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ی از منابع بردارقلمرويی در بهره های همکاریچالش

 بنیادداده ینظريه روش با مشترك آب زيرزمینی:
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 چکیده
 ییقلمرو هاییهمکار گیریشکل در آب منابع مشترک نقش به مقاله این
های یزد و ی ابرکوه، در مرز میان استانمنظور، حوضه این به و پردازدمی

ی موردی برگزیده شده است. در این حوضه، به عنوان مطالعهفارس، 
 بهره زیرزمینی آب ی مشترکسفره یک از دستپایین و باالدست روستاهای

مندی میان اجتماعات ی نظامخورشیدی، رابطه 1310ی تا اواخر دهه. برندمی
برداری از منابع مشترک آب برقرار دست در خصوص بهرهباالدست و پایین

مند، ریشه در توزیع جغرافیایی منابع زیستی و ی نظامده است. این رابطهبو
 و رقابت به را خود جای همکاری، اکنون افتراق معیشتی داشته است. اما

است که در نهایت به تخریب منابع مشترک آب  های اجتماعی دادهکشمکش
 تالش 1بنیادی دادهنظریه روش با تحقیق این. گرددزیرزمینی منجر می

 نبعم شرایطی، چه تحت و چگونه که دهد پاسخ پرسش، این به تا کندمی
 شود تبدیل مندنظام تعامل و همکاری برای بستری به تواندمی مشترک آب

 دد؟گر آمیزرقابت تقابل به تبدیل مندنظام تعامل است ممکن چگونه و

و  باالدستهای جغرافیایی در بر اساس مطالعات میدانی انجام شده، تفاوت
دست حوضه، امکانات متفاوتی را در اختیار اجتماعات انسانی مستقر در پایین

های ی نظاماین مناطق قرار داده است. این امکانات متفاوت به ایجاد و توسعه
گردد که ما برای نشان دادن این وضعیت، اقتصادی متفاوت منجر می

ی خود فتراق معیشتی به نوبهایم. ارا به کار برده "افتراق معیشتی"اصطالح 
های است؛ اما برنامهآمیز از منابع مشترک آب بوده برداری مسالمتمبنای بهره

های گذشته به همراه تغییرات زا در طول دههاجتماعی و اقتصادی برون
اقلیمی منجر به حذف افتراق معیشتی شده و در نتیجه همکاری جای خود را 

 به رقابت داده است. 
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Abstract 
This paper examines the role of shared water resources in 
establishing territorial cooperation. To do so, the Abarkooh 
basin which lies on the border of Yazd and Fars provinces has 
been singled out as the case study. Across this basin, all the 
upstream and downstream villages exploit a common 
groundwater reserve. Until late 1970s, the exploitation of the 
common groundwater took place based on a systematic 
relationship between the basin’s upstream and downstream 
communities, which was associated with geographical 
distribution of vital resources and livelihood differentiation. 
However, the traditional cooperation has turned into 
competition and social tension, which contribute to the 
destruction of the shared water resource. This study has 
deployed the research method of grounded theory in order to 
answer the questions: how the shared water resource can serve 
as the groundwork for systematic interaction and cooperation, 
and under what conditions such systematic interaction may 
turn into a competitive confrontation. According to our field 
studies, the geoghraphical difference between the basin 
upstream and downstream led to the different opportunities 
accessed by the human communities in each area. These 
different opportunities gave rise to the creation and 
development of different economic systems under a condition 
to which we refer as livelihood differentiation. Livelihood 
differentiation in turn paved the way for the cooperative 
exploitation of the shared water resources. However, over the 
past decades, the exogenous socio-economic programs along 
with the climate change impaired the livelihood differentiation 
so that the traditional cooperation was replaced by 
competition. 
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 مقدمه  -0

شود، های گروهی مطرح مییکی از موضوعاتی که همواره در رسانه
های هولناکی است که دیر یا زود بر سر منابع محدود آب در جنگ

(. واقعیت این است که منابع آب Engelke, 2017خواهند گرفت )
ی زمین ثابت است، ولی میزان تقاضا برای این شیرین بر روی کره
یابد و دو عامل افزایش جمعیت و افزایش می منابع سال به سال

(. Mancosu et al., 2015نمایند )تغییرات اقلیمی رقابت را تشدید می
نابع های بزرگی بر سر مکند که جهان آبستن جنگبینی میکلر پیش

ای ههای رودخانطبیعی از قبیل آب است. به اعتقاد او در کنار سیستم
، اردن و سند، افزایش روزافزون تقاضا بزرگ مانند دجله و فرات، نیل

شار، کند و این فبرای آب، فشار بیشتری بر منابع محدود آب اعمال می
وانند تها میآورد و در نهایت این رقابتهای بیشتری را پدید میرقابت

های تری به خود بگیرند. به نظر او یکی از ویژگیشکل خشن
های انسانی در سرمایه کشورهای توسعه یافته این است که برای

شتر تری قائل هستند و اقتصاد آنها بیمقایسه با منابع طبیعی نقش مهم
های انسانی متکی است. در حالی که در اقتصاد کشورهای بر سرمایه

ند که به زننیافته، حرف اول را منابع طبیعی میدر حال توسعه یا توسعه
ب آنها وجود دارد. شدت محدود بوده و رقابت روزافزونی برای تصاح

بنابراین ساختار اجتماعی و اقتصادی این گونه کشورها نیز زمینه را 
 (.Klare, 2002کند )برای جنگ بر سر منابع محدود آب آماده می

 
نظران، جنگ بر سر آب را چندان اما از طرف دیگر، برخی از صاحب

دانند و آب را به عنوان بستری برای همکاری لحاظ محتمل نمی
های فراوانی که کنند. ولف بر این باور است که بر خالف زمینهیم

های جدی المللی وجود دارد، تنشهای بینبرای اختالف نظر در حوزه
ه طرز اند ببر سر منابع آب که تاکنون در طول تاریخ به ثبت رسیده

(. Wolf, 2007باشند )های ثبت شده کمتر میچشمگیری از همکاری
وهشگران دیگری نیز همکاری قلمرویی را پارادایم همانند ولف، پژ

های دانند و بر این باورند که تعداد تنشمی منابع مشترک آبحاکم بر 
در طول تاریخ قابل توجه نبوده است. دینار  منابع مشترک آبمرتبط با 

های معروف و ه خبرگزاریــبر این باور است که جنگ آب فقط ب
 ی او نخستین باری که آباشد. به گفتهبهای سیاسی محدود میرسانه

سال قبل باز  4100نقش مهمی در افروختن جنگ ایفاء کرده است به 
ای از رود دجله گردد، جنگی که میان الگاش و اومه بر سر حقابهمی

(. برخوردهای نظامی Dinar, 2007) در عراق فعلی به وقوع پیوست
ر است و احتمال اینکه د بر سر آب میان کشورها به ندرت اتفاق افتاده

آینده چنین برخوردهایی رخ دهد نیز بسیار پایین است 
(Mauelshagen, 2009همچنین آالن تالش می .) کند نادرستی این

انجامد را اثبات نماید. به جنگ آب می باور عمومی که کمبود آب الزاماً

رویداد  دکند، جایی که به جز چناو به عنوان مثال به خاورمیانه اشاره می
ای هیچ نشانه 1880نظامی کوچک در دره اردن شمالی در اوایل دهه 

خورد. برعکس در منطقه مزبور شواهد فراوانی از جنگ آب به چشم نمی
مبنی بر همکاری در خصوص منابع کمیاب آب وجود دارد، به خصوص 

 تر استی اردن که منابع آب شیرین از همه جا کمیابدر حوزه رودخانه

(Allan, 2002 .) 

 
ی آبریز اصلی وجود دارد که توپوگرافی و شکل سطح حوضه 8در ایران 

 کنند. منابعهای آبریز را از یکدیگر جدا میزمین، مرزهای این حوضه
یروی های آبریز پآب زیرزمینی نیز تا حدود بسیار زیادی از همین حوضه

یان های کشور و مرزهای مکنند. اما تقسیمات سیاسی استانمی
آبریز  هایها در هر استان، ارتباط چندانی به تقسیمات حوضهشهرستان

ی آغاز بسیاری از اختالفات حاضر در خصوص جا نقطهندارد و همین
 باشد.می منابع مشترک آببرداری از بهره

 

 واحدهای تعدد"گوید: خبازنیا در تعریف مبنای تقسیمات کشوری می

معیشتی،  تنوع کشور، داخل در انیو انس طبیعی تنوع جغرافیایی،
 و هاتفاوت این های تاریخی،دوره در زبانی و نژادی قومی، اجتماعی،

 واحدهای جغرافیایی ایجاد یزمینه کشور، ی جغرافیاییپهنه در تنوع

 رسمیت به باعث و آوردمی را فراهم سرزمین بندیتقسیم نتیجه در و

 تقسیمات کشوری یگیرشکل وجودی علت و این فضاها شناختن

دهد ها نشان می(. این گونه تعریفKhabbaznia, 2016. )"باشدمی
که تقسیمات کشوری بیشتر از اینکه به جغرافیای طبیعی، از جمله 

های آبریز توجه داشته باشد، به مرزهای فرهنگی و قومی حوضه
ی کشور هاباشد. بسیاری از استانهای گذشته متکی میبازمانده از سده

ی، های فرهنگبه قلمروی جغرافیایی اقوام ایرانی اشاره دارند و شباهت
زبانی و نژادی مبنای تقسیمات کشوری قرار گرفته است، از قبیل 

بختیاری، سیستان و های آذربایجان، لرستان، چهارمحال و استان
ها، یادآور قلمروهای باستانی . برخی دیگر از استانبلوچستان و غیره

قع جغرافیای تاریخی آن مناطق به عنوان معیار اصلی است و در وا
یل خراسان، فارس، برای تقسیمات کشوری لحاظ شده است، از قب

ی بنابراین همواره جای مالحظات مربوط به حوضه مازندران و غیره.
آبریز در تقسیمات کشوری خالی بوده است و مالک عمل قرار نگرفته 

 است. 

 
ها به صورت ی از مناطق کشور، آبخوانبا توجه به اینکه در بسیار

گیرند، برداری قرار میمشترک توسط دو یا چند استان مورد بهره
ده مشاهده ش دستپاییناختالفاتی نیز در میان مناطق باالدست و 
با  های مرتبطکند. تنشاست که گاهی ابعادی نسبتاً جدی پیدا می

ق برگزاری جلسات های مشترک در هر منطقه معموالً از طریآبخوان
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ا شوند، امای محلی بر طرف میمشترک، نظرات کارشناسی و راهکاره
های ای در خصوص مدیریت آبخوانوکار ملی واحد و یکپارچهساز

های آبریز در مشترک وجود ندارد. عدم توجه به موضوع حوضه
هایی در خصوص تقسیمات کشوری به بروز مشکالت و تنش

تواند از گردد که میای مشترک منجر میهبرداری از آبخوانبهره
های دولتی مسئول، سو زمان و انرژی قابل توجهی را از دستگاهیک

و  های اجتماعیساز آشفتگیمصروف خود نماید و از سوی دیگر زمینه
 اقتصادی باشد.

 
پردازد و شرایط حاکم بر ی ابرکوه میاین مقاله به آبخوان حوضه

د. در کننابع مشترک آب را بررسی میهمکاری یا کشمکش بر سر م
، این حوضه هم شاهد همکاری بوده و هم منابع مشترک آبخصوص 

 تواند هم بستری برایگرفتار کشمکش شده است. بنابراین آب می
همکاری و هم دلیلی برای کشمکش باشد. در واقع این شرایط حاکم 

 هایفتواند نوع ارتباط میان طراست که می منابع مشترک آببر 
 نفع را تعیین نماید. ذی

 
باشد که در جنوب غربی های استان یزد میابرکوه یکی از شهرستان

این استان واقع شده و با استان فارس هم مرز است. شهرستان آباده از 
اده و اند. آبغرب و شهرستان اقلید از جنوب غرب، ابرکوه را در برگرفته

اشند. بکز شهری به ابرکوه میترین مرااقلید از استان فارس نزدیک
است و شرایط اقلیمی و ابرکوه دارای اقلیم گرم و خشک بیابانی 

جغرافیایی آن با بسیاری از مناطق فالت مرکزی ایران شباهت دارد 
(Ministry of Energy, 2014 میزان متوسط بارندگی در منطقه .)

