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 چکیده
 عمحدودیت مناب فقط نه و آن نامناسب یحکمران جهينت آب موجود بحران و است یاقتصاد و یاجتماع توسعه در یديکل یعامل آب      
از نقش  آبدر مدیریت پایدار منابع  کندیممبتنی بر طبيعت ارائه  ییهاحل. توجه به دانش بومی به لحاظ اینکه راه است کشور در آب

 یهاصشاخچه ميزان با تا  تقسيم و توزیع آبکه دانش بومی  این است ،کليدی کمتر پرداخته شدهوال ئس برخوردار است. یاسازنده
رسج ابروستای  بردارانبهرهآب استخراج نظام مدیریت تقسيم و توزیع تحقيق این هدف از  ،منظوردارد؟ بدین سازگاریحکمرانی خوب 

تحليلی و ابزار -توصيفی نوعاز مطالعه این  .استحکمرانی خوب  یهاشاخصبا و تطابق آن  رود استان سمناندر شهرستان شاه
نفر از خبرگان محلی  25تعداد منظور با بدین .شدانجام نامه پرسشبا کمک ابزار  )مستقيم و مشارکتی( و گردآوری اطالعات مشاهده

بين واحدهای  از نظم ارتباطی باالاین نظام نشان داد که نظام آبياری کهن ابرسج  یبندچارچوب .شدانجام  بطور اختصاصی مصاحبه
، در هانفنجا. در شاخص شفافيت، مدیریت تقسيم و توزیع است برخوردارمنسجم دقيق و  یبندزمان آب وتوزیع و مختلف تقسيم 
 آب، جمعیترميم نهرها و هدایت  ،هانهیهزمين أتپذیری در شاخص مشارکت ،در مدار آبياری هاچهلگستری، چرخش شاخص عدالت

ا الگوی ب شدهبخشی از دانش بومی سازگار  ،ترتيبات نهادی شکل گرفته با محوریت ميرابپاسخگویی در شاخص نظارت، عدالت و 
ل به دنبا های حکمرانی آب موجود،چارچوب دوبارهاین پژوهش با بررسی نظام سنتی آب برای پيکربندی است. آب  حکمرانی خوب

 بوده است. ،های بومی داردشناسیهای نوآورانه و قابل انطباق که ریشه در معرفتحلتشویق راه
 

 .آب وزیعت، بندیچارچوب، حقابه، چهل، همکاری کلیدی: هایهواژ

 
  قدمهم

اجتماعی و اقتصادی است  توسعهآب عاملی کليدی در 
مناسب نياز دارد.  یهااستيسپایدار به  استفادهو برای 

زیست، کشاورزی، صنعت، انرژی و سالمت عمومی، محيط
طور از سياست عمومی هستند که به ییهاجنبهحمل و نقل 

بدون در نظر گرفتن دسترسی و یا کمبود  توانندینممعمول 
(. Akhmouch & Correia, 2016شوند ) یحاآب طر

کمبود آب در ایران در حال تبدیل شدن به یک بحران ملی 

تعارضات فزاینده بحران  بروز این یهانشانهاست. یکی از 
کاهش چشمگير سطح آبهای زیرزمينی طی و بر سر آب 

 هاسکونتگاهدهه گذشته است که باعث شده بسياری از 
 ،شود بالاستفاده رهاکشاورزی،  یهانيزممتروکه و 

 نیرتمحدودکنندهاین کاال بعنوان گفت که  توانیمدرنتيجه 
et al.ami Isl ,) شودیمعامل توليد در ایران شناخته 

مسائل  أمنشنظران این در حالی است که صاحب .(2013
اقليمی و  هاینوسانآب در ایران را در دو بعد تغييرات و 
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ان جستجو و بي مدیریت بهينه منابع آب در کشورعدم  بعد
هينه بمدیریت عدم  سویی(. از Madani, 2015) کنندیم

انی انس الًکاممنابع آب در کشور ایران برخالف بعد نخست 
در مدیریت منابع آبی همواره اهداف چندگانه و  زیرا ،است
ازجمله اینکه مدیریت عرضه در  ،متضادی مطرح بوده اًبعض

ی کميت در مقابل کيفيت، ابعاد اقتصاد مقابل مدیریت تقاضا،
 یازسنهيشيبزیست محيطی و _در مقابل ابعاد اجتماعی 

 ،یک هدف با کاهش دیگری همراه بوده است. افزون بر آن
 برایمتفاوت و متنوعی  یهاراهاخير  یهادههاگرچه طی 

بهبود مدیریت آب ارائه شده، ازجمله مدیریت مشارکتی، 
 غيره مدیریت غيرمتمرکز و ،یريگميتصممشارکت در 

(, 2013et al.Yazdanpanah ). دهدیمنشان  هاینيبشيپ 
روند فعلی رویکردهای غلط مدیریت آب ادامه یابد،  اگر
 شماریبنه چندان دور، جهان شاهد مشکالت  یاندهیآدر 

 یهاحوضهبرای تأمين تقاضای آب و همچنين تنش آبی در 
ز تعارضات بيشتر بدون تغيير جدی االبته آبریز خواهد بود. 

