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  چکیده
 با متناسب سنتی مدیریتی هاي تمیسسآبی منجر به خلق  شرایط کم خشک، در مناطق خشک و نیمه

 از نقطه هر در دیرباز از که است جهان مناطق ترین یمیقد از یکی ایران. محلی شده است هاي یژگیو

 آب منابع از يبردار  بهرهسیستم منطقه آن فرهنگی و اجتماعی اقلیمی، شرایط با متناسب آن

 دانش بر مبتنی هاي مدیریتی یستمسیر خقرن ا تدریج در طول نیم به. است بوده حاکم فردي منحصربه

 با نوین هاي یستم عدم انطباق سیل که به دلندداد یریتی مدنوین هاي یستمس به را خود جاي بومی

و مدیریت  آب منابع زمینه در اي یده عدمشکالت بروز شاهد منطقه، هر ی و اجتماعیمی اقلشرایط

شود که کدام چارچوب حکمرانی  یم مطرح لسؤا با توجه به شرایط موجود این .منابع آب هستیم

خشک  هاي خشک و نیمه یماقل متناسب با  آب زیرزمینی، منابعیدارپامنابع آب در راستاي توسعه 

براي  مؤثراصول حکمرانی هدف از این تحقیق تلفیق قوانین حکمرانی سنتی و باستانی با  باشد؟ یم

در حقیقت . باشد یم به توسعه پایدار توسعه چارچوب حکمرانی آب زیرزمینی در جهت رسیدن

فرض بر این است که استفاده از فرهنگ و دانش بومی در زمینه مدیریت منابع آب و بازیابی نکات 

. شده مدیریت آب زیرزمینی باشد تواند قطعه گم  یمهاي جدید حکمرانی  يتئورجدید با استفاده از 

از روش  ، از مدیریت قنات آبخوانداری پاین حکمرا دانش بومیمنظور استخراج بهدر این مقاله 

بدین منظور در ابتدا به  .استفاده شده است یدانی مشاهدات معلمی موجود ومنابع اي  یسه مقایبررس

 آب پرداخته و سپس عوامل مشترك آن را با حکمرانی سنتی مورد بررسی قرار مؤثرمعرفی حکمرانی 

خشک دست  هاي خشک و نیمه یماقل آب متناسب با داده تا بتوان به یک چارچوب حکمرانی منابع

 يها شکافتوان  ی مؤثر، می با اصول حکمراندر انتها با تلفیق پیشنهادهاي حکمرانی سنتی. یافت

و به سیستم مدیریتی متناسب با شرایط اقلیمی و با در نظر گرفتن اصول  را پوشاند ی سنتیحکمران

 الگوهاي مناسب ارائهي موجود عصر حاضر و ها چالش با مؤثرتررویارویی . نوین دست یافت

  . محقق خواهد شدمؤثرتوسعه، با در نظر گرفتن دانش بومی و تلفیق با اصول حکمرانی 

 مدیریت آب زیرزمینی، دانش بومی، حکمرانی سنتی، حکمرانی آب زیرزمینی، : کلیدييها واژه

  توسعه پایدار

                                                
  banihabib@ut.ac.ir        .)نویسنده مسئول(. ایران تهران، دانشیار مهندسی منابع آب دانشگاه تهران، *
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  مقدمه

آید و  یمبه شمار  امل اصلی توسعهآب یکی از عو خشک نیمه و خشک مناطق در

موجب  در این مناطق، آب در گذشته کمبود. حیات و پیشرفت جامعه بدان وابسته است

ین و مدیریت آب گردیده است که از شاهکارهاي آن تأمنظیري در زمینه  یبابداعات 

  . اشاره کردانبارها آب، گوراب و بندها آب احداث توان به حفر قنوات، یم

ها و توزیع نامناسب مکانی و زمانی آن، ایرانیان را به سمت ابداع  یرندگباکمبود 

ها در   اسلتوان به احداث یم مثال عنوان  به. ي ذخیره آب باران سوق داده استها روش

 در استان فارس و آب انبار آبها در استان سیستان و بلوچستان،  هوتک استان لرستان،

 بر یهتکجوامع سنتی با  .)Banihabib, 1999: 337(رد ها در استان گیالن اشاره ک بندان

روي  اقلیمی هاي یژگیو با متناسب سنتی مدیریتی هاي یستمس خلق دانش بومی خود به

 دانش بومی استوار بودند نقش مهمی در بر پایههاي سنتی که  یستمساین . آوردند

  . در گذشته ایفا کردندآبی کممدیریت شرایط 

 پدید طبیعی بستري در که بوده و خطاهایی آزمون  و اربتج بومی حاصل دانش 

 این دانش. دارد مردم باورهاي در ریشه بشري است و جوامع متن از برخاسته که آمده

  منتقلطوالنی  يها سده طول دیگر در نسل به نسلی از سینه به سینه و شفاهی شکل به

 کشمن و وارن وسطت که بومی دانش ).154:1386 همکاران، و زن پاپ(  استشده

 پابرجاست، جامعه که وقتی تا و دارد گذشته يها قرن تجربیات در شد، ریشه مطرح

  ازيا مجموعه این دانش. دهد یم ادامه خود تکامل به آن فنی و فرهنگی پایه عنوان به

 را آن و آورده دست به مشکالت با برخورد در جامعه یک که دانش بوده و تجربه

رضایی و همکاران، ( است داده قرار خود يها چالش و ها گیري یمتصم براي اساسی

1390 :2.(  

 با ویارویی در رانسان که شود یهایی گفته م حل  به راهی واقع دانش بومدر

 يا  گذشتگان به دست آورده و در هر منطقهیات تجربیه بر پایانمشکالت، در طول سال
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 ).149:1393 ی، و شهرکیباران( باشد  متفاوتتواند ی ممنطقه آن یژه ویطبا توجه به شرا