توسط میلیمتر در سال برآورد شده است که از م 148ابرکوه حدود 
(. باتوجه به وضعیت Kiani et al., 2016تر است )بارندگی کشور پایین

ژی منطقه مورد مطالعه، سفره آب شناسی و هیدرولوتوپوگرافی، زمین
تان در اس زیرزمینی ابرکوه در مناطق باالدست در محدوده آباده و اقلید

رک مشت شود و در واقع ابرکوه، آباده و اقلید از منابعفارس تغذیه می
ابع برداری از منهرگونه بهره ،آب زیرزمینی برخوردار هستند. بنابراین

تواند ای در منطقه مورد مطالعه میهای توسعهآب زیرزمینی یا فعالیت
برداری سه ناحیه ابرکوه، آباده و اقلید را تحت تاثیر قراردهد. البته بهره

د که در باالدست های زیرزمینی در نواحی آباده و اقلیرویه از آببی
اند، بیشترین تأثیر را بر منابع آب زیرزمینی ابرکوه ابرکوه واقع شده

خواهد داشت. نوع آبرفت متخلخل و نسبتاً دانه درشت در باالدست 
ابرکوه، حساسیت منابع آب زیرزمینی ابرکوه را افزایش داده است و 

زمینی آب زیر تواند جریانرویه در باالدست به آسانی میبرداری بیبهره
 را مختل ساخته و ابرکوه را با تنش رو به رو سازد.  دستپایینبه سمت 

 

میان  کند کهی آب زیرزمینی استفاده میی مورد مطالعه از سفرهمنطقه
های یزد و فارس مناطق روستایی واقع در دو سوی مرز میان استان

الی های فراوانی هستیم که اهمشترک است. امروزه شاهد شکایت
دست این حوضه بر سر آب بر علیه یکدیگر مطرح باالدست و پایین

کند تری نیز پیدا میهای خشننمایند و گاهی این برخوردها، جلوهمی
(Abarkooh Water Office, 2017.) 

 
مدیریت آبخوان مشترک بین دو استان فارس و یزد تا حدود زیادی با 

ورده است. جدا شدن گره خ 1388تغییر تقسیمات سیاسی در سال 
شهرستان ابرکوه از استان فارس و پیوستن آن به استان یزد بر اساس 

دست ، روابط میان باالدست و پایین1388تقسیمات سیاسی سال 
تا  1388نماید. از سال ی جدیدی میآبخوان مشترک را وارد مرحله

سال، اگرچه ابرکوه به لحاظ تقسیمات  1یعنی به مدت  1311سال 
آمده است، اما از نظر مدیریت ی بخشی از استان یزد به شمار میسیاس

 1منابع آب وضعیت شفافی نداشته است. به این معنا که در مدت این 
ای های یزد از تحویل گرفتن پروندهسال، شرکت سهامی آب منطقه

مدت  زده است. درمنابع آب ابرکوه و پذیرفتن مسئولیت آن سر باز می
ط روانی و اجتماعی حاکم و اختالف نظرهای اداری سال، شرای 1این 

ای فارس و یزد، نظارت و مدیریت کارآمد بر منابع آب میان آب منطقه
ی ابرکوه به حوضه 1311سازد. سرانجام در سال ابرکوه را مختل می

ی شود و به محدودهلحاظ مدیریت منابع آب نیز از استان فارس جدا می
گردد. به این ترتیب مرز مدیریت ملحق می ای یزدآب منطقه فعالیت

ت شود و در نتیجه باالدسمنابع آب با مرز تقسیمات سیاسی همسو می
یر مرز گردد. تغیآن تفکیک می دستپایینی آبخوان مشترک از حوضه

و سردرگمی حاصل از  1388میان دو استان فارس و یزد در سال 
ر های مدیریتی دانیتقسیمات سیاسی جدید، زمینه را برای نابسام

آمیز و برداری رقابتهای اخیر فراهم نموده و شرایط را برای بهرهدهه
 سازد. مسابقه بر سر برداشت از آبخوان مشترک، آماده می

 
ه تواند وجود داشتالذکر، شرایط دیگری نیز میرغم مسائل فوقعلی

 وی ابرکوه به شکل پایدار حوضه دستپایینباشد که باالدست و 
ن برداری نمایند. ای، بهرهآب زیرزمینی مشترکآمیز از منابع سالمتم

ی نه چندان دور در منطقه حاکم بوده که قربانی شرایط در گذشته
ی مدرن نامتوازن شده است. در این مطالعه تالش شده است از توسعه
ای، اطالعات حاصل رشتهو با رویکردی بین 1بنیادی دادهنظریه طریق
های حاصل از مطالعات های میدانی در کنار دادهها و پیمایشهشاز پژو

تاریخی مورد تحلیل قرار گرفته و رفتار اجتماعات انسانی متکی بر 
جغرافیایی تفسیر گردد. در این -آبخوان مشترک در بستری تاریخی

شناسی و تاریخی در یک های اجتماعی، جغرافیایی، اقلیممطالعه، داده
ای از فرایند یفی تحلیل شده تا بتوان تصویر یکپارچهمدل مفهومی و ک
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وجود ارائه نمود. در نهایت تالش شده است تا به ممنتهی به وضعیت 
 دو سؤال اصلی به شرح ذیل پاسخ داده شود:

  چگونه و تحت چه شرایطی اجتماعات مستقر در باالدست
منابع مشترک ی ابرکوه در خصوص حوضه دستپایینو 
 اند؟مند داشتهام، تعامل نظآب

 دست مند میان باالدست و پایینچگونه تعامل نظام
 ه است؟شدمنجر آمیز ی ابرکوه تبدیل به تقابل رقابتحوضه

 
در مورد همکاری به معنای عام و همچنین همکاری در خصوص منابع 
طبیعی مشترک تحقیقات ارزشمندی انجام شده است. امروزه 

ی و سیاساددانان، پژوهشگران علومشناسان، اقتصفیلسوفان، جامعه
د کنند. شایی خود، همکاری را تعریف میدانان هر کدام از زاویهجغرافی
ی نقاط اشتراک آنها را در کنار هم قرار دهیم، به این تعریف اگر همه

برسیم: همکاری عبارت است از کنشی اجتماعی که محصوالت یا 
 و شودردی بیشتر میهای فخدمات آن از محصوالت یا خدمات کنش

ای که بابت کار با شود بر هزینهسودی که عاید تک تک افراد می
(. بنابراین Cowen&Sutter, 1999) چربدپردازند میدیگران می
ها، همکاری به عنوان کنشی گونه تعریفشود که در اینمالحظه می

های اقتصادی و گردد که افراد را از طریق مشوقزا تلقی میدرون
 یکاقتصاددانان کالسنماید. اما در گذشته بسیاری از اجتماعی جلب می

ی گیری همکاراند و شکلدانستهزا نمی، همکاری را درونو فیلسوفان
 اند. به عنوان مثالکردهرا منوط به وجود نیرو یا جبر خارجی تلقی می

 رای بدبینانه بر این باوسال پیش، توماس هابز به گونه 300در حدود 
بود که پیش از ظهور دولت، طبیعت محل جوالن افراد خودخواهی بود 

هایی کوتاه، دادند و زندگی را به لحظهکه هرگز تن به همکاری نمی
کردند. او اعتقاد داشت که همکاری بدون رحم، تنها و تهی تبدیل میبی

پذیر نیست و در واقع این دولت است زا مانند دولت امکاننیرویی برون
تواند افراد جامعه را در کنار هم قرار دهد، منابع مشترک آنها را میکه 

های آنها را برای رسیدن به هدفی مشترک سامان دهد و کنش
 (. Hobbes, 1962هماهنگ نماید )

 
زا توضیح ، همکاری را بر اساس منطقی درون7های بازیاما نظریه

نفع شکل یهای ذهای متقابل میان طرفدهد که بر اساس کنشمی
توان، می (Axelrod, 1984) گویدگیرد. بر اساس آنچه اکسلراد میمی

های زیرزمینی مشترک در برداری از آبچهار وضعیت را برای بهره
که  "برد -برد" وضعیت -1ی ابرکوه متصور شد: شرایطی مانند حوضه

رویه خودداری برداری بیدست هر دو از بهرهدر آن، باالدست و پایین
وضعیتی که در آن،  -7برند. کنند و در عوض هر دو سود میمی

به  دستکند ولی پایینرویه خودداری میبرداری بیباالدست از بهره

ی مطلق و دهد. لذا باالدست بازندهرویه ادامه میبرداری بیبهره
دست از وضعیتی که در آن، پایین -3ی مطلق است. برنده دستپایین
 برداریدست به بهرهکند ولی باالرویه خودداری میبرداری بیبهره
ی ی مطلق و باالدست برندهدست بازندهدهد. لذا پایینرویه ادامه میبی

دست، هر دو به وضعیتی که در آن، باالدست و پایین -4مطلق است. 
دهند. در این حالت سودی که عاید هر رویه ادامه میبرداری بیبهره

 ،کنند رویهبرداری بید از وضعیتی که یک طرفه بهرهشویک از آنها می
رویه برداری بیکمتر است ولی از وضعیتی که فقط طرف مقابل بهره

 ها، به ویژه بر اساس منطقی بازینماید بیشتر است. در قالب نظریه

ت دست وارد وضعی، احتمال این که، باالدست و پایین"معمای زندانی"
ا از تصمیم یکدیگر اطمینان ندارند و ترجیح شوند، بیشتر است، زیر 4

دهند وارد وضعیتی شوند که ریسک کمتری داشته باشد. آنها ممکن می
از  دستاست به این امر واقف باشند که اگر هم باالدست و هم پایین

تواند در دراز رویه خودداری کنند، هر یک از آنها میبرداری بیبهره
 . این سود، حداقل از سودی که هرمدت سود خوبی را به دست آورد
به دست بیاورند بیشتر است. اما هر  4یک از آنها ممکن است در حالت 

رویه برداری بییک از آنها به تنهایی اطمینان خاطر ندارد که اگر از بهره
خودداری کند، طرف دیگر هم خودداری خواهد کرد. لذا از بیم آنکه 

که یک طرف حداکثر ید و برای اینبه وجود بیا 3و  7های مبادا حالت
زیان و طرف دیگر حداکثر سود را به دست نیاورد، هر دو طرف خود به 

کند شوند. به عبارت دیگر هر کسی سعی میمی 4خود وارد حالت 
بیشترین بهره را از منابع مشترک به دست آورد. اما با توجه به اینکه 

اند پایداری خود را حفظ تونمی 4باشند، حالت منابع زیستی محدود می
اس شنشود. هاردین بومکند و در نهایت به فروپاشی منابع منجر می

 نامد که در صورتمی "تراژدی منابع مشترک"آمریکایی، این حالت را 
برداری از منابع مشترک به کننده، همواره بهرهفقدان عوامل محدود

اردین برای (. اگرچه هHardin, 1968کند )سوی این حالت حرکت می
ی خود از مثال رشد جمعیت استفاده کرده است، ولی ما تبیین نظریه

وباره د منابع مشترک آببرداری از توانیم منظور او را در شکل بهرهمی
دست بیان کنیم. اگر منابع آب زیرزمینی میان جمعیت باالدست و پایین

شترک ابع ممنبرداری بیشتر از مشترک باشد، آنگاه افراد میل به بهره
بردار برداری بیشتر عاید بهرهزیرا سود حاصل از بهره ؛خواهند داشت آب

ای هم در برداری بیشتر، هزینهمورد نظر خواهد شد، در حالی که بهره
بر خواهد داشت که عبارت است از بیالن منفی آب زیرزمینی و کاهش 

 ظر نخواهدبردار مورد نی سفره. اما این هزینه فقط متوجه بهرهذخیره
برداران تقسیم خواهد شد. بنابراین همین ی بهرهبود، بلکه میان همه

اران بردبهره -ی جمعییعنی سود فردی در برابر هزینه-ی ساده معادله
یشتر بیشتر و ب منابع مشترک آببیشتری را تشویق خواهد کرد تا از 

ینی از مای برسند که دیگر آب زیرزبرداشت کنند تا در نهایت به نطقه
پس تقاضای روزافزون بر نیاید. این نطقه، همان تراژدی منابع مشترک 
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اید، تواند رشد تقاضا را مهار نماست. به تعبیر هاردین، تنها چیزی که می
مند و ارگانیک، میزان باشد که به صورت نظامعوامل محدود کننده می

در مورد رشد دارد. به عنوان مثال تقاضا را با عرضه در تعادل نگه می
های فرزندان های پر فرزند، ناچار باشند تا هزینهجمعیت، اگر خانواده

های رفاهی، ها به سیستمبیشتر را خود به تنهایی بپردازند و این هزینه
درمانی و آموزشی جامعه تحمیل نگردد، آنگاه از تولید فرزندان بیشتر 

و ارجاع دادن  منصرف خواهند شد. در غیر این صورت صرفاً با ترویج
های آنها برای تولید والدین به اخالق و وجدان، تغییری در انگیزه

م، ارجاع گردیرفرزندان بیشتر ایجاد نخواهد شد. اگر به مثال منابع آب ب
تواند یک اثر داشته باشد. برداران به اخالق و وجدان، تنها میدادن بهره

ق رهای فداکارانه سوتر هستند به سمت رفتابرخی از افراد که اخالقی
تر برداری بیشتر مجال بهتری برای بهرهکنند و افراد خودخواهپیدا می

ویجی به های ترکنند. به این ترتیب، فعالیتاز منابع مشترک پیدا می
شود تا بتوانند مدت بیشتری از منابع سود افراد خودخواه تمام می

ابع منبرداران هی میان بهرکشی نمایند. البته، رابطهمشترک بهره
توان با این منطق توضیح داد و باید در را صرفاً نمی مشترک آب

 تری بود.  تر و عمیقجستجوی توضیحات جامع

 
های اوستروم، تر، تالشدر راستای جستجوی توضیحات جامع

شود اقتصاددان آمریکایی قابل ذکر است. او برای اولین بار، متوجه می
ها را در خصوص استفاده از منابع انسانی که عامل دیگری رابطه