ناپذیر اجتناب ،روند فعلی مدیریت به حکمرانی خوب
(. امروزه Akhmouch & Correia, 2016ود )خواهد ب

حکمرانی به دليل نقش حياتی که در تعيين رفاه اجتماعی 
. منظور شودیمکه بيشتر به آن پرداخته  دارد موضوعی است
به  ،بر تدبير خردمندانه امور استکيد أتاز واژه حکمرانی، 

حکمرانی سيستم  .ای که منجر به نتایج مطلوب گرددگونه
تعامالت بين از  یاهیالند چچند سطحی و  یادهيچيپ

( و فرایندها هاتيمسئول، کارکردها )هاسنتساختارها، 
وسيله سه ارزش کليدی یعنی که بهاست  )عملکردها(

ازجمله  .شودیمپاسخگویی، شفافيت و مشارکت مشخص 
اساسی که در حکمرانی خوب آب مطرح شده  یهاشاخص
عدالت، انصاف،  به شاخص مشارکت، توانیماست، 

دهی، شفافيت، کارآمدی پذیری، پاسخسازگاری، مسئوليت
شفافيت به معنای گردش آزاد اطالعات  .و اعتماد اشاره کرد

و سهولت دسترسی به آنها، وضوح اقدامات و آگاهی مستمر 
 (.Atkinson, 2004) روستائيان از روندهای موجود است

 یهافرصتعدالت و برابری به معنی ایجاد ، عالوه بر این
 يتوضع ارتقای برای بردارانبهره مهمناسب و برابر برای ه

 و عمناب عادالنه توزیع و تخصيص برای تالش خود، رفاهی
 و نظر اعالم فرایند در که است اقشاری مشارکت

 et Roknoddin Eftekhari) ندارند نقشی یريگميتصم

2, 201al..)  مشارکت کم و  مشارکت اجتماعی،همچنين
يش آشکار جوامع روستایی در حيات اقتصادی، گذران ب

سياسی و  یهاتيمسئولاوقات و فراغت، فرهنگ، تقبل 
ان نش نيز مطالعات مدنی و غيره در مناطق روستایی است.

 تحاکمي تحقق از محلی تابعی مدیریت بهبود که دهندیم
(. 2012Razavi ,(است  نظارت پذیری واجماع قانون،

که متغيرهای مسئوليت کنندیمتأیيد  همچنين محققان
 مهمترین متغيرهای پذیریاجماع و پذیریانعطاف پذیری،

 (.Oksana, 2013هستند ) محلی مدیریت بر مؤثر
 مردم، ەبه مشارکت گسترد هانیادر کنار  پاسخگویی

د دار اشاره داریحکومت فرایند در هارسانه و احزاب
(, 2017et al.Rahmani fazli ).  استفاده از راهکار

حکمرانی منابع آب در راستای دستيابی به مدیریت پایدار 
 از لحاظ سياسی ،کارآمد که از لحاظ اقتصادیروستایی آب 

و اجتماعی عادالنه و از لحاظ زیست محيطی پایدار باشد 
مدیریت پایدار منابع آب ضرورتی  .ناپذیر استاجتناب

که دستيابی به آن تنها با اتکا به دانش  ناپذیر استباجتنا
 آنچه در محلی امکانپذیر است. سنتی و یهامهارت بومی و

 منابع آبی به شکلی پایدار طی گذشته اتفاق افتاده است و
در آن را باید  برداری قرارگرفته است،ها مورد بهرهقرن

ن گفتما، این رویکردیيد أتدر  دانش بومی جستجو کرد.
ی ناشی از کمبود فيزیک جهانی آب معتقد است که بحران آب

 های نهادی وبلکه نتيجه انبوهی از ناکامی آب نيست،
 ,Hadjigeorgalis) سياسی در مدیریت منابع آب است

در حقيقت ناشی از حکمرانی نامناسب آب است.  (.2009
OECD،  یهامشخصهحکمرانی خوب آب را دارای 

وری، اعتماد و تعامل بين خبرگان، اثربخشی و بهره
 et al.Akhmouch ,) داندیمو جوامع محلی  کمرانیح

و جوامع محلی آشنایی با دانش بومی  روازاین .(2018
اصالح حکمرانی فعلی آب، از  برایکسب تجربه از آن 

کلمه بومی در دانش بومی  اهميت باالیی برخوردار است.
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این دانش سبب شده است که  محلی است. به معنی سنتی و
رسمی  که مراکز تحقيقاتی و ییهادانشآن را از دیگر 