 این .باشدتواند  یم با دانش نوین تعارض ندارد بلکه مکمل آن نیز تنها نهدانش بومی 

  کامالًمنطقه اجتماعی و بومی طبیعی، شرایط و با یافته  تکاملزمان بوده، طی دانش پویا

ي بومی در ها روشها و  یکتکن .)181:1393صابري و کرمی دهکردي، (سازگاري دارد 

یی ها روش منطقه، همان زیست محیطجامعه سنتی، به دلیل تطابق با شرایط محلی و 

جمعه پور، (باشند  یمي رسیدن به توسعه پایدار ها روشهستند که امروزه معرف 

50:1393.(  

 بومی شرایط داشتند، اغلب خارج دنیاي به وابستگی که يا توسعه هاي ریزي برنامه

گرفتند که این امر منجر به بروز مشکالت متعددي  یم نادیده را محلی هاي یستمس فنی و

 هاي یستمساز طرف دیگر . گردید و جامعه را از مسیر توسعه پایدار منحرف ساخت

 بر غالباً و فرهنگی شرایط با مناسب محلی، سطح در دسترس قابل ارزان،، بومی دانش

 مشکالت بنابراین به دلیل بروز بودند، شده بنا طبیعی فرآیندهاي و  الگوهااساس

 استفاده و غربی يها فرهنگ انتقال از ناشی محیطی زیست و اجتماعی اقتصادي،

توجهات به سمت دانش بومی ، سوم جهان کشورهاي در مدرن هاي يفناور از نسنجیده

  .)Grenier, 1998: 7(کشیده شد 

ي پایه ها مدله آیا صورت است ک سؤالی که در این مقاله با آن مواجه هستیم، بدین

 آب زیرزمینی در دنیا وجود دارد که با پیروي از اصول مؤثراي جهت حکمرانی  یهاولو 

آن، بتوان به توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی دست یافت؟ در واقع بهبود حکمرانی 

هاي آبی، کاهش فقر و تغییرات اقلیمی به چه  یستماکوسآب، براي ارتقاء مدیریت 

ي از ا عجلهتوان با الگوبرداري  ینم، سؤال بود؟ در پاسخ به این صورت خواهد

در . الگوهایی که خارج از منطقه وجود دارد به یک حکمرانی خوب آب دست پیدا کرد

 ینیرزمی مؤثر آب زی حکمرانبراي آبخوان ی سنتی حکمرانهاي یژگیو این مقاله

  .شده است یابی ارز
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   منابع آبمؤثرسیستم مدیریت 

یی که در کشورهاي پیشرفته نمونه خوب حکمرانی ها مدل کمی وجود دارد که شواهد

در واقع حکمرانی آب زیرزمینی . هستند در کشورهایی با درآمد کم هم پاسخگو باشند

هاي اجتماعی،  یستمسو بیشتر مرتبط با ها  آبخوانکمتر در ارتباط با آب زیرزمینی و 

ه است و به شرایط هر کشور و وابستگی ي سیاسی جامعها سازمانتحول اقتصادي و 

هیچ الگوي واحدي  ).Shah, 2014: 9(مردم آن کشور به آب زیرزمینی بستگی دارد 

 باید منطبق مؤثرهاي حکمرانی  یستمسدر واقع .  آب وجود نداردمؤثربراي حکمرانی 

 :Roger and Hall, 2003(با خصوصیات اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی هر کشور باشد 

صورتی  باید بهو . نیازمند تطبیق با شرایط محلی است مؤثر در واقع حکمرانی ).27

در هرصورت  .هاي عمومی و سیاسی را به خود جلب کند یتحماانجام گیرد که بتواند 

شفاف بودن، منسجم و :  وجود دارد که شاملمؤثر پایه براي حکمرانی اصولیک سري 

بودن، مشارکت  ، کارآمد و پایدارپاسخگو بودن، یکپارچه بودن، عادالنه و اخالقی بودن

ذینفعان از ابتدا تا انتها، آگاهی، ارتباطات، همکاري و اقدام جمعی، تولید دانش و 

ها،  یتواقعي مدیریتی توانا، چارچوب قانونی منطبق با ها سازماناشتراك آن، ایجاد 

صی و دولتی، مدیریت یکپارچه منابع آب، همکاري بین بخشی و مشارکت بخش خصو

 ,Charles Batchelor, 2007: 10; Varady et al(باشد  یم... بسیج حمایت سیاسی و

2012: 11.(  

ي بزرگ منطقه است که داراي فرهنگ و دانش بومی غنی در ها تمدن ازجملهایران 

آبی است که توانسته است در  زمینه مدیریت منابع آب زیرزمینی و انطباق با شرایط کم

خوبی مدیریت  عنصر حیاتی را چه در مرحله عرضه و چه در مرحله تقاضا بهگذشته این 

استخراج دانش بومی حکمرانی آب در جوامع سنتی و تلفیق آن با اصول حکمرانی . نماید

تواند منجر به ارائه چارچوبی مشخص در راستاي توسعه پایدار  یم عصر حاضر مؤثر

  .خشک گردد مناطق خشک و نیمهبها در  منابع آب زیرزمینی، این عنصر گران
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  تحقیق روش

ي، مشاهدات ا کتابخانهروش تحقیق مورد استفاده در این مقاله، بر مبناي بررسی منابع 

 مؤثر که در ابتدا قوانین و اصول حکمرانی صورت بدین. میدانی و بررسی تطبیقی است

آبخوان  مؤثر آبخوان از مراجع حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته و معیارهاي حکمرانی

ي، مراجع و مقاالت ا کتابخانهسپس با مراجعه به منابع مکتوب تاریخی و . تعیین گردید

در ادامه با توجه به . ي و مورد بررسی قرار گرفتآور جمعمرتبط با مدیریت قنات 

، )ها یرابممصاحبه با مردم محلی، پیشکسوتان عرصه قنات، مقنیان، (هاي میدانی  یبررس

مدیریت قنات با . دیریت و نحوه حکمرانی سنتی قنات تعیین گردیددانش بومی م

 آبخوان سنجیده و مورد ارزیابی قرار گرفته، مؤثرنگرشی تطبیقی با معیارهاي حکمرانی 

 مورد تحلیل و مؤثر از احداث و حفظ قنوات از منظر حکمرانی استفاده قابلنکات 

 در استفاده قابلات، دانش بومی ي نکبند جمعدر انتها پس از . ارزیابی قرار گرفت

  .دهد یم فلوچارت تحقیق را نشان 1 شکل .حکمرانی پایدار آبخوان استخراج گردید

  

   آبخوانمؤثرحکمرانی 

کند چه کسی  یمحکمرانی آب زیرزمینی دربردارنده چارچوبی است که معین 

به عهده دارد و  را ها آن کرده و مسئولیت اجراي گذاري پایهها را  ياستراتژها و  یاستس

روگر و هال بیان کردند .  نحوه تعامل ذینفعان با یکدیگر استکننده مشخصهمچنین 

 و توسعههاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و اجرایی براي  یستمسکه حکمرانی آب، 

 .گیرد یبرمي مختلف جامعه را در ها بخشدر  مدیریت منابع آب و مدیریت عرضه آب

، جوامع، منابع آب خود را ها آنکند که توسط  یمیی صحبت حکمرانی درباره فرآیندها

شوند که توسط  یمنمایند و این فرایندها هستند که منتهی به دستاوردهایی  یممدیریت 

  ).Rogers & Hall, 2003: 16(اند   شده یفتعریزي و ر برنامهخود جوامع 
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  یق فلوچارت روش تحق-1 شکل
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توانمندسازي چارچوب و هدایت قوانین و  آب زیرزمینی شامل مؤثرحکمرانی 