کند که به هیچ وجه محدود به منطق طبیعی مشترک تعیین می
. اگرچه اوستروم، تحلیل (Ostrom, 1990)ها نیست ی بازینظریه

های کند، ولی در نهایت به نظامها آغاز میی بازیخود را با نظریه
فاده سرنوشت است توانندرسد که میاقتصادی می-ی اجتماعیپیچیده

 هایدارایی"ی از منابع مشترک را تغییر دهند. دیدگاه او به نظریه
پردازد که در هایی میمعروف شده است و به تبیین نظام "مشترک

نفع به وجود آمده و تکامل یافته است و طول زمان توسط جوامع ذی
 اند.دهرکها، استفاده از منابع مشترک را تنظیم و تعدیل میهمین نظام

  
های دارایی"ای میان مفهوم های اوستروم تفاوت عمدهدر بررسی

وجود دارد که ممکن است بسیاری از  "منابع مشاع"و  "مشترک
های مشترک چیزی خوانندگان را به اشتباه بیندازد. منظور از دارایی

شود، نیست که مثالً در مورد برخی از اجتماعات پیش از تاریخ گفته می
توانستند به صورت برابر از منابع در ی افراد آن میاتی که همهاجتماع

ابع ای در مورد استفاده از این مندسترس استفاده کنند و تقریباً ضابطه
های مشترک اشتباهاً به معنای منابع وجود نداشت. گاهی مفهوم دارایی

ید اتواند آزادانه از آن استفاده نمکه هر کسی می شودقانون گرفته میبی
(Fennell, 2011اما استفاده از دارایی .) های مشترک الزاماً به معنای

برداری بر اساس ضوابطی برخورداری برابر از آنها نیست، بلکه بهره

گیرد که در بافت اجتماعی و اقتصادی جوامع بومی تنیده صورت می
توان منابع آب برگردیم، می مقالهشده است. اگر به موضوع این 

ی را تصور کرد که به صورت منابع مشاع مورد استفاده قرار زیرزمین
گیرند. در این صورت هر کسی از افراد جامعه آزاد است تا هر زمان می

و به هر اندازه که نیاز دارد از منابع آب زیرزمینی برداشت نماید. اما اگر 
همین منابع آب زیرزمینی به عنوان دارایی مشترک تلقی گردند، 

سط خورد و توبا ساختارهای اجتماعی و اقتصادی پیوند میبرداشت آب 
گردد. اگرچه منابع آب زیرزمینی، دارایی این ساختارها کنترل می
ی برداری جامعه تعلق دارد، ولی از نظام بهرهشخصی نیست و به همه

کند که از یک طرف با شرایط محیطی و از طرف خاصی پیروی می
گ است و در طول تاریخ توانسته است دیگر با شرایط اجتماعی هماهن

پایداری منابع آب زیرزمینی را تأمین نماید. همین پایداری در دراز 
 کند. بردار را تضمین میی بهرهمدت، منافع جامعه

  
ای بری آغازی فقط نقطهتواند چارچوب نظری اوستروم میبنابراین 

د به توانینم عمومیی های این پژوهش باشد، ولی این نظریهتحلیل
های این پژوهش را پاسخ دهد. ما تا اینجا صورت خاص، پرسش

های عمومی دارایی پذیریم که منابع آب زیرزمینی از ویژگیمی
خواهیم ساز و کار این دارایی مشترک مشترک برخوردار است. اما می

 ی ابرکوه بشناسیم. را به طور خاص در حوضه

 

 شناسیروش -0

د کیفی انجام شده است. اما هر گونه تحقیق این پژوهش با رویکر
کیفی، نیاز به چارچوب و روش عملیاتی دارد. در این پژوهش کیفی، از 

شود که خود از دو فرآیند استفاده می "بنیادی دادهنظریه"چارچوب 
شود: گردآوری اطالعات و تحلیل اطالعات. دو اصلی تشکیل می

عات باید با روشی منطقی به فرآیند گردآوری اطالعات و تحلیل اطال
بندی انجام یکدیگر پل زده شوند که از طریق کدگذاری و مقوله

گیرد و از دل آن، شود. در نهایت، مدل مفهومی شکل میمی
ی این فرآیندها و آید. به مجموعههای تحقیق بیرون میفرضیه
نیاد، بی دادهشود. بنابراین نظریهبنیاد گفته میی دادهها، نظریهروش

ها شکل گرفته و ظاهر در واقع فرآیندی است که در طی آن فرضیه
 (. Glaser&Strauss, 2006شوند )می

 

بنیاد برای اولین بار توسط گلیسر و اشتراوس در نگارش ی دادهنظریه

به کار گرفته شد  "ردنـــاهی از مــآگ"ابی تحت عنوان ـــکت
(Strauss and Glaser, 1965این کتاب ن .)ی خوبی از یک مونه

باشد که در واقع الگوی اصلی بنیاد میی دادهپژوهش با روش نظریه
وان تی این کتاب میما برای انجام این پژوهش بوده است. با مطالعه
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یری گاالت گوناگون و بدون جهتؤدریافت که نویسندگان با طرح س
ود گاهی خکنند که ها دست پیدا میهای متفاوتی از دادهخاص به الیه

هایی که شوند. در این کتاب، پاسخاالت جدید میؤباعث طرح س
، انداند نهایتاً به تولید الگو کمک کردهبیماران و کادر درمان داده

های بیماران و کادر درمان را توضیح دهند. توانند کنشالگوهایی که می
گان دهایی از برخی مصاحبه شوندر بیان این الگوها، گاهی به نقل قول
اوس بنیاد، بعدا توسط اشتری دادهنیز استناد شده است. این نوع نظریه
ی ی اولیهای که نسبت به نسخهو کوربین دچار تغییراتی شد، به گونه

ر کرد، نقش بیشتری به تفسیتری استفاده االت ساختارمندؤآن از س
ند یها کاسته شد، در فرآپژوهشگر داده شد و از وابستگی صرف به داده

پژوهش شخص پژوهشگر به عنوان عنصر فعال و نه منفعل مطرح 
ها برای رسیدن به نظریه در ساختار مشخصی گردید و در نهایت داده

ریه ها مستقیماً به تولید نظی اولیه دادهکه در نسخهدر حالی ؛شدندچیده 
ی یهی اولایم به نسخهشدند. در این مقاله، ما نیز تالش کردهختم می

. اشتراوس وفادار بمانیم -ی گلیسربنیاد یا همان نسخهی دادهظریهن
ایم هکوربین را هم به کار بست -ی اشتراوسالبته برخی اصالحات نسخه

 باشد. ها قابل تشخیص میکه در متن یافته
 

های این پژوهش به سه در مجموع، اطالعات مورد استفاده در تحلیل
د از: اطالعات مربوط به شرایط، شوند که عبارتنگروه تقسیم می

اطالعات مربوط به عوامل و اطالعات مربوط به رویدادها. بسته به هر 
گروه از اطالعات، منابع متفاوتی برای گردآوری آنها انتخاب شدند. 

ی و ااطالعات مربوط به شرایط، بیشتر از طریق مطالعات کتابخانه
 مانند تحوالت اقلیمیبررسی اسناد و مدارک تاریخی به دست آمدند، 

که اطالعات مربوط به منطقه، تاریخ مناسبات ارضی و غیره. درحالی
عوامل از طریق مطالعات میدانی و با ابزارهای مصاحبه و مشاهده 
گردآوری شدند. در این پژوهش، منظور از عوامل همان بازیگران اصلی 

عات ند. اطال، زمین و غیره هستمانند کشاورز، آب زیرزمینی، دولت، باغ
مربوط به رویدادها نیز بیشتر از طریق مطالعات میدانی به دست آمدند؛ 

شدند، مانند افت سطح آب زیرا به روابط میان عوامل مربوط می
زیرزمینی، اصالح خاک، نشست زمین و غیره. برای گردآوری اطالعات 
 مربوط به عوامل و رویدادها از تکنیک مشاهده و مصاحبه استفاده شد.

ها به دست نیامدند، بلکه برخی از اطالعات مورد نیاز از خالل مصاحبه
های ی مستقیم پژوهشگر حاصل شدند، مثالً فروچالهاز طریق مشاهده

شوندگان قرار نگرفته بود ولی ی ابرکوه که مورد توجه مصاحبهکفه
حاکی از رویداد مهمی در منطقه بود. البته مصاحبه، مهمترین ابزار 

ی اطالعات مربوط به عوامل و رویدادها بود که طبق مراحل گردآور
ذیل در کنار سایر اطالعات به تدوین نظریه منتهی گردید. این مراحل 

 .نیز به صورت خالصه آمده است 1در شکل 

در این تحقیق، سؤاالت به دنبال کشف چرایی و  طرح سؤاالت: -0
ند و تحقیق بود ی موردهای مرتبط به موضوع و منطقهچگونگی پدیده

های بعدی، تغییر کرده یا به ها و تحلیلگاهی خود تحت تأثیر داده
 ی ابرکوه، در گذشته قلمروهایتر تبدیل شدند. در حوضهاالت جزییؤس

ن ی تعادل و تعاوبه نقطه منابع مشترک آبمختلف برای استفاده از 
پس آلودی برقرار شده است. رسیده بودند، اما امروز شرایط تنش

این همکاری شکل گرفته  که چرا و چگونه نداصلی این بود هایسؤال
 ؟ است و چگونه این همکاری تبدیل به کشمکش شده است

 

در این پژوهش، نقشی که افراد مورد مصاحبه گیری نظری: نمونه -0
ایفاء کردند این بود که ما را به سوی رخدادهایی هدایت نمودند که 

می ما را شکل دادند. در واقع مصاحبه با هر تحلیل نهایی و مدل مفهو
ری ی دیگفرد ما را به سمت مصاحبه با فرد دیگر در جهت کشف تکه

ه گیری بکرد. بنابراین در این پژوهش، نمونهاز همان پازل هدایت می
د و در شانجام می هدفمندگیری هیچ عنوان تصادفی و کور نبود. نمونه

، نفر بعد را برای مصاحبه مشخص واقع نوع اطالعات به دست آمده
کرد. این فرایند تا زمان اشباع نظری ادامه پیدا کرد. روش می

فی برگیری مورد استفاده در این پژوهش با عنوان روش گلولهنمونه
 گیریهننمو هایاز روش نوعی برفی،گلوله گیریشود. نمونهشناخته می

کیفی  هایپژوهش ر( که دRanjbar et al., 2011غیراحتمالی است )
رد که گیگیری زمانی مورد استفاده قرار میکاربرد دارد. این نوع نمونه

 یک اابتد خاص دشوار باشد. هایویژگی با نظربه افراد مورد دسترسی
از آنها  سپس و شدند انتخاب نظر مورد هایویژگی با نفر یا چند

. مایندن را معرفی های مشابهبا ویژگی افرادی تا شد درخواست
ی ی اشباع رسیدیم و دیگر دادهبه نقطه که زمانی تا گیرینمونه

پیدا کرد که در این پژوهش به مصاحبه  ادامه جدیدی به دست نیامد،
حوضه  تدسپاییننفر منتهی گردید. تقریباً نیمی از این افراد در  41با 

)گاشار، سورمق و و نیمی دیگر در باالست حوضه )ابرکوه و فراغه( 
ی هدف برای . در این پژوهش سه جامعهاندذرعی( انتخاب شدههلچ

ی گیری نظری لحاظ شدند که عبارت بودند از: الف( جامعهنمونه
ب( خبرگان آب که هم شامل  ،برداران کشاورزیبران و بهرهحقابه

منظور از خبرگان آب . خبرگان سنتی و هم خبرگان مدرن هستند
ور مدیریتی یا مسائل فنی آب، تخصص کسانی هستند که در مورد ام
ی ها را در زمرهها و مقنیتوان میرابو اطالعات کافی دارند. می

 ی خبرگانی آب ابرکوه را در زمرهخبرگان سنتی و کارشناسان اداره
های مختلف ج( مدیران که شامل افراد مسئول در بخشمدرن دانست، 

 دیر جهاد کشاورزی و غیرهامور آب، می مرتبط آب از قبیل مدیر اداره
 بودند.
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ها به صورت باز در جهت کشف مفاهیم مصاحبهانجام مصاحبه:  -2
بیشتر طراحی شدند. دستیابی به پاسخ درست از طریق طرح مستقیم 

تانه ها از خالل گفتگوهای دوسپذیر نبود، لذا بیشتر پاسخسؤاالت امکان
 و مشارکتی استنتاج شدند.

