورزان در رعایت این عامل غفلت

ت از منابع ی دولتی و یا صیانها نفعان و کنشگران این نظام در دریافت حمایت شورا بعنوان ذی

ی اجتماعی در ها  آبی مهم و ضروری است. کشاورزان ضعف در این موارد را از چالش

 اند. دانسته ها  برداری از قنات بهره

 پیامدها

برداری مشاعی از آب قنوات در دو محور آورده شده است.   ی نظام بهرهها  پیامدهای چالش

 ی نظام بهرهها  ور پیامدهای چالشخسارت به کشاورزی و آسیب به جامعه روستایی دو مح
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برداری   ی بهرهها  برداری مشاعی از آب قنوات هستند. خسارت به کشاورزی در اثر تحمل چالش 

شده   آب ماندن اراضی خالصه  پروری و بیماز قنوات در دو مقوله گرانی علوفه و ضرر به دا

وابسته  ها  ودی به منابع آبی قناتپروری هر دو تا حدمواقع زراعت بر روی زمین و یا دا است. در

شوند.   می برداری از این منبع آبی دچار زیان  هستند که در صورت وجود چالش در نظام بهره

شده   آسیب به جامعه روستایی در سه مقوله ترک کشاورزی، بیکاری و مهاجرت از روستا خالصه

 به وجود بیاید. تواند می است که هر سه این عامل ناشی از خسارات به کشاورزی

ی محوری بر ها های انتخابی از مقولهی محوری از مفاهیم باز اولیه و انتزاع کدها انتزاع مقوله -2جدول

 ی صورت گرفتهها اساس مصاحبه

کد گذاری 
 انتخابی

کدگذاری 
 ( هامحوری )مقوله

 ( کدگذاری باز )مفاهیم

 ایزمینه

 عوامل طبیعی

 کاهش نزوالت جوی .1

 که بعنوان کمکی برای آبیاری استفاده های فصلیخشکیدن رود .6
 شد. می

 تخریب قنات در اثر زلزله .1

 تخریب قنات در اثر سیل .4

 ضعف در تصدی
 گری دولت

 اهمیت ندادن به جایگاه و ارزش قنات بعنوان یک منبع آب کشاورزی .5

 نداشتن برنامه برای احیا و حفظ قنات .2

 اری قناتعدم تشویق مردم به حفظ و نگهد .1

و وجود شرایط مختلف ارائه حمایت مادی جهت تجهیز  سختگیری .0
 های آبیاری سیستم

 کمبود بودجه برای ارائه وام .3

 با کشاورزان خصومت شخصی بعضی از کارکنان ادارات دولتی .18

 عدم همکاری کافی دولت در الیروبی قنات .11

ام امورات ترمیم کیفیت پایین کار پیمانکار انتخابی دولت جهت انج .16
 قنات

 مجاز در محدوده قنات های غیرتوجهی به افزایش چاه  بی .11

 مقابله ضعیف با حفر چاه غیرمجاز و عدم توجه دولت به این مسئله .14

 رابطه بازی در انجام امور اداری .15

فشار و   نیاز به تمدید پروانه برای تجهیز اراضی به آبیاری تحت .12
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کد گذاری 
 انتخابی

کدگذاری 
 ( هامحوری )مقوله

 ( کدگذاری باز )مفاهیم

 این خصوص دریافت حمایت مالی در

 شده  صدور مجوز حفر چاه به ازای قنات خشک .11

عدم نظارت اداره امور آب و عدم جلوگیری اداره امور آب از حفر  .10
 مجاز های غیر چاه