 يور بهرهاصول به سمت مدیریت جمعی آب زیرزمینی در راستاي پایداري، عدالت و 

در شده   گرفتهتصمیمات ). Report for World Water Forum, 2015: 4( است

 شده، بر پایه اطالعات و دانش بوده یفتعر، در راستاي رسیدن به اهداف مؤثرحکمرانی 

ها، زمان اجرا  یتفعالیی است که نوع ها برنامهها و  یاستستیجه این تصمیمات، ارائه و ن

 را مشخص کرده و این چارچوب در واقع نحوه مدیریت منابع ها آنو نحوه تکمیل 

 به دنبال مؤثرحکمرانی . نماید یم را تعیین ها آبخواني زیرزمینی و استفاده از ها آب

. باشد یمها در سطوح مختلف اداري  یتفعالو تنظیم ایجاد تعادل در توزیع قدرت 

 سعی در اصالح و مهندسی مجدد ساختارهاي اداري مؤثریگر، حکمرانی د عبارت به

  .موجود دارد

حکمرانی آب زیرزمینی فرآیندي است که در آن آب زیرزمینی از طریق استفاده از 

فافیت و قوانین پذیري، مشارکت، در دسترس بودن اطالعات، ش یتمسئولفرآیند 

 و در واقع بستري است که در آن هدوحکمرانی فراتر از مدیریت ب. شود یممدیریت 

که مدیریت مجموعه  یدرحالگردد،  یمفرآیندهاي مدیریت منابع آب زیرزمینی تنظیم 

در واقع . سازي تصمیماتی که از حکمرانی مشتق شده است یادهپاقداماتی است براي 

گیري در میان  یمتصمهنر هماهنگ کردن اقدامات اجرایی و حکمرانی آب زیرزمینی 

 در مؤثري ها حل راهباشد که نقش مهمی در تدوین  یمسطوح مختلف اداري و قضایی 

حکمرانی تصمیماتی است در رابطه با اینکه، . کند یمي آبی ایفا ها چالشرابطه با 

 چگونه مدیریت ها فاضالب کی استفاده شوند یا ها کش آفت کی روشن شوند، ها پمپ

 از آب زیرزمینی و کنندگان استفاده آب، کنندگان تأمیناین تصمیمات توسط . شوند

دیگر، حکمرانی آب زیرزمینی شامل  بیان به. شود یممدیران کاربري اراضی گرفته 

باشد که منجر به مدیریت مطلوب منابع  یمي از قوانین و اصول ا مجموعهچارچوب و 

  . خواهد شدها آبخواناز آب زیرزمینی و ترویج حفاظت از آب، تعدیل استفاده 

  



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     314  

  

   تعیین اجزاي حکمرانی آبخوان-

 آب زیرزمینی شامل توانمندسازي چارچوب و هدایت اصول به مؤثرحکمرانی 

منظور کنترل، حفاظت و استفاده اجتماعی پایدار از منابع آب  سمت مدیریت جمعی به

 :Foster and Gardano, 2013 ( وابسته استهاي یستماکوسزیرزمینی به نفع بشر و 

بازیگران،  :شود یمطورکلی چهار جزء را شامل  حکمرانی آب زیرزمینی به .)317

 Report for(دانش ها، اطالعات و  ریزي ها و برنامه یاستسي قانونی، ها چارچوب

World Water Forum, 2015: 31 .( و پایدار توجه بهمؤثربراي داشتن یک حکمرانی  

  ).2شکل (باشد  یمهریک از چهار جزء الزم و ضروري 

توانمندسازي چارچوبی است که مشخص  ی آب زیرزمینی حکمراندیگر یانب به

، )بازیگران(هاست  ياستراتژها و  یاستسکننده و مسئول اجراي  یمتنظکند چه کسی  یم

مات  تصمی؛)ي قانونیها چارچوب(باشد  یمتعامل ذینفعان گوناگون به چه صورت 

کند که چه فعالیتی براي رسیدن به اهداف  یمتوسط بازیگران، مشخص شده  گرفته 

ها،  یتفعالباشد و این  یممورد نیاز ) بر اساس دانش و اطالعات(شده  یف تعراجتماعی 

کننده  یینتعاین چارچوب ). ها برنامهها و  یاستس(گردد چه زمانی باید اجرا و کامل 

  .باشد یم ها آبخوانوه استفاده از مدیریت آب زیرزمینی و نح

  
  آبخوان حکمرانی اجزاي -2شکل 
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  بازیگران

ي بزرگ و کوچک ها سازمانبازیگران در حکمرانی آب زیرزمینی از اشخاص تا 

صورت دولتی و یا  باشند که به یمتعریف  یرپذیر بر روي منابع آب قابلتأثتأثیرگذار و 

 نهاد ي مردمها سازمانمانند ( وجود دارند المللی خصوصی و در سطح محلی، ملی و بین

NGO


 آب در کنندگان استفادهي خصوصی، ها شرکتي دولتی مسئول، ها سازمان، 

در ...).  و ها رسانهي دانشگاهی، ها سازمانها،  یتعاونبخش شهري، کشاورزي و صنعت، 

 .گیرد یمواقع سیستم حکمرانی توسط بازیگران آن شکل 

  

  ي قانونیها چارچوب

ي قانونی به دنبال برقراري ارتباط بین بازیگران حکمرانی آب ها رچوبچا

کننده  آور، مشخص ي مرتبط از طریق قوانین الزامها برنامهها و  یاستسزیرزمینی با 

ي قانونی، قوانین رسمی مملکتی ها چارچوب. باشد یمهاي هر بخش،  یتمسئولوظایف و 

در . اند گرفتهیید قرار تأران سیاسی مورد  و رهبگذار قانوني ها ارگانهستند که توسط 

 که قوانین آب زیرزمینی مرتبط با نقش دولت، مالکین، هاست چارچوبزیرمجموعه این 

کننده  در بسیاري از کشورها، قوانین عرفی، مشخص. شود یممشخص ...  وها حقابه

زمینه مدیریت ي طوالنی در ا باسابقهمثال در مناطق روستایی  عنوان به.  هستندها چارچوب

 .دهند یم را تشکیل ها چارچوبسنتی منابع آب، قوانین نانوشته عرفی، ساختار 

  