 
های کیفی سنجش درستی در پژوهش ها:هسنجش درستی داد -1

( Shenton, 2004)گیرد ها معموالً از طریق چهار معیار صورت میداده
 شده است:لحاظ که در این پژوهش نیز به شرح ذیل 

 

شناخته  "هاروایی داده"های کمی با عنوان اعتبار در پژوهش: 3اعتبار
ه سنجیدها احبهی مصدر حین زنجیرهپژوهش در مورد این  کهشود می

های به دست آمده از هر مصاحبه (. دادهAkbari, 2018) شده است
های بعدی کنترل شدند و پس از هر مصاحبه بر میزان در مصاحبه
های جدید نیز از طریق تماس های قبلی افزوده شد. دادهاعتبار داده

 ها درههمچنین مصاحب شوندگان قبلی کنترل گردید.دوباره با مصاحبه
کاری، عدم صداقت یا اغراق شرایطی انجام شدند که احتمال مخفی

ب ی تحقیق و کسکاهش یافت. شناخت قبلی پژوهشگران با محدوده
شوندگان در زمان نسبتاً طوالنی نقش مهمی در این اعتماد مصاحبه

 خصوص ایفاء نمود.
 

های : اطمینان حاصل شد که شرایط، عوامل و رویداد4پذیریتعمیم
ر ی مورد نظشوندگان به سایر افراد جامعهشده توسط مصاحبهشگزار

قابل تعمیم است یا توسط دیگران نیز مورد تأیید است. اشباع نظری 
ها را تضمین نماید. تکرار پذیری دادهتوانست تا حدود زیادی، تعمیم

های جدید تولید نشدند، حاکی از ها تا زمانی که دیگر دادهمصاحبه
 ها بود.دادهپذیری تعمیم

 
ها، در همان : اطمینان حاصل شد که اگر همان مصاحبه1آزماییراستی
ها ها و با همان افراد انجام شوند، به همان دادهها، با همان روشزمینه

رسند. به این منظور پس از گذشت مدتی از انجام و نتایج می
 هایاسخی مجدد قرار گرفتند و پها، همان افراد مورد مصاحبهمصاحبه

 های قبلی مقایسه شد.جدید با پاسخ
 

های نهایی، مورد تأیید : اطمینان حاصل شد که داده8تأییدپذیری
ها و نظرات خود آنهاست. شوندگان است و فقط بازتاب تجربهمصاحبه

ها از هر نوع تأثیرپذیری از ها و ثبت دادهلذا در انجام مصاحبه
های های قبلی و دیدگاههای فکری اجتناب شد. تئوریچارچوب

ی دیگری شکل دهد و ها را به گونهتواند دادهشخصی پژوهشگر می
هایت پذیری نروایت تحقیق را تحریف نماید. لذا برای تضمین تأیید

 دقت انجام شد.  

های انجام شده متن مصاحبه كد گذاری و استخراج مفاهیم: -1
 های مفید استخراج شده وابتدا مورد کدگذاری باز قرار گرفتند و گزاره

ها به هر کدام برچسب زده شدند. در کد گذاری محوری، این برچسب
 ها بربندی شدند. هر یک از گزارههای گوناگون طبقهدر ذیل مقوله

های به دست آمده ی بعد، گزارهروی یک کارت نوشته شد. در مرحله
ود. تحقیق بهای بندی شدند که در واقع هر طبقه، یکی از مقولهطبقه

 ها منتهیاین مرحله، همان کدگذاری محوری است که به کشف مقوله
گرفت و این ها را در بر میها تعدادی از گزارهگردید. هر یک از مقوله

ی مشابه رخ داده بودند اها دارای محتوای مشابه بودند، در زمینهگزاره
بندی ها گروههی بعد، مقولیا به نتایج مشابه رسیده بودند. در مرحله

شدند و به این ترتیب، مفاهیم اصلی تحقیق استخراج شدند. بیشتر این 
مفاهیم  با یکدیگر ارتباط علّی یا ارتباط تأثیری )کاهنده/فزاینده( 

بخشی از فرآیند کدگذاری را به عنوان نمونه نشان  1داشتند. جدول 
 دهد.می
 

صورت علت و روابط میان مفاهیم یا به  ماتريس ارتباطات: -8
روابط  شوند. اینمعلولی هستند و یا به شکل تأثیر و تأثری دیده می
ن کنند، بلکه ممکفقط نسبت دوطرفه میان دو مفهوم را مشخص نمی

رای ای در بر بگیرند. باست چندین مفهوم گوناگون را به صورت شبکه
کشف این روابط، مفاهیم در یک ماتریس نوشته شدند که طول و 

به تعداد مفاهیم به دست آمده بود. سپس ارتباط تمام مفاهیم عرض آن 
 ی این ماتریسگردید. نتیجهبه صورت دو به دو در ماتریس مشخص 

 در تولید مدل مفهومی کارآمد بود.
 

مدل مفهومی به صورت همزمان مفاهیم اصلی،  مدل مفهومی: -6
این پژوهش، دهد. در ها و نوع ارتباطات را نشان میارتباطات میان آن

تولید مدل مفهومی به عنوان بخش مهمی از فرایند اکتشاف تلقی 
 شد.می
 

در این پژوهش تدوین نظریه به معنای گزارش  تدوين نظريه: -8
کشف مفاهیم اصلی و الگوی حاکم بر روابط میان آنهاست که متن 

 دهد. های این مقاله را تشکیل مییافته
 

 نتايج -2

 ی ابركوه و توزيع نابرابر منابع زيستی استقرار در كفه -2-0

ی حاکی از این واقعیت است که در شناساقلیمی و شناسزمینشواهد 
 ی ابرکوه از شرایط اقلیمیفاز پایانی کواترنر )اوایل هولوسن(، کفه

( و منابع خاک Kiani et al., 2016مساعدتری برخوردار بوده است )
 را به سوی خود جذب نماید. و آب مناسب توانست اجتماعات انسانی
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Fig. 1- Research flowchart through grounded theory 

method (Source: authors) 
بنیاد ی دادهفلوچارت انجام پژوهش با روش نظريه -0شکل 

 )منبع: نگارندگان(

 

های بعد، تغییرات اقلیمی کفه ابرکوه را با محدودیت منابع اما در دوره
اخت و منجر به توزیع نابرابر منابع زیستی گردید. به این آب رو به رو س

خیزی باال در کفه ابرکوه یافت معنا که منابع مناسب خاک با حاصل
شدند. ولی منابع مناسب آب در باالدست و در محدوده آباده و اقلید می

قرار داشتند، جایی که از منابع خاک مناسب، چندان برخوردار نبود. 
منابع زیستی اصلی )یعنی آب و خاک( به نوعی افتراق توزیع نابرابر 

شود. در واقع نوعی آمایش سرزمین به جمعیتی و معیشتی منجر می
پذیرد. به این معنی که جوامع صورت طبیعی و ارگانیک صورت می

امع )کفه ابرکوه( و جو دستپایینکشاورز متکی به خاک حاصلخیز در 
االدست )فراغه، گاشار، سورمق، آباده دامدار و عشایر متکی به مرتع در ب

یابد. نوع ارتباط میان جوامع کشاورز و دامدار، شیوه و اقلید( استقرار می
ر کرده است. درا تعریف و تنظیم می منابع مشترک آببرداری از بهره

جوامع دامدار، مرتع به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید، مستقل از 
شده و جوامع برداری واقع می، مورد بهرهستدپایینهای آبیاری نظام

کشاورز با انتقال آب مورد نیاز از باالدست، دو عامل اصلی تولید زراعی 
ر، اند. به بیان دیگرساندهیعنی آب مناسب و خاک مناسب را به هم می

های اقتصادی متنوع منافع حاصل از جغرافیای منطقه در میان نظام
 شده است.تقسیم می

 
مانع از تضاد و  دستپایینهای اقتصادی باالدست و در نظامتنوع 

شده و در نتیجه پایداری منابع آب ابرکوه را تضمین تداخل منافع می
های میدانی و شواهد تاریخی، حداقل از کرده است. باتوجه به دادهمی

سال گذشته تا چند دهه اخیر، شرایط حاکم بر کفه ابرکوه  300حدود 
یم ای بوده است که تقسدر مناطق آباده و اقلید به گونه و همسایگان آن

 دستپایینمنطقی منابع آب و خاک در میان جوامع باالدست و 
گیرد. در طول این دوره تاریخی، براساس نظام معیشتی آنها صورت می

ونی های گوناگسال پیش، باالدست کفه ابرکوه گروه 300یعنی از حدود 
کند. برخی از این طوایف از قبیل را جذب می از جوامع عشایر و دامدار

طوایف گرجی و پرندی به دالیل سیاسی و نظامی توسط سالطین و 
شدند. برخی دیگر به های مرکزی به منطقه کوچ داده میحکومت

ب ای مناسخواست خود، باالدست کفه ابرکوه را برای زندگی عشیره
یدن حین تبعید یا کوچ شدند و برخی دیگر دردیده و در آنجا مستقر می

 شدند.به مقاصد دیگر در باالدست کفه ابرکوه جاگیر می
 

دارند که حتی تا پیروزی انقالب بسیاری از خبرگان محلی اذعان می
، معیشت غالب در باالدست کفه ابرکوه تا آباده 1311اسالمی در سال 

 اهو اقلید، معیشت دامداری و عشایری بوده است. البته در آن سال
های کشاورزی نیز در باالدست آغاز شده بود که هنوز در برابر فعالیت

ساس نمود. تقسیم جغرافیا بر اتوسعه کشاورزی در کفه ابرکوه ناچیز می
های معیشتی متنوع به نوعی مبادله و جریان کاال میان دو قلمرو نظام

ی هاگردد. این جریان کاال نیز به نوبه خود، پایداری نظاممنتهی می
های تاست. ظرفی کردهرا تقویت می دستپایینمعیشتی باالدست و 

امکان تولید همه کاالها و  دستپایینمحیطی در باالدست و 
های است و در عوض نظام دادهمحصوالت مورد نیاز را کاهش می

ابستگی اند. وکردهمعیشتی مذکور نقش مکمل را برای یکدیگر ایفا می
به یکدیگر و تقسیم منابع محیطی  دستایینپمند باالدست و نظام

محیطی منجر براساس نوع معیشت به عدالت اجتماعی و زیست
رک منابع مشتبرداری از شده است و امکان هرگونه تنش بر سر بهرهمی
کرده است. تولیدات عمده باالدست عبارت بود از: را منتفی می آب

 شه در نوع معیشتلبنیات، گیوه، نمد، پشم، کرک و موی بز که ری
ادر ص دستپایینعشایر و دامداری داشته است. مازاد این تولیدات به 

ن می، نیاز باالدست را تأدستپایینشد و در عوض مازاد تولید می
عموماً شامل محصوالت کشاورزی بود که  دستپایینکرد. تولیدات می

فته یاو جریان  شد که از باالدست منشأی تولید میاز طریق همان آب
بود. این تولیدات عبارت بودند از: پنبه، انواع انگور، شیره انگور، مویز، 

 جات. نابرابرای منابع زیستی به عدالتانجیر خشک، گندم، جو و صیفی
شده است. این پارادوکس، اجتماعی و عدالت زیست محیطی منجر می

یعی بمند اجتماعات بشری با یکدیگر و با منابع طریشه در رابطه نظام
ای است که اجتماعات بشری دارد که خود نتیجه سازگاری پیوسته

دادند. منطقه مورد نسبت به شرایط در حال تغییر از خود نشان می
 باشد. هر کدام ازمطالعه، نمونه بسیار خوبی از این نوع سازگاری می

، با امکانات و شرایط محیط دستپایینجوامع مستقر در باالدست و 
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اند و دو گونه ساختار اقتصادی متفاوت را تکامل ی یافتهخود سازگار
اند که به جای اینکه رقیب یکدیگر باشند، نقش مکمل را برای هم داده

دهد که چگونه فرایندهای پیچیده کنند. مدل زیر نشان میایفا می
جغرافیایی و اجتماعی در منطقه مورد مطالعه در نهایت توانسته است 

 منابع مشترک آببرداری پایدار از آب و بهره به همکاری قلمرویی
 منتهی گردد.