 عدم همکاری کارکنان دولت .13

 ساختیضعف زیر

 آوری آب نبود استخر جمع .68

منظوره از آب قنات مثل  عدم وجود فرصتی برای استفاده چند .61
 رورش ماهیپ

 وجود کانال خاکی جهت انتقال آب .66

 ها آن ها و نیاز به الیروبی عمیق فرسودگی قنات .61

 ها ریزش دهانه قنات .64

 ضعف تربیتی

 عدم آشنایی با قوانین و ناتوانی از دفاع از حقوق خود .65

 اعتقاد به رشوه و عدم توانایی پیشبرد کار اداری به شیوه صحیح .62

  جویی و خالصه کردن صرفه  در خصوص صرفهعدم دانش کافی  .61
 فشار  جویی در آبیاری تحت

ی مالی دولتی در تجهیزات ها عدم آگاهی از شرایط ارائه حمایت .60
 مدیریت منابع آب

 زمینه مدیریت کمبود آب دانش پایین در .63

 عدم توانایی پیگیری مطالبات خود .18

 و الیروبی چاه اطالعات پایین در خصوص نگهداری از منابع آب .11

 جویی در آب و تأثیر آن در حفظ منابع آب صرفه  عدم اعتقاد به .16

 شکنی در کار هم هم و کار عدم همکاری کشاورزان با .11

زود شدن  و و اختالف بر سر دیر ها اختالف بر سر رعایت نوبت .14
 ها نوبت

 اعتقاد به گناه بودن هدر دادن آب ضعف .15

 توجهی به حرام و حالل  ن و بیعدم رعایت حقوق دیگرا .12

 تر  خصوص در نسل جوان  ضعف اعتقادی در میان کشاورزان به .11

 ی دولتیها نگرش منفی به کارکنان سازمان .10

 توجهی به وجدان کاری  تفکر صرفاً مادی مقنی به کار الیروبی و بی .13

 عدم اطمینان به مهارت مقنی در امر الیروبی چاه .48

 و  مجاز کشاورزان دیگر به دلیل روابط قوم چاه غیر عدم افشای حفر .41
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کد گذاری 
 انتخابی

کدگذاری 
 ( هامحوری )مقوله

 ( کدگذاری باز )مفاهیم

 خویشی و همسایگی باهم

عوامل 
 فرایندی

 آبی قنوات کم

 آبی در تابستان  و مشکل کم زمینی ی زیرها  افت آب .46

 ها  کاهش حجم آب قنات .41

 ها  خشک شدن قنات .44

 عوامل فنی

 کشی قنات  و لوله کشی  نیاز به الیروبی، کانال .45

 جهت ذخیره آب استخر ه وجودنیاز ب .42

 نیاز به کول گذاری قنات .41

 آوری آب نیاز به وجود استخر جمع .40

 آوری آب سیل بند جهت جمع نیاز به .43

 کیفیت پایین کار مقنی .58

 عوامل انسانی

 عدم رعایت مدت آبیاری .51

 عدم اتحاد و مشارکت .56

 ضعف عملکرد دهیاری و شورا .51

 بر آبدهی قنات زدیک به قنات و تأثیر منفیمجاز ن های غیر حفر چاه .54

 آب برای تجهیز تأسیسات آبیاری ناامیدی از وضعیت آبدهی منبع .55

 ها  هدر رفت آب در برخی از زمین .52

رویه از   استفاده بی و احداث باغات و تبدیل اراضی دیم به اراضی آبی .51
 آب

 ی آبیها  بایر ماندن زمین .50

 زمینی در برخی مناطق رویه آب زیر  مصرف بی .53

 ی نگهداری تجهیزات آبیاریها باال رفتن هزینه .28

 فشار  ی آبیاری تحتها برای اجرای سامانه ها باال رفتن هزینه .21

 ی دولتی در تجهیز مزارع به آبیاری تحتها نیاز به افزایش حمایت .26
 فشار 

جهت  ی دولتی در بسیاری از کشاورزانها  ناتوانی دریافت حمایت .21
 تجهیز مزارع

 جویی در مصرف آب  عدم وجود امکانات صرفه .24

 عدم مشارکت مالی برخی از کشاورزان در امور نگهداری از چاه آب .25

 هزینه باال برای الیروبی .22

 ها سودآوری پایین کشاورزی و ناتوانی در پرداخت هزینه .21

 کشی کانال  باال بودن هزینه باالی لوله .20
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کد گذاری 
 انتخابی

کدگذاری 
 ( هامحوری )مقوله

 ( کدگذاری باز )مفاهیم

جهت انجام امور مدیریت  ها  آوری هزینه نگی و جمعدشواری هماه .23
 آب

 پیامدها

ت به رخسا
 کشاورزی

 ی باالها فشار به خاطر هزینه  آبیاری تحت عدم تمایل به تجهیز به .18

 آبی به خاطر وضعیت کم ناامیدی از آینده کشاورزی .11

 تمایل به ترک کشاورزی در صورت یافتن فرصت شغلی دیگر .16

مجاز به دلیل امید به داده شدن پروانه به  چاه غیرتمایل به حفر  .11
 مجاز های غیر مجاز ناشی از قانون تعین تکلیف چاه های غیر چاه

صرفه نبودن نگهداری دام و عدم   به  پروری و مقرونمگرانی علوفه دا .14
 پروریمتمایل به دا