  ها یزير برنامهها و  یاستس

ها شامل تعریف اهداف اجتماعی، شرایط و نحوه اجراي اهداف درصدد  یاستس

کننده اهداف،  ها مشخص یاستسدر واقع . ریزي است تحقق اهداف از طریق برنامه

 در بخش ها اولویتزیست، برابري، کاهش فقر و تعیین کردن  و حفاظت محیطپایداري 

                                                
1. Non-Governmental Organization 
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اند که توسط ذینفعان در چارچوب حکمرانی  باشند و تصمیماتی یمتخصیص منابع آب 

 .شوند یمگرفته 

  

  اطالعات و دانش

هاي مدیریت بر پایه شناخت شرایط محدوده مورد  ریزي ها و برنامه گذاري یاستس

ي زیرزمینی، اطالعات و ها آبي سطحی، براي ها آبدر مقایسه با . استمطالعه استوار 

 و مشکالت مربوط به مسائلکند و بدون آن تعریف  یمتري را بازي  یاساسدانش نقش 

بنابراین باال بردن آگاهی در میان . پذیر نخواهد بود ي زیرزمینی امکانها آبمدیریت 

یت منابع آب زیرزمینی، امري الزم و ذینفعان و ارائه اطالعات شفاف در مورد وضع

ارزیابی و پایش منابع، تنها راه فراهم کردن اطالعات الزم براي سیستم . ضروري است

ي فنی و تخصصی بلکه ها جنبهتنها  این اطالعات و دانش نه. باشد یممدیریت 

ي متعدد با یکدیگر را ها بخشمحیطی و ارتباط  مالحظات اجتماعی، اقتصادي و زیست

 وسیعی از اطالعات، شامل شبکه گسترةدانش آب زیرزمینی، درواقع . دهد یمشش پو

پایش کمی و کیفی، ارزیابی منابع، منافع اقتصادي و اجتماعی ناشی از برداشت، 

 استفاده بهینه و حفاظت از منابع آب منظور بهمشکالت و عوامل تهدیدکننده سیستم، 

  . باشد یمزیرزمینی 

در مورد منابع آب زیرزمینی و نبود اطالعات پایش، یکی از فقدان آگاهی و دانش 

اطالعات باید در یک فرم . باشد یمعوامل اصلی حکمرانی نامناسب منابع آب زیرزمینی 

تفسیر . منظور آگاهی و تسهیل مشارکت ذینفعان در دسترس قرار گیرد دسترس، به قابل

دهد باید بر  یمها را شکل  ریزي ها و برنامه گذاري یاستسو آنالیز اطالعات که پایه 

دیگر، پیکره سیستم حکمرانی  بیان به.  و اصول دقیق علمی صورت گیردها روشاساس 

یرپذیر بر تأثگیرد که شامل تمام بازیگران تأثیرگذار و  یمآب، توسط بازیگران آن شکل 

در چارچوب حکمرانی، تصمیماتی توسط بازیگران بر . باشند یممنابع آب موجود 

 اهداف کننده مشخصشود که  یمناي اطالعات و دانش شفاف و مطمئن گرفته مب
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ها و  یاستسبرقراري ارتباط بین بازیگران با . باشد یم ها آنسیستم و نحوه تحقق 

  .گردد یمي قانونی اعمال ها چارچوبي مرتبط نیز از طریق ها برنامه

  

   آب زیرزمینیمؤثر قوانین و اصول حکمرانی -

 ین اصول و قواني سریک دنیا، سطح در زیرزمینی آب حکمرانی  جهت بهبوددر

 شکل را زیرزمینی آب مؤثر ی است که بر اساس آن بتوان چارچوب حکمرانیازمورد ن

 سطح در زیرزمینی آب حکمرانی بخش در که ییها  چالشبه توجه با اصول این. داد

 اساس بر یرزمینیز آب با مرتبط حکمرانی اصول. اند  شدهتعریف دارد وجود دنیا

 در را زیرزمینی آب منابع از برداشت و استفاده نحوه که است الگوهایی و ها یهفرض

 این اصول را در ارتباط با 1جدول شماره . دهد یمپایداري بیشتر سوق  سمت به آینده

 مؤثراصول حکمرانی . ي نموده استبند طبقههریک از اجزاي حکمرانی آب زیرزمینی 

استخراج   آب زیرزمینیمؤثر مراجع و مقاالت مرتبط با حکمرانی آب زیرزمینی از

  . استشده  مشخصگردیده که در هر مورد مرجع در جدول 

  

  زیرزمینی آب مؤثر حکمرانی اصول -1جدول 

 حکمرانی اجزاي

  زیرزمینی آب
   آب زیرزمینیمؤثراصول حکمرانی 

  

  

  بازیگران

  ینفعانذمشارکت جمعی و همکاري) Foster and Gun, 2016; Report 

for World Water Forum, 2015; Garduno et al, 2010; Gruber, 

2010( 

  مؤثر ي ها سازمانظرفیت و توانایی افراد و)Foster and Gun, 

2016;Report for World Water Forum, 2015( 

  آب آگاهی از وضعیت منابع)Report for World Water Forum, 2015( 

 عوامل پاسخگو بودن پذیري و  یتمسئول)Charles Batchelor, 2007(  

  

  

  یحکمران سیستم مؤثررهبري) Report for World Water Forum, 

2015( 
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ي ها چارچوب

  قانونی

  منازعات در دسترس بودن مکانیزم حل)Ostrom, 1990; Report for 

World Water Forum, 2015( 

  یرزمینیزمشخص شدن قوانین مالکیت آب) Report for World Water 

Forum, 2015( 

 یمالگذاري بخش دولتی و تخصیص منابع  یهسرما) Foster and Garduno, 

2013(  

  

  

  ها برنامهها و  یاستس

  یاجتماعدر نظر گرفتن عدالت) Hoogest and Wester, 2015( 

  یمالهدایت امور) Foster and Gun, 2016( 

  یسکردر نظر گرفتن عدم قطعیت و) Council of Canadian 

Academies, 2009( 

  ینظارتایجاد یک محیط) Smith and Porter, 2010( 

  داشتن مشروعیت)Gruber, 2010( 

 یرزمینیزي ها آبگذاري در بخش  یهسرما) Foster and Gun, 2016(  

  )Garduno et al, 2010(شفاف ي ها داده   دانش و اطالعات

 اطالعات  انتشار آزاد)Gruber, 2010(  

  

  سیستم مدیریت سنتی منابع آب

 وجود نداشت، ینانیاطم قابلدر گذشته در مناطق خشک که منابع آب سطحی 

ي را ابداع کردند که آب را از ا سازه و مزارع خود ها دشترساندن آب به  منظور بهمردم 

ي زیرزمینی و با استفاده از نیروي ثقل هدایت ها آبراههق آبخوان زهکشی کرده و از طری

.  یافته استتاین سیستم به نام قنات در ایران و کاریز در دیگر مناطق دنیا شهر. کرد یم