 

ثیر آن بر منابع مشترك آب در حوضه تغییر اقلیم و تأ -2-0

 ابركوه

سال پیش تا پیروزی انقالب  300همانگونه که گفته شد از حدود 
ای اسالمی، توزیع نابرابر منابع زیستی در حوضه مورد مطالعه به گونه

ساعد را م دستپایینمیزبان جوامع عشایر و دامدار و  بود که باالدست را
در  های متفاوتگزینی معیشتنمود. مکانبرای معیشت کشاورزی می

قلمروهای گوناگون متناسب با ملزومات اقتصادی و اجتماعی آنها منجر 
و  شده است. این تعاملبه نوعی تعامل و ارتباط ارگانیک میان آنها می

شده یی جغرافیا منجر مالنه منابع زیستی در پهنهارتباط به تقسیم عاد
و از هر گونه تنش و برخورد غیرمسالمت آمیز میان قلمروهای همسایه 

آمیز کرده است. ولی باید پرسید آیا همواره این مدل صلحپیشگیری می
برقرار بوده است؟ و آیا امکان تغییر شرایط و در نتیجه بر هم خوردن 

نیک میان قلمروهای همسایه وجود داشته است؟ تعامل و ارتباط ارگا
ی پاسخ سشنااقلیمشناسی و دیرین های تاریخی، باستانباتوجه به داده

این است که تغییرات محیطی همواره مهمترین عامل برهم زدن تعامل 
و ارتباط ارگانیک میان قلمروهای همسایه بوده است. در حوضه مورد 

ال پیش تا تقریباً پیروزی انقالب س 300مطالعه، مدلی که از حدود 
 یشاورزک دستپاییناسالمی برقرار بوده براساس باالدست عشایری و 

کرده است. باالدستی که بیشتر متکی بر مراتع بوده و بیشتر عمل می
کرده و در عوض رها می دستپایینآب را برای اقتصاد کشاورزی 

کشاورزی محصوالت دامی و صنایع دستی خود را با محصوالت 
 710کرده است. این مدل ساده در مدت حدود مبادله می دستپایین

رده و کسال، پایداری استفاده از منابع آب در این حوضه را تضمین می
د نوعی تعامل ارگانیک پدی دستپاییندر میان دو قلمروی باالدست و 

آورده است. اما باید دید که پیش و پس از این مدل پایدار چه می
یراتی در حوضه مورد مطالعه رخ داده و این تغییرات چه اثری بر تغی

در خصوص استفاده از منابع آب  دستپایینرابطه میان باالدست و 
 اند.داشته

 
ی مورد مطالعه، نظام همانطور که گفته شد، دو عنصر مهم در حوضه

معیشتی عشایری و نظام معیشتی کشاورزی است که هر کدام قلمرویی 
اند. ود اختصاص دادهرا به خ

 

 
Fig. 2- Evolution of socio-economic structures towards maximum adaptation against uneven distribution of 

vital resources in the study area 
ه زيستی در منطقتکامل ساختارهای اقتصادی و اجتماعی در جهت حداكثر سازگاری در مقابل نابرابری توزيع منابع  –0شکل 

مورد مطالعه
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از دید تاریخی، یکی از مهمترین عواملی که رابطه میان اجتماعات 
وده کرده، تغییرات اقلیمی بعشایری و کشاورزی را تعیین و تعریف می

توانسته به تعامل یا تقابل میان دو قلمروی معیشت است که می
خ اصلی تاریهای بسیاری از جریان عشایری و کشاورزی منتهی گردد.

اند، یعنی: قلمروی عشایری در کردهاز همین مدل ساده پیروی می
مجاورت قلمروی کشاورزی و تغییر روابط آنها به عنوان تابعی از 

های ها یا یورشتغییرات اقلیمی و محیطی. بسیاری از مهاجرت
اجتماعات عشایری به سوی قلمروهای کشاورزی به دنبال تغییرات 

 گرفته است.اقلیمی صورت می
 

 شناختی، چندان برایباالدست کفه ابرکوه به دالیل اقلیمی و خاک
های فراوان و مرتع های کشاورزی مساعد نیست. ولی چشمهفعالیت

کرده است. نسبتاً خوب زمینه جلب اجتماعات عشایری را فراهم می
استقرار اجتماعات عشایری، آنها را در همسایگی اجتماعات کشاورزی 

نجر ای پر فراز و نشیب مگیری رابطهداده و به شکلقرار می دستپایین
شده است. تغییرات اقلیمی و نوسان در میزان بارندگی، مراتع و می

کرده است و اجتماعات منابع آب باالدست را به سرعت متاثر می
عشایری مستقر در آن را به سوی اتخاذ استراتژی سازگاری سوق 

اجم و برخوردهای خشن با اجتماعات داده است. اگرچه تهمی
ابقه سنیز به عنوان راهکاری برای عبور از شرایط بحرانی بی دستپایین

نیست، ولی هرگز به عنوان استراتژی معمول در میان جوامع عشایری 
باالدست رواج نداشته است. در عوض تغییر نظام معیشتی یا حداقل 

ات اتژی سازگاری با تغییرهایی از آن به عنوان استردگرگونی در بخش
 اقلیم، عمومیت بیشتری داشته است.

 
سال پیش تا پیروزی انقالب اسالمی را دوران  300اگر از حدود 

ا و ههایی از آشفتگیتوان به دورهبدانیم، می« افتراق معیشتی»
ان دور اشاره کرد.« یافتراق معیشت»ها در پیش و پس از دوران تداخل

تقسیم فضای جغرافیای میان دو معیشت  افتراق معیشتی متضمن
عشایری و کشاورزی بوده است. این تقسیم به ارتباط ارگانیک و تعامل 

گردد که در نهایت، اقتصادی میان این دو معیشت منتهی می
د نماید. حال بایرا تضمین می منابع مشترک آببرداری پایدار از بهره

تی اق معیشاز دوران افتر دید، شرایط حوضه مورد مطالعه در قبل و بعد
 منابع مشترکبرداری از ثیری بر نحوه بهرهچگونه بوده است و چه تأ

 داشته است. آب
 

در منطقه ابرکوه معروف است که در حدود چهار دهه گذشته، تولید 
زردآلو در باالدست فراغه و منطقه سورمق بسیار ناچیز بوده و شرایط 

لیت کشاورزی مساعد نبوده است. آب و هوایی چندان برای این نوع فعا
نارس  هایها یا میوهها، شکوفهگویند در بیشتر سالخبرگان محلی می

نشسته است. اما در طول این چهار زده و به بار نمیزردآلو سرما می
دهه، اندک اندک شرایط آب و هوایی به نفع مناطق باالدست تغییر 

ن زردآلو را پایین تر شدن هوا ریسک سرمازدگی درختاکرده و گرم
های انباغستآورده است. بنابراین افراد بیشتری برای احداث و توسعه 

 های زردآلودهند. توسعه باغستانبت نشان میزردآلو در باالدست رغ
ر ای بر تغییتوان نشانهدر باالدست فراغه و در منطقه سورمق را می

ر ار داشت که دتر شدن هوا دانست. بنابراین باید انتظاقلیم و گرم
گذشته، هوای این منطقه سردتر و شرایط برای تولید زردآلو نامساعدتر 

هجری  1100آید که در حدود سال بوده است. از شواهد چنین بر می
خورشیدی میانگین دمای هوا در منطقه روندی افزایشی داشته است. 

د وینگتغییرات اقلیم در این دوره تاریخی با آنچه خبرگان محلی می
تطبیق دارد و به احتمال زیاد در دو یا سه قرن گذشته، دمای هوا از 

تر و میزان رطوبت و بارندگی بیشتر بوده بینیم خنکآنچه امروز می
ر تاست. اما این روند به این معنی نیست که هرچه در تاریخ، عقب

تر و بارندگی بیشتر رو به رو خواهیم شد. درست برویم با هوای خنک
تر و میالدی، شرایط گرم 13و  17های نتظار، در حدود سدهبرعکس ا

تری بر منطقه مورد مطالعه حاکم بوده است. آرش شریفی و خشک
همکارانش با مطالعه رسوبات دریاچه نئور در شهرستان اردبیل و تلفیق 

د که فالت انشناسی به این نتیجه رسیدههای گوناگون دیرین اقلیمداده
سال پیش تاکنون دست خوش تغییرات اقلیمی متوالی  هزار 13ایران از 

های های زیادی داشته است. در این فراز و نشیببوده و فراز و نشیب
 13و  17های شویم که در حدود سدهتغییرات اقلیمی، متوجه می

 تری را تجربه کرده استتر و خشکمیالدی فالت ایران، شرایط گرم

(Sharifi et al., 2013جالب ا .)های ین جاست که بسیاری از کتاب
کنند یید میأی را تشناساقلیمجغرافیای تاریخی نیز این تحقیقات دیرین 

(Ghazvini, 1994; Homavi, 2004; Ibn Balkhi, 1995). 
سال پیش، حوضه ابرکوه از  900توان تصور کرد در حدود بنابراین می

ریفی و ا تحقیقات شتری برخوردار بوده که البته بتر و خشکاقلیم گرم
 همکارانش نیز تطبیق دارد.

 
سال بعد از ابن بلخی، حافظ ابرو در قرن نهم هجری  700در حدود 

کند که ابرکوه عالوه بر کاریز، از آب رودخانه هم قمری گزارش می
(. آیا Hafiz Abroo, 1996برد و غله و میوه هم زیاد دارد )بهره می

سال  700اینکه واقعاً در طول این  گزارش حافظ ابرو اشتباه است یا
تغییراتی در آب و هوای ابرکوه رخ داده است؟ آنچه حافظ ابرو گزارش 

دهد، چندان شباهتی با ابرکوه یاقوت حموی در قرن هفتم که می
رسد در قرن ششم و درخت و عاری از باغ بوده ندارد. به نظر میبی

جربه تری را تو گرم ترهفتم هجری، اقلیم منطقه ابرکوه شرایط خشک
کرده ولی به تدریج از خشکی و گرمی آن کاسته شده است. در همان 
حال، باالدست منطقه ابرکوه از اقلیم معتدلی برخوردار بوده است. 



 

 

 

 0268، بهار 0تحقیقات منابع آب ايران، سال پانزدهم، شماره 

Volume 15, No. 1, Spring 2019 (IR-WRR) 

114 

 

دارند که امروزه سالخوردگان و خبرگان منطقه مورد مطالعه اذعان می
ه ل منطقسال پیش، آن قدر هوای باالدست ابرکوه از قبی 40تا حدود 

سورمق سرد بود که درختان زردآلو همواره در معرض سرمازدگی بودند 
کردند. اما به زعم ابن بلخی نه تنها و محصول قابل توجهی تولید نمی

شرایط اقلیمی سورمق برای تولید زردآلو مناسب بوده است، بلکه 
مهمترین اشتغال اهالی سورمق در آن زمان کشت زردآلو و صدور برگه 

توان (. پس میIbn Balkhi, 1995لو به سایر مناطق بوده است )زردآ
به این نتیجه رسید که در قرن ششم هجری، اقلیم باالدست ابرکوه به 

گویند نبوده سال پیش می 40سردی آنچه خبرگان محلی در مورد 
ای به حضور های تاریخی در مورد این مقطع، اشارهاست. گزارش

ط رسد شرایست ابرکوه ندارند. به نظر میاجتماعات عشایری در باالد
اقلیمی در باالدست ابرکوه نیز، زمینه رشد و توسعه اجتماعات 

کرده است و در تمام منطقه مورد جانشین و کشاورز را فراهم مییک
مطالعه اقتصاد کشاورزی حاکم بوده است. اما از این دوره، اطالعات 

 دستنپاییتقر در باالدست و چندانی در مورد ارتباط میان اجتماعات مس
ر د منابع مشترک آببرداری از آبخوان ابرکوه و نحوه مدیریت بهره

 دست نیست.
 

اما اندک اندک به دو دلیل عمده، مناطق باالدست حوضه ابرکوه تبدیل 
شود و رابطه جدیدی به صحنه حضور اجتماعات عشایری و دامدار می

گردد. دلیل اول همانطور که برقرار می دستپایینمیان باالدست و 
های گفته شد تغییرات اقلیمی بوده که ظرفیت باالدست برای فعالیت

 دستپایینآورد و در عوض توان تولیدی مناطق کشاورزی را پایین می
دهد. به این ترتیب شرایط محیطی باالدست برای استقرار را افزایش می

دلیل دوم به شرایط  کند.اجتماعات عشایری و دامدار جاذبه پیدا می
 گردد. سیاسی پس از حمله مغول در قرن هفتم هجری برمی

 

ز برداری ادست در خصوص بهرهرابطه باالدست و پايین -2-2

 منابع مشترك آب پیش و پس از اصالحات ارضی

خورشیدی، نظام مالکیت  1340اصالحات ارضی در اوایل دهه 
ثیرات عمیقی بر د و تأسازرزی را دچار دگرگونی میهای کشاوزمین

از اصالحات گذارد. در حوضه ابرکوه پیش جامعه روستایی ایران می
مین آب کشاورزی قنات بوده است ارضی، مهمترین منبع تأ

(Shirvani, 1897همه .)های ابرکوه از مناطق باالدست از ی قنات
شدند. گرفته و در اراضی ابرکوه ظاهر میقبیل فراغه و گاشار منشا می

ها در حوضه ابرکوه، سنتی تاریخی احداث قنات توسط حاکمین یا ارباب
 است. 

 

آب مورد نیاز تمام نقاط حوضه ابرکوه از آبخوان مشترکی تأمین 
گردید که از کفه ابرکوه تا زیر جاده آسفالته آباده به شیراز و سپس می

وان خشد. این آبهای بسیران و دشت اقلید گسترده میهای کوهتا دامنه
شد و بخش های متعدد تخلیه میها و قناتمشترک از طریق چشمه

مهمی از آب مورد نیاز برای مصارف خانگی، دامداری و کشاورزی را 
عددی های متکرد. از دشت اقلید و آباده تا کفه ابرکوه، قناتتأمین می

حفر  تدسپایینوجود داشت که به صورت متوالی از باالدست به سمت 
کردند. به عنوان مثال، های کشاورزی را آبیاری میو زمین شده بودند

چشمه  4رشته قنات و  4ذرعی، منطقه گاشار توسط چهل دستپاییندر 
تنها  1310های مذکور تا سال ها و چشمهشد. قناتطبیعی آبیاری می

ار، های گاششدند. قناتمنبع تامین آب برای این منطقه محسوب می
متر تجاوز  4ودند و ژرفای مادر چاه آنها از های کم عمقی بقنات
کرد. البته در گاشار از جریان فصلی رودخانه نیز برای آبیاری اراضی نمی

هایی که بارندگی خوب بود، حتی تا شد. در سالکشاورزی استفاده می
مین اشار جریان داشت و نقش مهمی در تأاواخر خرداد ماه رودخانه گ

نهر انحرافی احداث کرده  71به همین دلیل  کرد.آب کشاورزی ایفا می
های کشاورزی هدایت بودند تا آب رودخانه گاشار را به سمت زمین

 اند وهای مذکور در گاشار خشکیدهها و چشمهنماید. امروزه تمام قنات
تنها ردپای کم رنگی از نهرهای انحرافی باقی مانده است. زیرا در 

هی ای نبوده تا بتواند جریان قابل توجههای گذشته بارندگی به اندازسال
 را در رودخانه گاشار پدید آورد.