 آب ماندن اراضی و خشک شدن برخی اراضی کشاورزی  بی .15

 ی اخیرها ی درختان در سالخشک شدن برخ .12

آسیب به جامعه 
 روستایی

 جستجوی شغل در شهرها .11

 بیکار ماندن روستاییان .10

 مهاجرت از روستا .13

 خالی شدن روستاها از نیروی کار جوان .08

 
 برداری مشاعی کشاورزان از قنوات ی مدیریت بهرهها سازی چالش مدل -9شکل
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 گیری  نتیجه

کلی دارای مزایای زیادی  طور  بعنوان منبع آب کشاورزی، به ها  ان از قناتبرداری کشاورز  بهره

تر   است. استخراج آب بدون کمک و صرف هزینه فقط با استفاده از نیروی ثقل از زمین، ارزان

زمینی  های زیر بودن آب قنات در مقایسه با آب چاه، دائمی بودن، عدم فشار به منابع سفره

تر از دیگر منابع   را باارزش و مهم ها  برداری از قنات  ی هستند که بهرههمگی بخشی از مزایای

ی نظام ها  گرو رفع چالش در ها  کند. لذا حفظ این قنات  می ها خصوص چاه  آب کشاورزی و به

 است. ها  برداری مشاعی از قنات  بهره

رداری مشاعی از ب  آنچه در نتایج این تحقیق به دست آمد این بود که کشاورزان در بهره

آبی  در سه محور کم ها  یی هستند. این چالشها  بعنوان منابع آب کشاورزی دچار چالش ها  قنات

هستند و ای  قنوات، موانع فنی و موانع انسانی وجود دارند که متأثر از عوامل مختلف زمینه

و آسیب به خود نیز درنهایت پیامدهایی ازجمله خسارت به کشاورزی  ها  همچنین این چالش

ای نیز شامل عوامل طبیعی، ضعف تصدی گیری  جامعه روستایی را به همراه دارد. عوامل زمینه

 شود: می ساختی و ضعف تربیتی هستند. با توجه به نتایج حاصل پیشنهاد دولت، ضعف زیر

کشاورزی که از کنشگران اصلی در نظام  نیرو و های خانهنهادهای دولتی بخصوص وزارت .1

ی ها  کشاورزی هستند، باید در زمینه ایجاد امکانات و ارائه خدمات و حمایت آبیاری در

دولتی با شدت بیشتری عمل کرده و به کشاورزان در حفظ و نگهداری قنوات و انتقال آب 

ای که باید  جویی در مصرف آب کمک کنند. زمینه  و تجهیز مزارع به امکانات ذخیره و صرفه

فصل دوم  18گذاری در زمینه ماده   ح و عمل قرار گیرد قانونتوسط متولیان امر مورد اصال

است. ( شده  امکان حفر چاه بجای قنات خشک) قانون توزیع عادالنه آب ینامه اجرای  آیین

این قانون در میان کشاورزان به دلیل وجود امکان حفر چاه جایگزین سبب شده است که 

نباشد. برخورد با مجرمان در حیطه استفاده از  برای کشاورزان در اولویت ها  حفاظت از قنات

 جمله مسائلی است که باید با جدیت دنبال گردد. مجاز نیز از منابع آبی غیر
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ت گرفته از عدم آموزش در حیطه حفظ و در مصرف آب و همچنین ئضعف تربیتی که نش .6

ت. ضعف در اعتقادات معنوی نسبت به اهمیت و جایگاه آب است، سبب مشکالت شده اس

  های جمعی باید در این موضوع به ارائه آموزش و فرهنگ وزارت جهاد کشاورزی و رسانه

 سازی بپردازند.

و تصمیمات جمعی  ها  سازی کشاورزان و مسئوالن روستایی در فعالیت توانمند و آموزش .1

ی ترویجی جهت شناخت حقوق کشاورزان در ها  توجه قرار گیرد. ارائه کالس باید مورد

برداری مشاعی   در این نظام بهره آنان راتواند   می نابع آبی و مهارت حل مسئلهزمینه م

 موفق سازد.