 مدیریت دقیق و دهنده نشاني از منابع آب زیرزمینی بردار بهره منظور بهاحداث قنوات 

این دستاورد  .استبع آبی موجود جوامع محلی در تولید و تخصیص مناشده  حساب 

 بخوبی متمادي قرون طی اقلیم تغییر و اجتماعی-ياقتصاد تغییرات علیرغمتاریخی، 

ي از فعالیت جمعی و کار ا نمونهدر واقع قنات . حفظ کند را خود توانسته بقاي

  . در مرحله مدیریت عرضه، بلکه در مرحله مدیریت تقاضا نیز هستتنها نهمشارکتی 
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 و همکاران بیان کردند که از منظر اجتماعی، فناوري قنات با جامعه محلی  باللی

یزي و مدیریت منابع آبی خود را ر برنامهرابطه تنگاتنگی داشته که توانایی جوامع در 

 از فارغ تواند ینمبوده که  فنی-یاجتماع سیستمی در حقیقت قنات. دهد یمنشان 

باللی و همکاران،  (دهد خود ادامه کار هب اجتماعی نهادهاي و انسانی هاي یتفعال

1389: 78(. 

ي گوناگون زندگی ها جنبهي از اجزا مرتبط با ا مجموعهصورت  سیستم قنات به

اندازي مشخص حاصل از تالش انسان در فضاي  که چشم اقتصادي روستا بوده-اجتماعی

 ه بررسیدر ادامه ب ).52:1389سعیدي، (کند  یم زمان را منعکس درگذرخاص طبیعی 

  .شود یم پرداخته مؤثرسیستم حکمرانی سنتی منابع آب و مقایسه آن با اصول حکمرانی 

 

  هاي مدیریت قنات یژگیوبررسی و تعیین 

 یدانیمهاي  یبررس ي وا کتابخانهمطالعات  هاي مدیریت قنات برمبناي یژگیو

 زیر ورتص به) ها یرابممصاحبه با مردم محلی، پیشکسوتان عرصه قنات، مقنیان، (

 : گردیدبندي دسته

   مشارکت جمعی در مدیریت منابع آب-

 بنابراین است، بوده استوار ها یهثان و ها یقهدق بر اساس قنات آب تقسیم اساس

 مدیریت  سیستماین رأس در که مدیریت آن نیازمند عملکردي منظم و منسجم بوده

ی و بر اساس نظر عمده انتخاب میراب بر اساس یک فرآیند مشارکت. قرار دارد میراب

  .مالکین استوار بوده است

 کردند که یان بصورت بدین را یراب انتخاب م نحوه،مبین و یاردکانپیري  

 و مدیریتی کار انجام توانایی داراي اعتماد و مورد اشخاص یا و شخص ازآنکه پس

 یرسا و شاربین مالکین، خرده مالکین، عمده شدند، یم داوطلب آب تقسیم بر نظارت

 و شده جمع گرد هم جامعه سیاسی يها قدرت و محلی سفیدان یشر جامعه، اعضاء

 :1390پیري اردکانی؛ مبین، ( کردند یمگیري انتخاب  يرأ و یپرس همهمیراب را پس از 
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 هرم قدرت سیستم مدیریت سنتی آب قرار رأسبدین ترتیب جایگاه میراب در  .)4

 ها آن ییتوانا محلی و جامعه طه تنگاتنگ قنات بافرآیند انتخاب، نشان از راب این. دارد

  .یژگی خودسازمانی داردوآبی خود و  منابع و مدیریت ریزي برنامه در

  هدایت امور مالی-

هاي سالیانه قنات که  ینههز ( نفقهآوري جمع و آب فروش از درآمدهاي حاصله

 گندم گاهی لیو پرداخت نقد پول بایستی گردد و یمتوسط سرپرست هر قنات محاسبه 

 مرمت و تعمیر نگهداري، به مربوط هاي ینه هز،)گردید یم پذیرفته روز نرخ به هم

 صرف راشده  آوري  جمع هاي ینه هزمیراب و گردید ی مبررسی میراب توسط قنات،

آوري  جمع  اگر مبالغ.)4:1390مبین،  و یاردکانپیري  (کرد ی مقنات مرمت و نگهداري

 کل به و محاسبه نیاز مورد هاي ینههز کل نبود قنات احتمالی يها ینههز جوابگويشده  

 به نسبت داشتند وظیفه مالکین بنابراین گردید، یم تقسیم آب گردش مدار يها دوره

 یصف (بپردازند راشده  محاسبه  هزینه مازاد آب، مدارگردش طول در خود حقابه مقدار

  .)5:1390، نژاد

  اطالعات اشتراك -

آب،  شفافی در مورد موجودي اطالعات قنات، مدیریت چرخه درفراد  تمام ایباًتقر

 طورکلی به یا و تعمیر و نگهداري هاي ینههزهاي مربوط به قنات شامل  ینههز

نحوه اشتراك اطالعات در  ).10:1390 پیري اردکانی و مبین،(داشتند  قنات وخرج دخل

نه ذینفعان در مدیریت سیستم سنتی مدیریت آب، بر مبناي مشارکت جمعی و مسئوال

 در راستاي مصرف بهینه و پایدار منابع آب ها تالشتمام این . عرضه و تقاضا بوده است

  .گرفت یمزیرزمینی صورت 

   انطباق با تغییر اقلیم-

 ناشی از تغییرات اقلیمی، آبی کم در صورت بروز خشک نیمهدر مناطق خشک و 

ی خود و از طریق مشارکت همگانی هاي منطبق با شرایط محل یوهشجوامع محلی از 
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 در زمینه ها روشیکی از این . کردند یم استفاده آبی کممردم جهت مقابله با بحران 