 
های وجود بقایای سد نسبتاً بزرگی در منطقه گاشار حکایت از جریان

های گذشته دارد. دیواره سد به طور متوسط سطحی قابل توجه در سده
باشد و با متر می 700متر پهنا دارد و طول آن بیش از  70در حدود 

توان تصور کرد که در نگ و مالت ساروج ساخته شده است. میس
شده و گذشته، حجم قابل توجهی از آب در پشت این سد جمع می

نتقل م دستپایینسپس به تدریج توسط نهرهای انحرافی به مناطق 
شده است. به احتمال بسیار زیاد، آب حاصل از سد گاشار به اراضی می

شده و به مصرف کشاورزی قل میفراغه و حتی کفه ابرکوه منت
 رسیده است.دست میپایین

 
ا رفته و اراضی آنجرشته قنات از فراغه به سوی ابرکوه می 10 همچنین

رشته قنات عبارت بودند از قنات  10کرده است. این را مشروب می
قنات معروف به نهر قدیم و  4ی بحرکوه و قنات شمش آباد به اضافه

های دیگر هم به سمت ه نهر جدید. البته قناتقنات دیگر معروف ب 4
اند. به شدهاند که از همان آبخوان مشترک تغذیه میآمدهابرکوه می

عنوان مثال قنات برزن که از سه شاخه حسن آباد، سیاه و پشت آسیاب 
های مطرح منطقه ابرکوه بوده است. تشکیل شده بود، یکی از قنات

وه های کشاورزی در حوضه ابرکای فعالیتتمام آب مورد نیاز بربنابراین 
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شده مین میو بیشتر از طریق آبخوان مشترک تأ از مناطق باالدست
ها نیاز به صرف وقت و هزینه ها یا قناتاست. انتقال آب از چشمه

آمده از عهده کشاورزان ساده بر نمی زیادی داشته است که معموالً
از تمول کافی برخوردار بودند، ها که خوانین، حاکمین و ارباب لذااست. 

مین آب منطقه )اعم از نهرهای گذاری در سیستم تأشویق به سرمایهت
ت به صور شدند و معموالًانتقال آب چشمه و رودخانه یا حفر قنات( می

ش بردند. به این ترتیب تا پیبرداشت نیمی از محصول نهایی سود می
بر نظام آبیاری منطقه ها از اصالحات ارضی، عمده مالکین و ارباب

تسلط داشتند که با اجرای اصالحات ارضی این سلطه به کشاورزان 
، تدسپایینگردد. با تقسیم اراضی در میان کشاورزان منتقل می

از  گردد. پیشهماهنگی و تقسیم کار در میان کشاورزان تضعیف می
اصالحات ارضی، کشاورزان به عنوان رعیت ارباب با همکاری یکدیگر 

کردند. برخی ها منتقل کرده و آبیاری میها و باغآب را به زمین
کشاورزان در امور آبیاری تخصص داشتند و نظام همکاری و تقسیم 

ها و رواج شد. با تقسیم زمینکار به افزایش راندمان آبیاری منتهی می
یجه ریزد و در نتفردگرایی، نظام سنتی همکاری و تقسیم کار فرو می

 دهد.کاهد و نیاز آبی را افزایش مین آبیاری میاز راندما
 

ی در نهایت، تقاضا برای آب را افزایش اضدر باالدست نیز، اصالحات ار
دهد. یکی از اهداف غیرمستقیم برنامه اصالحات ارضی، یکجانشین می

های پهلوی کردن اجتماعات عشایری بوده است که در ادامه سیاست
(. Naderpoor, 2000شد )شینان دنبال میناول در برابر عشایر و کوچ

در چارچوب اصالحات ارضی، خوانین و کالنترها در اجتماعات عشایری 
شدند و اراضی آنها که در به عنوان عمده مالک و ارباب شناخته می

ها بود مشمول تقسیم و توزیع راهواقع بیشتر شامل مراتع و حریم ایل
اقتدار خوانین و کالنترهای ایالت  در میان رعیت بودند. با این ترفند،

شد و از طرف دیگر که ریشه در هویت قلمرویی داشت شکسته می
کرد. در اجتماعات عشایری، جایی عشایر را دچار اختالل میبهجا

به عنوان حق مشاع و جمعی ایل نسبت به منابع زیستی  مالکیت معموالً
اجتماعی شود. پیوندهای موجود در قلمروی مشخص شناخته می

اعضای ایل با هویت و معیشت عشایری، ریشه در همین تلقی از 
مالکیت دارد. با تقسیم اراضی در میان اعضای ایل، مفهوم مالکیت 

شود و پیوند اجتماعی و تاریخی اعضا با هویت و معیشت دگرگون می
سازد. شود و زمینه را برای یکجانشینی آماده میعشایری گسیخته می

ند و کیم اراضی، هویت قلمرویی گروه را تضعیف میاز طرفی تقس
یابد. با شخصی شدن مالکیت، ادامه بنابراین اقتدار خوانین کاهش می

خواهند همچنان روش گذشته را زندگی عشایری برای آن عده که می
شود. زیرا دیگر عبور و چرا در مراتع در پیش گیرند نیز غیرممکن می

شخصی پیدا کرده است، مقدور مشاع سابق که اکنون مالکین 
باشد. به این ترتیب بسیاری از اجتماعات عشایری پس از برنامه نمی

برای  شوند و تقاضااصالحات ارضی تبدیل به خرده مالکین کشاورز می
دهند. به عنوان مثال در شهرستان اقلید در مناطقی آب را افزایش می

کرد شولی ساکن مانند چشمه رعنا، پیش از اصالحات ارضی طوایف 
گذراندند. در بحبوحه اصالحات بودند و از طریق دامداری روزگار می
که مبادا دولت، اراضی ایل را از ارضی، کالنتر این طوایف از ترس این

ر ها بفروشد، افراد ایل را وادااختیار و مالکیت ایل خارج کرده و به غریبه
نها سند مالکیت نیز درصد از اراضی را بخرند و برای آ 10کند تا می

کند. جالب اینجاست که در بدو امر، افراد ایل از تقسیم و تملک جور می
ها را اراضی ایل ناراضی بوده و با اکراه مالکیت شخصی زمین

درصد  10درصد از اراضی، توانسته است  10پذیرند. کالنتر با تقسیم می
که در طی باقیمانده را در مالکیت خود حفظ کند. امروزه افرادی 

نامند. این افراد، دار میاصالحات ارضی، صاحب زمین شدند را اربابی
 ای کوچکپیش از اصالحات ارضی تنها دامدارانی بودند که با چشمه

کردند. ولی بعد از اصالحات ارضی رو همه نیاز آبی خود را برطرف می
 آورند و تقاضا برای آب را روز به روزهای کشاورزی میبه فعالیت

دهند. تقاضای فزاینده برای آب در باالدست، رابطه میان افزایش می
برداری از آبخوان مشترک را دست در خصوص بهرهباالدست و پایین

دهد. اشتغال فزاینده باالدست در بخش کشاورزی، ثیر قرار میتحت تأ
وارد را به فکر توسعه کمی و کیفی  اندک اندک این کشاورزان تازه

گرچه باالدست از نظر منابع آب محدودیت چندانی نداشته اندازد. امی
های کشاورزی، آب به تنهایی کافی نبوده است، اما برای توسعه فعالیت

یافت  دستپاییناند. خاک مناسب در و به خاک مناسب نیز نیاز داشته
شده است. بنابراین پس از اصالحات ارضی اندک اندک با می

که اراضی کشاورزی خود را از باالدست به  شویمدارانی روبرو میزمین
 اند. دست گسترش دادهسمت قلمروهای پایین

 
توان گفت اصالحات ارضی در منطقه مورد مطالعه موجب در نتیجه می

دست، اصالحات ارضی با افزایش تقاضا برای آب شده است. در پایین
 درهم شکستن نظام کشاورزی سنتی به کاهش راندمان آبیاری و در

گردد. در باالدست نیز، نتیجه افزایش تقاضا برای آب منجر می
اصالحات ارضی به تغییر معیشت اجتماعات عشایری و توسعه فعالیت 

ایش گردد. افزکشاورزی و در نتیجه افزایش تقاضا برای آب منتهی می
دست حوضه مورد مطالعه، تعادل تقاضا برای آب در باالدست و پایین

زند، تعادلی که ریشه در ز منابع زیستی را برهم میبرداری ادر بهره
افتراق معیشتی و ارتباط ارگانیک میان اجتماعات کشاورز و اجتماعات 
عشایری داشته است. تغییرات و تحوالت رخ داده در شرایط اقلیمی، 

ی خود مناسبات بین باالدست و اقتصادی و اجتماعی به نوبه
ز آبخوان مشترک متأثر کرده برداری ادست در خصوص بهرهپایین
 است.
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برداری از ی بهرهگذار از سنت به مدرنیته در زمینه -2-1

 آبخوان مشترك

حداقل در طول سه سده گذشته، ساز و کار مدیریت آبخوان مشترک 
ل دست عمبر اساس مقتضیات معیشت غالب در باالدست و پایین

ه به نه این حوضکرده است. توزیع جغرافیایی منابع زیستی در پهمی
ا دست دو معیشت متفاوت رای بوده است که در باالدست و پایینگونه

اند و دهد. دو معیشتی که نیازهای آبی کامال متفاوتی داشتهسامان می
ع اند. توزیکردهدر نهایت مدیریت پایدار آبخوان مشترک را محقق می

کرده یروی میاز اکولوژی منطقه پ جغرافیایی اجتماعات انسانی کامالً
و در هماهنگی کامل با شرایط و مقتضیات محلی بوده است. در این 

هایی از هماهنگی اکولوژیک اجتماعات انسانی در بخش به نمونه
تواند به عنوان الگویی در شود که میحوضه مورد مطالعه اشاره می

 های آینده مورد توجه قرار گیرد.ریزیبرنامه
 

انگور  دستب اسالمی، محصول غالب در پایینتا پیش از پیروزی انقال
که امروزه محصول غالب زردآلو است که تقریبا هر بوده است. در حالی

روز  30های انگور را هر بار باید آبیاری شود. اما تاکستانروز یک 9
تر از زردآلو اند. بنابراین نیاز آبی انگور بسیار پایینکردهبار آبیاری مییک

دست نیز برای کشت انگور کامال اکشناسی پایینهست. شرایط خ
مساعد بوده است. از طرفی انگور قابلیت تبدیل به محصوالتی را داشته 
که از ماندگاری باالیی برخوردار بوده و در فقدان وسایط حمل و نقل 

تر بوده است. عالوه بر انگور، گندم مدرن، انتقال آن به سایر نقاط آسان
تصاد کشاورزی منطقه داشته است که از اوایل نیز نقش مهمی در اق

ه است. شدبار آبیاری میشده و آنگاه یکهای آذر کشت میآبان تا نیمه
سپس در صورت کمبود بارندگی در حدود بهمن و اسفند هم فقط یک 

 شده است.یا دو بار دیگر آبیاری می
 

 ای از محصول انگورتا پیش از برنامه اصالحات ارضی، بخش عمده
شده است. دوشاب تولید شده به تبدیل به دوشاب یا شیره انگور می

شد. البته بخشی از مناطق اطراف به ویژه آباده و اقلید صادر می
د نمودند. هرچنکردند و تبدیل به مویز میمحصول انگور را خشک می

مقدار مویز تولید شده زیاد نبود ولی بخشی از صادرات کشاورزی منطقه 
داد. به رقَم انگور مورد استفاده برای تولید دوشاب در یرا تشکیل م

م گفتند. اما رقَم دیگری به ناحوضه ابرکوه اصطالحا انگور مثقالی می
کند که به صورت تازه از کشاورزان انگور شاهانی هم رواج پیدا می

ط ها و وسایشده است. در واقع با توسعه راهابرکوه و فراغه خریداری می
موتوری، امکان صدور گسترده انگور تازه از حوضه ابرکوه  حمل و نقل

ه آید. به همین دلیل فرآوری انگور بدوردست پدید می به مناطق نسبتاً
افتد و کشاورزان به صورت دوشاب و مویز اندک اندک از رونق می

 دهند. انگور تازه در شهرهایفروش انگور تازه رغبت بیشتری نشان می
 شده استسازی میهای شرابیراز تحویل کارخانهآباده، اصفهان و ش

ی های انگور شاهانو سود حاصل از آن، کشاورزان را به توسعه تاکستان
کرده که نسبتاً از نیاز آبی پایینی برخوردار بوده است. تشویق می