 

 منابع

 مجله انسان .های اجتماعی نظام آبیاری در ایران جنبه (.1131) الهولی .زادهرستمعلی ؛مصطفی .ازکیا 

 .41-11 .صص .61شماره .16سال .شناسی 

 برداران کشاورزی در  نظام آبیاری نوین بر وضعیت بهرهتحلیل اثرات  (.1131) حمید .جاللیان

 .24-41.صص .6شماره .1سال .فصلنامه فضا و توسعه روستایی .شهرستان خدابنده

 و کارکرد نظام سنتی مدیریت   نقش دانش بومی (.1131ا )محمود رض .میرلطفی ؛محمود .پور جمعه

های بزرگ کاری الیروبی  ه: گروهمطالع مشارکتی منابع آب در معیشت پایدار روستایی مورد

 .11-1 .صص .52شماره .فصلنامه علوم اجتماعی .در سیستان( حَشَری )های آبیار کانال

 های مؤثر  تحلیل شاخص (.1131) هوشنگ .غفوری ؛فاطمه؛ دشتی، قادر .جواد؛ کاظمیه .حسین زاد

. فصلنامه تبریز های روستایی مورد: دشت در توسعه کشاورزی و مدیریت منابع آب سکونتگاه

 .10-1 .صص .0شماره .1دوره .فضا و توسعه روستایی

 توسعه باغشهرها با استفاده از نظریه  یسازی پیامدها مدل (.1135) جعفر .یعقوبی ؛کلثوم .حمیدی

 .185-03 .صص .44شماره .جغرافیا و توسعه .مبنایی موردمطالعه: شهر زنجان



 

 

 

 

 

 429  های آن در شهرستان سلطانیهها و چالش برداری مشاعی از قنات نظام بهره

 

 

 نقش مدیریت سنتی و مدرن آب در  (.1138) مهرناز .هزارخانی؛ مریم .عبدالرضا؛ سوفی .رستگار

در:  .برداری شبکه و آبیاری و زهکشی ریزی، احداث و بهره مشارکت مردمی در مراحل برنامه

های تاریخی  المللی قنات و سازه مرکز بین یزد: المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب. همایش بین

 آبی.

 های سنتی در مدیریت منابع آب جهت  روش (.1138 )یالصفا. ل ؛روح اله؛ اسحاقی، رضا .رضایی

المللی دانش سنتی مدیریت  همایش بین . در:مقابله با خشکسالی با تأکید بر دانش بومی کشاورزی

: رداشت ازهای تاریخی آبی. قابل ب المللی قنات و سازه مرکز بین :یزد .منابع آب

https://www.civilica.com/Paper-TKWRM01-TKWRM01_062.html. 

 جهت  یموانع مدیریت پایدار منابع آب کشاورز (.1132) مسلم .سواری ؛محمدرضا .پسند شاه

آموزش  (.ای در حوزه سد قشالق استان کردستان )مطالعه یآموزش کشاورزان در مناطق روستای

 .184-31 .صص .1شماره .5سال .زیست و توسعه پایدار محیط

 بندی عوامل مؤثر بر نظام مدیریت  شناسایی و رتبه (.1131ی )موس .فرمانی ؛رحمان .غفاری

 .ای گلستان مطالعه موردی: شرکت سهامی آب منطقه ،AHPمشارکتی با استفاده از روش 

 .181-36 .صص .1شماره .14دوره .تحقیقات منابع آب ایران

 قنوات استان برداری از برخی  بررسی مسائل فنی و بهره (.1138) فریبرز .عباسی ؛مسعود .فرزام نیا

 .55-41 .صص .55شماره .خاک و  علوم آب .کرمان

 4شماره .1سال .شناسی ادب فارسی متن .«جفت»و « یوغ»شناسی  ریشه (.1138) تیمور .مالمیر. 

 .18-1 .صص

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات  .درآمدى بر روش تحقیق کیفى (.1101) بیوک .محمدى

 فرهنگى.

 مطالعه موردی: شهرستان ایوان ) نظام آبیاری سنتی در استان ایالم (.1131) ورمنص .منصوری مقدم

 .120-141 .صص .61شماره .شناسی  مجله انسان (.غرب
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 بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت  (.1131) جعفر .یعقوبی ؛لقمان .موالن نژاد

 .11سال .می پژوهشی مهندسی منابع آبفصلنامه عل (.منابع آب )موردمطالعه: شهرستان میاندوآب

 .68-11 .صص .12شماره

 برداری از آب در ایران و  های بهره جستاری بر نظام (.1103ی )مصطف .احمدوند ؛مهدی .میرزایی

های آبیاری و  مجموعه مقاالت سومین همایش ملی مدیریت شبکهدر: . انداز آن در آینده چشم
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