 یک الی دو ماه مدت به محصوالت کاشت زمان انداختن یرتأخ مدیریت تقاضا به

 کشاندن که چرا شده، یم جویی صرفه آبیاري دفعات تعداد در ،صورت بدین. بود یم

  .کند یم طلب آب براي را کمتري نیاز فصل سرد هب محصول

 کشت وهان ُپرآبخواه توان به ممانعت از کاشت گیا یمي دیگر ها روشاز 

از سوي دیگر،  .نام برد ،میان در سال یک کشت یا پاییزه و بهاره بصورت محصوالت

ر ی آب قنات مانند پمپاژ از چاه قابل افزایش با افزودن قدرت پمپ نبوده و دآبده

 دار حقابهیابد و ازآنجا که سهم  یمصورت کاهش تراز آبخوان، آبدهی آن نیز کاهش 

 با شرایط آبدهی کمتر ناچار به و یافته کاهش ها آن خودکار سهم آب طور بهساعتی است 

 .شوند یمسازگار 

   حل منازعات-

 و داشته مشخص و معینی جایگاه افراد از یک هر در سیستم سنتی مدیریت آب

 از متأثر متقابل، اعتماد و همکاري برادري، يها جنبه از زیادي حد تا بین افراد طرواب

 ةنحو در ییها اختالف بعضاً .است بوده برخوردار اخالقی و مذهبی -ینید يها آموزه

 ها آن و بین شدند یم دلخور مالکین گاهی و میراب گاهی که داده یم رخ آب مدیریت

 مالک عمده و معتمد نزد مشکل این حل براي اول گام در .آمده است یمتضاد به وجود 

 قرار مراحلی در اختالف این گاهی ولی. کنند وفصل حل را موضوع تا رفتند یم

 توسط اختالف، اگر کردند و یم حل را مشکل گیري يرأ با نهایت در که گرفت یم

 حکم موضوع به نسبت شهر حاکم و رفتند یم شهر حاکم نزد شد ینم وفصل حل میراب

  .)9:1390 پیري اردکانی و مبین،(رساندند  یم پایان به را اختالف و کرد یم صادر

   رهبري و هماهنگی-

 بوده رعیتی-ارباب مالکیت سیستم از متأثر  وصورت به ها قناتسیستم مالکیت 

مدیریت و  زمینه در باتجربه گروهی رعیتی-ارباب مالکیت سیستم در چارچوب .است

 امور به مداوم طور به داشتند یتمأمور مالک طرف از که داشتند ودوج قنات حفاظت از
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رعیتی -ارباب سیستم مالکیت .)6:1390بیات و همکاران،  (کنند رسیدگی روستا قنات

ها  این سیستم حاصل سال. است کرده یم فراهم را ها قنات پایداري جهت الزم بستر

، این  رعیتی-ارباب و سیستم  پس از لغ.تجربه در تطبیق با شرایط محلی بوده است

  . منطقه منتقل گردیده استسفیدان یشرنقش به میراب و مشارکت عمومی و 

   در نظر گرفتن عدالت اجتماعی-

 براي بوده که برخوردار زیادي حساسیت از خشک مناطق در آب عادالنه تقسیم

د سهام آب هر  براي اینکه بتواننرو ینازا. است درگرفته فراوان يها جدال و ها جنگ آن

ي آبی استفاده ها ساعتي دقیقی مانند ها روش تعیین کنند از ابزار و دقت بهکشاورز را 

  ).49:1377 ،خانیکی لباف و یزدي پاپلی( کردند یم

 حاصل که آبیاري سنتی مدیریت هاي یستمس ،خشک نیمه و خشک مناطق در 

 در است؛ هاي محلی یژگیوگذشته در زمینه تطبیق با  هاي نسل مدت طوالنی ۀتجرب

و  کشتزارها مدیریت در ذینفعان همه و مشارکت اجتماعی عدالت تحقق راستاي

  ).2:1390یوسفی و همکاران، ( اند آمده ي آب پدیدور بهرهافزایش 

 که آبیاري نوبت دو بین زمانی فاصله از عبارت است قنوات آبیاري مدار گردش

 گردش، مدار ،خشک نیمهخشک و  قمناط در. است روز شبانه آن سنتی سنجش واحد

 است تا مستتر آن در يبر حقابه يبند نوبت بار که شود یم محسوب بندي جیره نوعی

  ).4:1390 صفی نژاد،(باشد شده  حفظ  روستایی جوامع در عدالت

   توسعه پایدار در مدیریت قنات-

یر پذ امکانبومی  ساختارهاي  با توجه بهخشک نیمه و خشک پایدار مناطق توسعه

 بوده خشک نیمهقنات روشی سازگار با ساختارهاي بومی مناطق خشک و . خواهد بود

. پایدار شده است و اکولوژیک ۀتوسع ساز ینهزم محیط زندگی، با انسان پیوند و از طریق

 عنوان به پرآبی مواقع در ها آبخوان هیدرولوژیک طبیعی شرایط حفظ باقنوات، در واقع 

 آب ذخایر حفظ با آب ۀیتخل کاهش با یآب کم مواقع در و کنند یم عمل سرازیر
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د و عنصري راهگشا در زمینه نساز یم سازگار آبخوان شرایط با را خود زیرزمینی،

  ).245:1379یوسفی راد، (د نآی یمتوسعه به شمار 

 است داشته وجود زیست محیط و جامعه قنات، میان پایدار تعادلی همواره بنابراین

 صورت جامعه و زیست محیط به رساندن آسیب قیمت به حداکثر يور بهره هرگز و

 تطبیق آبی کم قنات با مکانیزمی طبیعی، خود را با شرایط دیگر عبارت به .است گرفته ینم

، جامعه را به سمت سازگاري با آبی کمي کمتر از آب در مواقع بردار بهرهداده، در نتیجه 

ارتباط بین قنات و جامعه در سازگاري . ستداده ا یمشرایط و تغییر الگوي کشت سوق 

 زیست محیطی منجر به ایجاد تعادل و هماهنگی بین قنات، جامعه و آب کمبا شرایط 

 و همزیستی زیست محیطمدیریت قنوات بر مبناي شناختی مستقیم از . استشده   یم

ب ي آها سفرهي که بدون آنکه ا گونهه بهارمونیک با آن در طی سالیان بوده است 

  .کردند یمین تأمزیرزمینی را دستخوش تخریب کنند، نیازهاي جامعه را 

 است افرادي علمی و فرهنگی رشد کننده بیان ها قرن طی در قنات مدیریت سیستم

 طی که نموده، ابداع را مدیریت سیستم در بدیع هاي یوهش موجود، امکانات حداقل با که

. است نموده آسان را محیطی منابع از يبردار بهره ،ها تنش حداقل با گذشته قرون

 ینتأم نظر از که است، مردمی مشارکت و  تعاونبر پایه قنات، مدیریت سیستم درواقع

برشان و (نماید  یم ینتأم را خود مدیریتی هاي ینههز و بوده خودکفاکامالً  نیز هزینه

  .)3:1390همکاران به نقل از سهرابی، 

  

   آبخوانمؤثري حکمرانی ارزیابی مدیریت قنات با معیارها

. پردازد یم مؤثر به مقایسه اصول و قوانین حکمرانی سنتی با حکمرانی 2جدول 

 در جهت ی سنتی اصول منسجم حکمراندهنده نشان گردد یمآنچه که از جدول استنباط 

  .باشد ی مگذشته در آب منابع عادالنه و یدار پایریتمد
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   آب زیرزمینیمؤثرزیرزمینی با معیارهاي حکمرانی  مقایسه اصول حکمرانی سنتی آب -2جدول 