بنابراین بار دیگر در شکلی مدرن، دو نظام تولیدی متفاوت در باالدست 
 کند که هرکدام از نیازهای آبیگیری میکلدست شروع به شو پایین

 اند.متفاوتی برخوردار بوده
 

با پیروزی انقالب اسالمی و ممنوعیت قانونی تولید و مصرف 
های مربوطه های الکلی، خرید انگور شاهانی جهت کارخانهآشامیدنی

 دست را به فکر تغییر الگوی کشتشود و کشاورزان پایینمتوقف می
گفته خبرگان محلی، اندکی پس از پیروزی انقالب، کشت  اندازد. بهمی

کند و جای انگور را زردآلو در منطقه آغاز و به سرعت رواج پیدا می
گویند در فراغه برای اولین بار فردی به نام جواد حسامی گیرد. میمی

کند و در سال از اهالی آباده، نهال زردآلو را از اصفهان وارد منطقه می
دهد. تبدیل الگوی کشت غالب به زردآلو و و را رواج میزردآل 1318

ن دهد. تا ایآلو، تقاضا برای آب در مناطق ابرکوه و فراغه را افزایش می
مقطع از زمان، توسعه کشاورزی در باالدست با دو عامل محدودکننده 
مهم روبرو بوده است، یکی هوای سرد و دیگری خاک نامناسب. اگرچه 

ز منابع آب کافی برخوردار بوده ولی کشاورزی به باالدست همواره ا
ویژه باغداری همواره در معرض خطر سرمازدگی شکوفه و حتی 

های نارس بوده است. از طرف دیگر، خاک دانه درشت، شنی با میوه
های کشاورزی نفوذپذیری باال و مواد آلی کم، چندان برای فعالیت

 آورده است. مناسب نبوده و راندمان محصول را پایین می
 

شود و در کنار اما این دو عامل محدود کننده به مرور زمان برطرف می
سایر تغییرات اجتماعی و معیشتی که قبال توضیح داده شد، زمینه را 

های کشاورزی در باالدست فراهم برای توسعه لجام گسیخته فعالیت
ت اکند. عامل محدود کننده اول یعنی هوای سرد به دنبال تغییرمی

ه شود. بهای گذشته برطرف میاقلیمی و گرم شدن نسبی هوا در دهه
ای که امروزه ریسک سرمازدگی زردآلو در مناطقی مانند سورمق گونه

و تنگه گاشار قابل اغماض است. عامل محدود کننده دیگر یعنی خاک 
های مدرن و وسایط حمل و نقل موتوری نامناسب نیز به مدد فناوری

خیر برطرف شده است. در طول چند دهه گذشته با انتقال های ادر دهه
دست، موفق به اصالح و مقادیر قابل توجهی خاک از مناطق پایین

اند. به عنوان مثال فقط در سال احیاء خاک نامناسب باالدست شده
هکتار زمین در  70، آقای روشن برای اصالح خاک 84-81زراعی 

دست به باالدست منتقل پایینتن از  10کامیون  3900تنگه گاشار، 
مترمکعب خاک منتقل کرده  9کند. با توجه به این که هر کامیون می

 30400هکتار باغ معادل  70است، فقط در طول یک سال برای 
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شود آور میمترمکعب خاک منتقل شده است. این رقم، زمانی شگفت
ی زخیهمین مقدار خاک برای حفظ حاصل که بدانیم هرساله تقریباً

ها و اراضی کشاورزی گردد و سایر باغهکتار زمین منتقل می 70این 
آور کنند. با انتقال مقادیر حیرتنیز در باالدست همین کار را تکرار می

دست به لطف وسایط نقلیه موتوری، اراضی خاک زراعی از پایین
شوند و دهان جدیدی برای باالدست نیز آماده کشاورزی و باغداری می

شود. به این ترتیب تعامل منابع محدود آب در منطقه باز می بلعیدن
دست آرام آرام تبدیل به تقابل مند میان باالدست و پاییننظام

 گردد.آمیز میرقابت
 

از  دست برای گرفتن سهم بیشتریایجاد رقابت میان باالدست و پایین
ه قهای عمیق در منطمنابع آب زیرزمینی، سال به سال بر تعداد چاه

 گردد. در سالافزاید و آب بیشتری از آبخوان مشترک تخلیه میمی
به  1313در باالدست گاشار هیچ چاهی وجود نداشت. در سال  1310

شود و رشته قنات گاشار، مجوز حفر چاه دریافت می 4دنبال خشکیدن 
های پیروزی انقالب گردد. در سالاولین چاه در این منطقه حفاری می

های انقالبی کارگری، ناگهان دلیل ضعف نظارت و آرماناسالمی، به 
شوند که بیشتر آنها در مناطق تعداد زیادی چاه بدون پروانه حفر می

باالدست قرار دارند. به طوری که امروزه فقط در باالدست گاشار که 
در حال تخلیه آبخوان  حلقه چاه دائماً 30در حوزه سورمق قرار دارد، 

های حوزه سورمق یا بدون ال حاضر بیشتر چاهمشترک هستند. در ح
پروانه هستند یا برداشتی بیش از میزان تعیین شده در پروانه دارند. 

دست ینآمیز میان باالدست و پاییکی دیگر از دالیلی که بر تقابل رقابت
زند، تغییر برداری از آبخوان مشترک دامن میدر خصوص بهره

ه است. جدا شدن شهرستان ابرکوه بود 1388تقسیمات سیاسی در سال 
از استان فارس و الحاق آن به استان یزد بر اساس تقسیمات سیاسی 

، فصل جدیدی را در روابط میان باالدست و 1388جدید در سال 
ر های کشاورزی دی روز افزون فعالیتزند. توسعهدست رقم میپایین

د و دهش میباالدست به دالیل گفته شده، تقاضا برای آب را افزای
های اخیر و همچنین سردرگمی حاصل های مدیریتی در دههنابسامانی

ز و آمیبرداری رقابتاز تقسیمات سیاسی جدید، زمینه را برای بهره
 سازد.مسابقه بر سر برداشت از آبخوان مشترک فراهم می

 
میزان برداشت در باالدست به شدت افزایش یافت و بالفاصله تأثیر 

بسیاری از  1310ی نشان داد. در دهه دستپاییننابع آب خود را بر م
ا یکی پس از دیگری خشکید و جای آنه دستپایینقناتهای متعلق به 

ی خود با های عمیق نیز به نوبههای عمیق گرفت و سپس چاهرا چاه
کاهش آبدهی رو به رو  شدند. در منطقه مورد مطالعه، نامهایی که بر 

هایی است که روزگاری آب اند یادآور قناتهای عمیق گذاشتهچاه
ه اند. مثال چاه چشمرساندهدست این حوضه میزیرزمینی را به پایین

چاهک در ابرکوه نیز به جای قناتی با همین نام حفر شده که تا اواخر 
 نیز آبدهی داشته است.  1310دهه 

 
اقعیت و دست توجه کنیم بهها در باالدست و پایینچنانچه به اسامی چاه

ها را با نام افراد دیگری پی خواهیم برد. در باالدست، بیشتر چاه
ر د نشور، چاه ایزدی و غیرهشناسند مانند چاه روشن، چاه ابراهیم دامی

شناسند مانند چاه ها را با نام مکان میدست چاهکه در پایینحالی
، دستزیرا در پایین ن، چاه برزن، چاه چشمه چاهک و غیره؛مهرگا

ذشته اند که در گهایی حفر شدهها به دنبال خشکیدن قناتبیشتر چاه
شده برداری میبران به صورت مشاع بهرهتوسط تعداد زیادی از حقابه

تی شده است. حای خاص شناخته میمین آب منطقهو به عنوان منبع تأ
های مزبور اربابی بود نیز پیش از اصالحات ارضی که مالکیت قنات

ین شناختند. ابرداران از قنات مین را به عنوان شاربین و بهرهکشاورزا
ی دارد که از سابقه دستپایینموضوع ریشه در معیشت کشاورزی 

تاریخی دیرپایی برخوردار است. اما در باالدست نام اشخاصی که به 
شود، نمایانگر مالکیت شخصی یا حداقل مالکیت افراد ها اطالق میچاه

زیرا معیشت عشایری و دامداری باالدست، بستر  باشد.محدود می
مانند بری پیچیده )ی نظام حقابهاجتماعی و تاریخی کافی برای توسعه

کرده است. لذا با شود( را فراهم نمیمشاهده می دستپایینآنچه در 
ی اقلیمی، اجتماعی های جدید و بر اساس عوامل چندگانهورود فناوری

 هایی فعالیتاقدام به حفر چاه و توسعهو سیاسی، برخی از افراد 
ی نمایند. اقدام این افراد خارج از زمینهکشاورزی در باالدست می

شناختی منطقه صورت گرفته است و در باالدست منجر اجتماعی و بوم
 یتوان آن را طبقهشود که میی اجتماعی جدیدی میبه ظهور طبقه

تکنوکرات با استفاده از های های تکنوکرات نامید. اربابارباب
اند و با های مدرن بر محدودیت خاک در باالدست غلبه کردهفناوری

آوری از خاک حاصلخیز به اصالح خاک دست انتقال حجم حیرت
اند. ابهام های بزرگ را به تملک خود درآوردهاند. سپس مساحتزده

 مالکیت ارضی در اجتماعات عشایری پس از مداخالت اصالحات ارضی
های و سپس انقالب اسالمی، فرصت مناسبی را برای ظهور ارباب

صاد های بزرگ، اقتتکنوکرات فراهم نمود تا بتوانند با تملک مساحت
 های مدرن، نقشگذاری نمایند. در این اقتصاد، فناوریجدیدی را پایه

های مدرن، خاک اصالح اساسی را بر عهده دارند. از طریق فناوری
د. شور قابل توجهی آب از آبخوان مشترک مکیده میشود و مقادیمی

 شناسد و درکاین اقتصاد نوظهور، جایگاه اکولوژیک خود را هنوز نمی
های ندارد. ارباب دستپایینی پایدار میان باالدست و عمیقی از رابطه

های مدرن برای عملیات بازی از فناوریتکنوکرات با دست و دل
کنند و در کاربرد هر گونه سم و کود میزراعت و باغداری استفاده 

با  های تکنوکرات با کارگرانی اربابکنند. رابطهشیمیایی درنگ نمی
آنچه در نظام ارباب رعیتی پیش از اصالحات ارضی شاهد بودیم، کامالً 
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متفاوت است. در این اقتصاد جدید، ساختار حاکم بر مزرعه شباهت 
دارد. تقسیم کار بر اساس مراحل زیادی به ساختار حاکم بر کارخانه 

شود و کارگران هیچ احساس تعلقی نسبت به زمین پیدا تولید انجام می
کنند. مزد کارگران بر اساس زمان و حجم کار صورت گرفته نمی

شود و همان احساس بیگانگی با کار در صنایع مدرن در پرداخت می
این فرایندها  یشود. خالصهاین نوع واحدهای کشاورزی نیز دیده می

 مشاهده کرد. 3توان در شکل را می

 
یی منجر هاها و نارضایتیتحول شرایط و مقتضیات محلی به بروز تنش

چندان  دستپایینی میان باالدست و شده است که در گذشته در رابطه
( کشاورزان ابرکوه بر 1381سال معمول نبوده است. در حال حاضر )

ن ای یزد بدوشرکت سهامی آب منطقه هایگیریاین باورند که سخت
 دستپایینی آب در ای فارس چندان به حل مسألههمراهی آب منطقه

کمک نخواهد کرد. در حال حاضر کشاورزان ابرکوه بر این باورند که 
روابط خویشاوندی و عشایری به شدت بر ساختار مدیریت منابع آب در 

ست. نفوذ اجتماعی آباده و اقلید در استان فارس سایه افکنده ا
ای فارس با های تکنوکرات نیز مانع از برخورد جدی آب منطقهارباب

شود و به مرور شکاف میان باالدست های غیرقانونی میاضافه برداشت
ای از عوامل ، شبکه پیچیده4گردد. شکل تر میدست عمیقو پایین

دست در خصوص ثر در تغییر مناسبات میان باالدست و پایینؤم
ی گذارد. این شبکهبرداری از آبخوان مشترک را به نمایش میبهره

 ها و با تکنیکهای فراوان با محلیی عوامل، از طریق مصاحبهپیچیده
توان در ای از کدگذاری را میکدگذاری به دست آمده است. نمونه

بر  قلمروییهای بینتنش"مشاهده نمود. مفاهیم اصلی مانند  1جدول 
های ها و گزارهکنش مقولهی برهمنتیجه "شترک آبمنابع مسر 

ها های موجود و ایجاد ارتباط میان مقولهاند. بازبینی دادهفراوانی بوده
شود. اما فرآیند کدگذاری ها از طریق فرآیند کدگذاری انجام میو گزاره

نابع مقلمرویی بر سر های بینتنش"ای مانند در مورد مفهوم پیچیده
ها و حتی مفاهیم دیگر ها، مقولهکه تعداد زیادی از گزاره "مشترک آب
ان طور که هم کننده است. بنابراینکند بسیار دشوار و گیجرا درگیر می