این دانش شامل بخشی از . کندمتمایز  کنند،عرضه می
 و هاروش ،هاسرمایه ملی هر منطقه است که ارزش

 آزمون و هاقرنحاصل  و رديگیمابزارهای عملی را دربر 
 اقتصادی است-فرهنگی اجتماعی و خطا در محيط طبيعی،

بيشتر اوقات به صورت شفاهی از یک نسل به نسل دیگر  و
ایی مفقوده توسعه روست حلقهانتقال یافته است. دانش بومی 

از  یريگبهرهاز طریق  فقطپایدار  توسعهبرای رسيدن به 
 هابرنامهجدید نيست. زیرا بسياری از  یهایفناورعلوم و 

سال گذشته در دنيا  50توسعه و ترویج طی  یهاپروژهو 
و کشورهای جهان سوم در عمل همراه با توفيق نبوده است. 

دانش  مقولهقبل توجه اندیشمندان به  هامدتاز  رو،ازاین
 در (.Emadi & Abbasi, 2004بومی معطوف شده است )

 یخانم گرو برانتلند نخست وزیر نروژ، برا 1987سال 
ارت توسعه پایدار استفاده کرد و آن را توسعه جهانی از عب

 اعالم کرد که آینده را با خطر مواجه نکند یاتوسعه
(Henry, 2001از .) موضوع توسعه پایدار  ،آن زمان به بعد

مباحثات فراوان قرار گرفت و متخصصان و صاحب یمبنا
نظران درباره آن بسيار گفتند و نوشتند. در دو دهه اخير که 

موجب افزایش  جهانسراسر  انی شدن دررشد شتابان جه
غيرقابل جبران به  یهاخسارترو به رشد مصرف منابع و 

رد توسعه پایدار بيشتر مو ،طبيعی شده است یهاسازگانبوم
ه است ک فرایندیتوجه قرار گرفته است. توسعه پایدار 

عالوه بر توسعه و تعالی زندگی نسل حاضر به حمایت از 
دارد و براساس آن، شرایط انسانی  توجهنيز  آینده ینسلها

طور همزمان مورد توجه به سازگانبومو وضعيت محيطی و 
 دارد. دتأکي یتوسعه پایدار بر فلسفه پایدار .رديگیمقرار 
دود آینده نامح کارکرد در یبه توانایی سيستم برا یپایدار

 آن وضعيت، مطلوبيت شود و وضعيتی است که دراطالق می
و منابعی  ابدیینمموجود در طول زمان کاهش  و امکانات

 خود به آنها وابسته است یهاتيفعالانجام  یکه سيستم برا

توجه  مطالعه دانش بومی و بنابراین .گذاردینمرو به ضعف 
ریزی برای دستيابی به حکمرانی به آن در فرایند برنامه

هدف این ضروریست.  موضوعی توسعه پایدار خوب و
 روستایدانش بومی مدیریت منابع آب  استخراج ،پژوهش
ر د ونظام آبياری سنتی آن است و ساختاربندی ابرسج 

آب حکمرانی خوب  یهاشاخصبا  ادامه سازگاری آن
 مورد واکاوی قرار گرفته است.

 
 روش تحقیق

 منطقه مورد مطالعه

 25در  بسطامبخش  یروستاهااز  یکیابرسج  روستای
سج ابر. است در استان سمنان کيلومتری شهرستان شاهرود

 E °54.9185 و N °36.5814 با مختصات جغرافيایی

ین ا قرار گرفته است. روستایی یيالقی در دامنه کوه شاهوار
های خاکستری موجود در اطراف روستا با توجه به سفالينه

هفت  قدیمی آن قدمتی بيش از یهاقلعه و داخل روستا و
 فراوانی علت بهروستا  نیا هتسمي وجههزار سال دارد. 

خود را  یروستا نامروستا  مردمو  است اَوَرْس درخت
ساله  2700 درخت موضوعشاهد این  ،نندکمی تلفظاَورسی 
 .کشدیمکه در ارتفاعات ابرسج هنوز نفس  باشدیماورسی 

 تاسدو رودخانه اصلی از  این روستا  بردارانبهرهمنبع آب 
و در زمستان آب  گذردیمکه یکی از آنها از وسط آبادی 

أمين تو  هاباغستانآبياری  برایشرب اهالی و در تابستان 
سارهای  که از چشمه شودیماستفاده  آب شرب دام

یمکوهستان شمال آبادی و از چشمه اسپيد سنگ تغذیه 
 کشاورزی، مردم روستا دامداری، بيشترمنبع درآمد  .شود

ی کاله کرک صنایع دستی از قبيل نمدمالی و وزنبورداری 
توجه به وجود  مردم روستای ابرسج از دیرباز با .است

 دامداری و وابستگی به محيط، فعاليت غالب کشاورزی و
 امرار معاش بومی را برای مدیریت بهينه منابع و یهاوهيش