  زیرزمینی آب مؤثر حکمرانی معیارهاي  زیرزمینی آب سنتی حکمرانی دانش بومی

سفیدان، مالکین و میراب در  مشارکت ریش

  مدیریت قنات

مشارکت تمام بازیگران در  (یجمعمشارکت 

  )مدیریت

وجود نیروهاي کارآزموده و باتجربه بومی در 

  ه مدیریت قناتزمین

  مؤثري ها سازمانظرفیت و توانایی افراد و 

  آگاهی از وضعیت منابع آب  مدیریت و نظارت دائمی و پایدار

 رعیتی یا مشارکتی بعد از-سیستم مالکیت ارباب

  رعیتی-سیستم ارباب

  مشخص شدن قوانین مالکیت آب زیرزمینی

  و تخصیص منابع مالیگذاري بخش دولتی  سرمایه  برداران بهرهگذاري  سرمایه

ها و  یمقن(کنندگان قنات  پاسخگو بودن اداره

  )مالک یا ارباب (یمحلدر برابر مدیریت ) کشاورزان

  پذیري و پاسخگو بودن عوامل مسئولیت

گذاري در زمینه  تمایل کشاورزان به سرمایه

  کشاورزي و حفظ قنات

  ي زیرزمینیها آبگذاري در بخش  سرمایه

   سیستم حکمرانیمؤثررهبري   رعیتی-ابسیستم مالکیت ارب

تغییر مدار گردش آب در شرایط خشکسالی براي 

  در نظر گرفتن عدالت

در نظر گرفتن عدالت اجتماعی در سیستم 

  حکمرانی

وخرج قنات توسط میراب و  مدیریت دخل

  ها ینههزین تأمخودکفا بودن از نظر 

  هدایت امور مالی

  در دسترس بودن مکانیزم حل منازعات  کینحل تضاد توسط معتمدین و عمده مال

در جریان قرار دادن ذینفعان و نظارت بر مدیریت 

  قنات توسط ذینفعان
  )آگاهی تمام بازیگران از روند مدیریت (یتشفاف

  در نظر گرفتن عدم قطعیت و ریسک  آبی یط کمشراانطباق با شرایط تغییر اقلیم و 

مداران نظارت بر فعالیت میراب توسط تمامی سها

  قنات

  ایجاد یک محیط نظارتی

  )پذیرش سیستم توسط تمام بازیگران(داشتن مشروعیت   انتخاب میراب توسط سیستم شایستگی

در جریان قرار دادن ذینفعان از وضعیت قنات 

  توسط میراب

  انتشار آزاد اطالعات
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  استفاده از احداث، حفظ و مدیریت قنات  نکات قابل-

هاي  یرساختزي بسیار قدیم وجود داشته، ها زمانکه از مدیریت قنات در ایران 

فنی و نحوه فعالیت مشارکتانه اجزاي مختلف، منجر به استفاده بهینه و حفاظت از منابع 

مدیریت قنات در گذشته  .آب زیرزمینی مشترك در طول سالیان دراز شده است

 . این عنصر کمیاب است و استفاده پایدار ازآبی کم نشان دهنده تطبیق مردم با خوبی به

در حقیقت جوامع محلی متناسب با آبدهی قنات الگوي کشت خود را انتخاب 

، سیستم دیگر بیان به. دادند یم تطبیق آبی کمکردند و بدین وسیله خود را با شرایط  یم

 سازگاري خود با توانسته است خوبی بهمدیریت قنات منطبق با تغییرات اقلیمی بوده و 

 در این سیستم مدیریت، مردم خود را .مکانی را حفظ کند و زمانی هاي یتمحدود

  .کنند یم و نه مالک آن تصور زیست محیطبخشی از 

، سیستم مدیریت یکپارچه قنات به نحوي بوده است که تمام 2با توجه به جدول 

ذینفعان در تمام مراحل از انتخاب میراب گرفته تا نظارت و بازرسی و همچنین 

مشارکت ذینفعان منجر به ایجاد احساس . اند داشتهر مالی، در آن مشارکت مدیریت امو

گذاري در جهت مرمت و حفظ این سازه  یهسرما در قبال قنات و ها آنمسئولیت در 

مدیریت مبتنی بر دانش بومی، وجود نیروهاي باتجربه و  .گردیده است یمتاریخی 

، ریشه زیست محیطنطباق با شرایط ها و همچنین ا ینههزپذیر، نحوه مدیریت  یتمسئول

هاي خودجوش  یریتمدهاي محدود جغرافیایی و با  یطمحدر سازمانی دارد که در 

سیستم قنات در . اند شده، رشد نموده و نهادینه  گرفته شکلبرخاسته از اعماق جامعه 

 طول هزاران سال بر اساس این مدیریت استوار بوده و رمز و راز دوام و پایداري قنات

  .را نیز باید در نحوه مدیریت آن جستجو نمود

  

 مؤثرتلفیق قوانین حکمرانی سنتی با اصول حکمرانی 

، خشک نیمهي سنتی از منابع آبی در نواحی خشک و بردار بهرهها و اصول  یکتکن

یی هستند که امروزه ها روشبوم منطقه، معرف همان  یستزبه دلیل سازگاري با شرایط 
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یافته جوامع محلی در  سازمانمشارکت . شوند یم شناخته ؤثرم عنوان حکمرانی به