ی همهکه  شوداستفاده میدیگری از مدل  آمده است 1در شکل 
ی، شرایط ای، شرایط علّها و مفاهیم را در قالب شرایط زمینهمقوله

روابط میان آنها را و بندی کرده پیامدها دستها و دهگر، راهبرمداخله
 .دهدنشان می

 

 گیرینتیجه -1

سؤال اول این پژوهش این بود که چگونه و تحت چه شرایطی 
ی ابرکوه در حوضه دستپاییناجتماعات مستقر در باالدست و 

مند رسیده بودند؟ پاسخی ، به تعامل نظاممنابع مشترک آبخصوص 

راق افت"دهد این است که ها در اختیار ما قرار میی دادهکه تحلیل نهای
رکوه، ی ابمند بوده است. در حوضهدلیل اصلی تعامل نظام "معیشتی
دهه گذشته، نوعی تعادل جغرافیایی،  1سال پیش تا حدود  300از حدود 

ا دست برقرار بوده که آن راقتصادی و اجتماعی میان باالدست و پایین
ایم. افتراق معیشتی به معنای نامیده "معیشتیافتراق "دوران 

های متفاوت در پهنه جغرافیا بر اساس مقتضیات گزینی معیشتمکان
افتراق معیشتی را  باشد.ها میو ملزومات ذاتی هریک از آن معیشت

توان نوعی استراتژی سازگاری با شرایط اقلیمی و محیطی نیز می
 به نهایت کمال برسد. معیشتدانست که حوضه ابرکوه توانست در آن 

عشایری و دامداری در باالدست مستقر گردید و معیشت کشاورزی، 
دست بسط و گسترش داد.استقرار خود را در پایین

 
Fig. 3- Transition from systematic interaction to competitive confrontation over the common groundwater 

under local changing conditions 

 برداری از آبخوان مشترك در گذر تحول شرايط و مقتضیات محلیآمیز در بهرهمند به تقابل رقابتتبديل تعامل نظام –2شکل 
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Table 1- Sample coding for extracting the main concepts from the interviews 

 صلیها و استخراج مفاهیم اای از كدگذاری مصاحبهنمونه -0جدول 

Open Coding Axial Coding 
Concepts 

(Grouping) 

The vast orchards with many daily paid workers sprang up in the upstream. 

Advent of the 

social class of 

technocrat 

landlords in the 

upstream 

Socio-

economic 

transitions 

The soil was modified in the upstream lands by means of heavy 

machineries. 

Much water is being extracted by the tube wells for those big orchards. 

Those working in the big orchards are alienated from what they do. 

Each work is done by a group of workers who have no idea about the other 

works. 

Those living in the upstream no longer breed livestock. Transformation of 

livelihood 

patterns 

The big orchards are booming in the upstream. 

Growing grape has become redundant in the downstream. 

In the wake of the land-reform, the lands were re-distributed and the lords 

left. 

Implementation of 

socio-economic 

programs 

In the upstream, the pastures were re-distributed to be turned into farmlands. 

Just after the revolution, the petty farmers could get permission to drill their 

tube wells. 

Abarkooh was separated from the province of Fars and its water resources 

became lawless for a while thereafter.  

In the upstream the soil is not suitable for agriculture, in contrast to the 

downstream. 
Geographical 

distribution of 

vital resources 

Livelihood 

differentiati

on 

Water is abundant in the upstream, in contrast to the downstream. 

In the upstream, dairy products and handicrafts were produced, whose 

surplus was sold out to the downstream. 

Current of goods 

and capital 

between the 

upstream and 

downstream 

territories 

The downstream sold its agricultural surplus to the upstream. 

The landlords invested in the qanats and springs of the upstream.  

Those who wished to farm preferred to migrate to the downstream. 
Geographical 

division of labor 
The water and soil conditions in the upstream rather favored animal 

husbandry. 

In the past, apricot cultivation was impossible because of hypothermia, but 

today it has become possible. 

Climate change 

Territorial 

conflicts 

over 

common 

water 

resources 

In the past the upstream pastures were better and livestock breeding was 

lucrative. 

40 years ago the qanats in the downstream were all active, but now they 

have dried up. 

In the upstream, those who were once pastoralist have become farmer. 

Increasing 

demand for water 

In the downstream, when grapes were grown less water was consumed than 

what today consumed for apricots. 

In the upstream too, apricot is preferred for its more income. 

In the upstream, the farmers are extracting as much water as they wish and 

the Fars Water Authorities don’t mess up with them. 
The upstream 

keeping a hold on 

the common 

water resource 

In the upstream, they have a nomadic culture and nepotism is widespread 

when it comes to the water management. 

In the upstream, the big orchards which consume too much water belong to 

the influential rich men. 

In the upstream, they are lavish with water. 
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Fig. 4- Conceptual model of systematic impacts of natural and human factors on the territorial tensions over 

the common groundwater in Abarkooh basin 
های بین قلمرويی بر سر منابع مشترك آب مند عوامل طبیعی و انسانی در ايجاد تنشمدل مفهومی تأثیرات نظام -1شکل 

 ی ابركوهزيرزمینی در حوضه

 
Fig. 5- Model of mitigation of territorial tensions over the common water resources 

 سر منابع مشترك آبقلمرويی بر های بینمدل رفع تنش -1شکل 
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عادالنه از منابع زیستی )آب و خاک( در میان باالدست و  یاستفاده
شد و نیازهای متفاوت در این دو معیشت مانع از دست تقسیم میپایین

گردید. معیشت عشایری و دامداری ها میاختالف منافع میان آن
شت یکه معوابستگی زیادی به مرتع و صنایع دستی داشت، در حالی

کرد. بنابراین آب فراوان کشاورزی بر اساس منابع آب و خاک عمل می
شد تا با خاک حاصلخیز دست رها میدر باالدست به سوی پایین

دست ترکیب شده و معیشت کشاورزی را شکوفا سازد. در عوض پایین
دست، نیاز به محصوالت کشاورزی در مازاد تولید کشاورزی در پایین

ت دست، نیاز خود به محصوالکرد. همچنین پایینمی مینالدست را تأبا
مود. نمین میأدامی و صنایع دستی را از طریق تولیدات باالدست ت

وری باغداری و زراعت دست، بهرهکشاورزی در خاک حاصلخیز پایین
وری تولیدات دامی نیز در باالدست داد. همچنین بهرهرا افزایش می

ات های اقتصادی در هماهنگی با امکانلیتبنابراین تنوع فعا بهینه بود.
برداری پایدار از منابع مشترک آب منتهی و شرایط محیطی به بهره

 شد.می
 

 مند میان باالدست وسؤال دوم پژوهش این بود که چگونه تعامل نظام
ت؟ در آمیز شده اسی ابرکوه تبدیل به تقابل رقابتدست حوضهپایین

 ی نامتوازن بدون در نظر گرفتنند توسعهتوان به عواملی مانپاسخ می
سازی اقتصادی و مدرنیزاسیون های محیطی، یکسانظرفیت

ای از ی گذشته، مجموعه پیچیدهدهه 1گسیخته اشاره کرد. در لجام
دست مند میان باالدست و پایینعوامل محیطی و انسانی، تعادل نظام

ز ای جکه نتیجه کندآمیز میان آنها میرا تبدیل به تقابل رقابت
ه است. آبی نداشترویه از منابع آب زیرزمینی و بحران کمبرداری بیبهره

عدم توجه به تنوع اقلیمی، محیطی و اجتماعی در باالدست و 
ابل نامتناسب با این شرایط و مقتضیات متنوع، تق یدست و توسعهپایین
مند ی نظامهآمیز بر سر منابع مشترک آب را رقم زده است. رابطرقابت

شود، آنگاه رقابت جای تعامل را دست مختل میباالدست و پایین
د، در شوگیرد، سپس بر میزان تقاضا برای آب به شدت افزوده میمی

شک ها خشود، قناتنتیجه آب زیرزمینی بیشتری از زمین مکیده می
 شود، سپس زمینها بیشتر و بیشتر میشوند و تعداد و عمق چاهمی

د. در کننها یکی پس از دیگری دهان باز میکند و فروچالهمینشست 
فروچاله در دشت ابرکوه به وجود آمده  33( در حدود 1381حال حاضر )

ارتفاع سطح آب  1387ی ابرکوه، در فروردین سال است. در محدوده
که این ارتفاع در متر بوده است. در حالی 1113زیرزمینی از سطح دریا 

متر رسیده است. به عبارت دیگر در این مدت،  1487به  1388فروردین 
 Yazd Regionalمتر پایین رفته است ) 71سطح آب زیرزمینی 

Water Authority, 2018 .که بسیار هشداردهنده است ) 
 

هیچ اجباری برای توسعه کشاورزی در باالدست با صرف هزینه زیاد 
 توان از شرایطمیجهت اصالح خاک و کنترل اقلیم وجود ندارد. بلکه 

دست برای کشاورزی بهره جست و در عوض ی پایینمساعد و آماده
هایی را در باالدست توسعه داد که از یک طرف منابع آب مورد فعالیت

دست را به تصرف و انحصار خود در نیاورد و نیاز برای کشاورزی پایین
رقرار سازد، د بمنای نظامدست رابطهاز طرف دیگر بتواند با اقتصاد پایین

ن دست را به عنواهای باالدست و پایینای که هرکدام از فعالیترابطه
مکمل دیگری تعریف و تثبیت نماید. به عنوان مثال توسعه صنایع 

 هایتبدیلی مواد غذایی در باالدست به جای رشد سرطانی جنگل
باشد  دستهای کشاورزی پایینتوانست مکمل فعالیتزردآلو و آلو می

 های گوناگون اقتصادی پدید آورد.ای از بخشو زنجیره به هم پیوسته
بخشی اقتصادی متناسب با ، این راهبرد تحت عنوان تنوع1در شکل 

تواند در کنار سایر راهبردها این راهبرد می امکانات محیطی آمده است.
های آبیاری و هماهنگی میان از قبیل اقدامات حفاظتی، اصالح روش

بخشی منجر شود و در ای یزد و فارس به پیامدهای امیدآب منطقه
قابلی دست بکاهد. تآمیز میان باالدست و پاییننهایت از تقابل رقابت

نتهی ی آب زیرزمینی مکه در نهایت به تخلیه غیرقابل بازگشت سفره
   گردد. می

 
الگوی حاصل از بررسی حوضه مورد مطالعه در همان فضای مفهومی 

 یآید: فضای مفهومی روابط به هم پیوستهدار به دست میتوسعه پای
د ی نامحدومحیطی و عدالت اجتماعی. توسعهاکولوژیک، اخالق زیست

 دست، بدون در نظر گرفتنهای کشاورزی در باالدست و پایینفعالیت
 اختاللهای اکولوژیکی، در نهایت به بحران منابع آب و ظرفیت

، نمایانگر الگویی است که 8شد. شکل  های تولیدی منجر خواهدنظام
ز گیری اهای مشترک با بهرهدار آبخوانــتوان برای مدیریت پایمی

 ساز و کارهای محلی طراحی نمود.
 

ای بومی هتوان نتیجه گرفت که همکاری قلمرویی در نظامبنابراین می
یزان رتوانند منبع الهام ارزشمندی برای برنامهمدیریت منابع آب می

آموزند که مدیریت آب، های بومی به ما میخش آب کشور باشد. نظامب
د ای است. مدیریت آب مانند خورشتهبخشی و بینموضوعی کامالً بین

های زندگی اجتماعی و اقتصادی را در ی بخشآب سیال است و همه
گیرد. مدیریت آب با اکولوژی انسانی در هم تنیده است و بر می

خانه انتظار داشت که به تنهایی یک سازمان یا وزارتتوان تنها از نمی
مدیریت پایدار آب را سامان دهد. در این پژوهش دیدیم که همکاری 

ی برداری از منابع آب مشترک از یک سو نتیجهقلمرویی برای بهره
مند انسان و محیط بود، از سوی دیگر به مقضیات تولیدی ی نظامرابطه

شد و از سوی دیگر معلول عی مربوط میو اقتصادی و شرایط اجتما
های کالن کشور بود. اما این همکاری قلمرویی با تغییر سیاست
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های اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تغییر کرد. بنابراین زمینه
های حاکمیتی کشور تعریف کرد ی بخشمدیریت آب را باید در همه

ت به جز بحران منابع و به صورت یکپارچه اجرا نمود. در غیر این صور
های خشن میان قلمروها آمیز میان قلمروها، تنشهای رقابتآب، تقابل

های زندگی اجتماعی و در نهایت بر سر آب و سرایت آن به سایر جنبه
ه ای نخواهد داشت. فروپاشی هیدرولیکی بفروپاشی هیدرولیکی، نتیجه

ی و دی، اجتماعبازگشت در ساختارهای اقتصاهای بیمعنای نابسامانی
ی آغاز آنها بحران منابع آب است و در طول سیاسی است که نقطه
 اند. تاریخ بارها اتفاق افتاده

   

 
Fig. 6- Sustainable management of common 

groundwater inspired by the local mechanisms 
های مشترك با الگوی مديريت پايدار آبخوان –8شکل 

 ز و كارهای محلیگیری از سابهره
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