باشد که حکمرانی آب، مفهوم و تفکر  یمییدکننده این موضوع تأمدیریت قنات، 

ي مختلف با نبوغ و ها مکانهاي خشک، آب در  ینسرزمدر . باشد ینمجدیدي 

 مدنی مرتبط ها، منطبق با شرایط اجتماعی و اقلیمی همان منطقه توسط نهادهاي ينوآور

باشد که  یمهاي دانش بومی پویا بودن آن  یژگیویکی از . استشده   یمبا آب مدیریت 

ي ها روشبنابراین تقویت . در واقع قابلیت اضافه شدن دانش جدید به آن وجود دارد

تواند منجر به مدیریت  یم رو به تحول، ۀجامع و نیازهاي ها خواستهبومی متناسب با 

  . گرددخشک نیمهر مناطق خشک و بهتر منابع آب د

 پیش از اینکه هیچ چارچوب قانونی فرموله شود، در مناطق روستایی ها مدت

یازهاي ني زیرزمینی مرتبط با شرایط و ها آبایران، قوانین عرفی و مرسوم در مورد 

هاي  یاسمق این است که این قوانین در توجه قابلنکته . خاص محلی وجود داشت

در واقع سیستم مدیریت قنات .  همان جوامع روستایی قابل استناد بودکوچک و تنها در

 مدیریت دیگر عبارت به. کنش و اندرکنش محدودي با عوامل بیرونی سیستم داشت

 افقی بود و مدیریت عمودي و ارتباط با سایر جوامع محلی در صورت بهسیستم عمدتاً 

رخورد جوامع دیگر با مشکالت به  و نحوه بها چالشزمینه اشتراك اطالعات، آگاهی از 

 گسترده وجود صورت بهي فردي و عمومی، ها رسانه محدودیت به علتوجود آمده، 

ي از منابع آب زیرزمینی و حفر بردار بهرهي ها روشامروزه با توجه به تعدد  .نداشت

ي بردار بهره و با نگاه به رویکرد دانش بومی در مدیریت قنات مبنی بر ها چاه

ایجاد یک واحد نظارتی  ،برداران بهرهانه از منابع آبی و رعایت حقوق سایر غیرمسرف

 در هر بخش و جلوگیري از اضافه برداري بهرههاي  یستمس ارزیابی عملکرد منظور به

.  ضروري استنگر جامعبرداشت در مقیاس مدیریت آبخوان، با یک دیدگاه کلی و 

نقش جوامع محلی در تنظیم قوانین مربوط توانند با در نظر گرفتن  یمي مرکزي ها دولت

هاي پایش و  یتفعالي از منابع آب زیرزمینی و مدیریت تقاضا، اجراي بردار بهرهبه 
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 خودسازمانی، نقش ناظر و حامی را براي حمایت و تنظیم شرایط صورت بهمدیریت 

  .دموردنیاز جوامع محلی، جهت رسیدن به اهداف مدیریت یکپارچه منابع آب ایفا کنن

 مهندسی و-از نکات دیگر مورد توجه در بحث حکمرانی، توجه به ابعاد فنی

استفاده از . باشد یمهاي مدرن در مدیریت عرضه و تقاضاي منابع آبی  يفناور

ها با شرایط اقلیمی  يفناور این تناسب بههاي جدید، بدون توجه  يفناوري و تکنولوژ

 جوامع رفته رفته. نابع آب در ایران شدایران، سرآغازي براي نابودي مدیریت بومی م

گیري، حفاظت و مدیریت منابع آب زیرزمینی از  یمتصممحلی، کارکرد خود را در 

در واقع، نظام مشارکتی .  آب تبدیل گردیدندکنندگان مصرفدست دادند و تنها به 

، هاي جدید منابع آبی گذاري یاستسدر . مدیریت منابع آبی، رو به فراموشی سپرده شد

باید به این نکته توجه نمود که پذیرش تکنولوژي، متناسب و منطبق با شرایط اقلیمی 

هاي جدیدي است که با  یرممکانحکمرانی آب نیازمند یافتن فرایند و . منطقه باشد

 .هاي جوامع محلی و شرایط اقلیمی همراه و همگام باشد یتخصوص

 ی حفظ منابع ملاز اطمینان حصول منظور بهنیز  آموزش و يساز فرهنگ در مقوله 

 یکپارچه یریت مددر از نقش مؤثر زنان توان ی نم،زیست محیط یداري به پایدنو رس

  .ماند غافل جامعه بخشی آگاهی راستاي در آن با مرتبط هاي گیري یمتصممنابع آب و 

  

  گیري یجهنت

ا و ه یاستس در ارائه تأمل، کمبود منابع آبی، لزوم خشک نیمهو  در مناطق خشک

بایست با نگاه به  یم آینده يسو به را به دنبال خواهد داشت، بنابراین حرکت ها حل راه

هزارساله  چندین تجربه به توجه با .دانش بومی و تجارب مثبت گذشته باشد

 و اقتصادي اجتماعی، محیطی، آب و تطبیق با شرایط منابع مدیریت سنتی هاي یستمس

 این یريپذ انعطافآب و همچنین در نظر گرفتن ي ور بهرهفرهنگی در جهت افزایش 

مکانی که منجر به سازگاري در مقابل  و زمانی هاي یتمحدود برابر در ها یستمس
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 مؤثر، ی با اصول حکمرانتوان با تلفیق حکمرانی سنتی یمتهدیدهاي اقلیمی شده است، 

  .یافت دستین به سیستم مدیریتی متناسب با شرایط اقلیمی و با در نظر گرفتن اصول نو

 حس ایجاد قنات، مدیریت بومی دانش هاي یافته بر اساسها   آبخوانمدیریت در

. یافت خواهد تحقق آبخوان ی مشارکتمدیریت طریق از یکپارچه و جمعی یتمالک

 زیرزمینی آب منابع به نسبت ذینفعان تمامی که کند حرکت سمتی به باید ها یزير برنامه

 ارزشمند منابع این از حفاظت و پایدار استفاده راستاي در و کرده مسئولیت احساس

حضور فعال جوامع محلی براي تدوین قوانین و مقررات و اجراي . بردارند گام

هاي پایش لزوماً به معناي نفی حضور دولت در فرآیند مدیریت نیست، بلکه  یتفعال

بین دولت و باشد و توجه به تعامل و هماهنگی  یم ناظر مطرح عنوان بهنقش دولت 

  .جوامع محلی ضروري است

هاي حکمرانی، عدم توجه به دانش بومی منطقه و استفاده از  یستمسدر 

، منجر به نابودي هر منطقههاي اقلیمی  یژگیوهاي وارداتی بدون توجه به  يتکنولوژ

 مشکالت موجود در زمینه دیگر عبارت به. مدیریت سنتی منابع آب خواهد گردید

هاي  يآور فنب، کمبود تکنولوژي و فناوري نیست بلکه عدم تناسب مدیریت منابع آ

باشد که این موضوع عملکرد  یممورد استفاده با شرایط اقلیمی و بومی منطقه 

دهد و ضروري است که در  یمیر قرار تأثهاي وارداتی را تحت  يتکنولوژ

 توجه انتها در .اي گردد یژهوهاي حکمرانی آب به این موضوع نیز توجه  گذاري یاستس

 کنند احساس سازمان، یک یا و جامعه یک اعضاي اگر که باشد ی مضروري اصل این به

 در دارند ی برمگام آن از حفاظت راستاي در دارند سازمان یا و جامعه آن در سهمی که

 سازمان یا و جامعه آن سرنوشت به نسبت حالت، ترین ینانهب خوش در صورت این غیر

 ید باکه داشته وجود قنات مدیریت ی بومدانش در خوبی به نکته ین ا.شوند ی متفاوت بی

  .شود استفاده آبخوان پایدار در حکمرانی
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