موقعيت جغرافيایی منطقه مورد  .اندکردهخود انتخاب 
 آمده است. 1عه در شکل مطال
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 موقعیت جغرافیایی روستای ابرسج در شهرستان شاهرود استان سمنان -1 شکل

Geographical location of Abrasaj village in Shahroud city of Semnan province -Figure 1 
 

 اطالعات  یآورجمع

اخصتطبيق آن با ش بررسی دانش بومی و برایاین تحقيق 
در زمينه مدیریت منابع آبی روستای آب های حکمرانی خوب 

ها است. در این تحقيق روش گردآوری داده شده انجامابرسج 
يدانی م مطالعاتبراساس  واالت تحقيق،ئبرای پاسخگویی به س

 ، مدارهاتيمالک)بررسی  نامهابزار مورد استفاده پرسش و
ه مشاهد ،آبياری، قوانين و دانش بومی مدیریت و موارد دیگر(

)حضور در منطقه و شرکت فعال و معاشرت  مشارکتی ومستقيم 
با  حضوری مصاحبهشناسایی و  در زندگی مردم منطقه ابرسج(،

در ( عمده و خردمالکان ، )مدیرعامل، ميراب دارحقابهخبرگان 
شناسی به لحاظ روش .سج استام مدیریت آب روستای ابرظن

از این نظر  ،گرافی استونگاری یا موناین تحقيق از نوع تک
توجه به  بااست  اطالعات درصد 100در حدود ها که کليه داده

از طریق نبود اطالعات در دسترس در حوزه مورد تحقيق 
منظور يم شده است. بدینظگونه اخذ و تنمصاحبه عميق و ژرف

خبرگان محلی بطور  سفيدان ونفر از ریش 25تعداد با 
 و نیترباسابقهاین افراد از  .شدانجام  اختصاصی مصاحبه

افرادی بودند که اطالعات کاملی از نظام آبياری  نیترمجرب
در دامنه  شوندهمصاحبه ابرسج از گذشته تا به حال داشتند. افراد

و  یپلمی، دیسطوح سوادی ابتدادر و بودند سال  65تا  40بين 
بر این اساس نظام آبياری منطقه )مدار و . قرار داشتندليسانس 

گيری آب، سهم ساعتی آب و نظام گردش آب(، واحد اندازه

واحدها، محاسبه نحوه داران، بازه زمانی تقسيم، توزیع بين حقابه
 ها و قوانين محلی منطبق بربرداری، نظامموضوع بهره

 ،انصاف عدالت و، شفافيتمانند حکمرانی خوب  یهاشاخص
  .و تطابق آن تبيين شده استتعيين  پاسخگویی مشارکت و

 
  نتایج

 از ارزیابی ميدانی دست آمدهبهدر قسمت نتایج اطالعات 
مرانی حک یهاشاخصبا  آب این نظام سنتی مدیریتی باقطو ان

 ساختاربندیصورت هب و گرفته استخوب مورد تحقيق قرار 
 عبارت هاشاخصاین است.  شدهنگارش  شدهبندیو نظام

 از: است
در نظام و برابری  یمندقانون، شاخص شفافیتارزیابی 

 آبیاری سنتی

قانونمندی و برابری الزم بود تا  شفافيت، شناخت برای
 آب در رودخانه ابرسجو توزیع دانش بومی مدیریت تقسيم 

نظام ، اطالعاتپس از استخراج  رو،ازاین. گردد استخراج
ریت مدی. شدمدیریت آن بر اساس واحد تقسيم تنظيم و ارائه 

ساعت آبی واحد براساس در روستای ابرسج تقسيم آب 
 ميزان و نحوه محاسبه آن (1) جدولدر  است. استوار)فنجان( 

هم مبنا همان یک فنجان  در حال حاضر .خالصه شده است
 .باشدیمدقيقه  12 در حدوداست که 



 455 3شماره  29تحقيقات مرتع و بيابان ایران جلد نشریه علمی 

 آبیاری زمانی در مدار )گردش( یهابازهتوجه به  با هافنجانتعداد  -1 جدول
Number of cups according to the time intervals in the (circulation) irrigation circuit -Table 1 

 هامحاسبه فنجان حاتيتوض

Description of calculating 

cups 

 )فنجان( تعداد ساعت آبی

Number of blue hours (cups) 

 زمان
Time 

 فیرد
Row 

 فنجانعدد یک  -
A cup 

 قهيدق12

12 minutes 
 1 

5 = 12 ÷ 60    
 فنجانعدد پنج 

Five cups 

 ساعت( 1) قهيدق 60
60 minutes 

2 

120 =24  ×5  
 فنجان 120

120 cups 

 ساعت( 24روز )شبانه 1
1 day 

3 

2160 = 18 ×120  
 فنجان 2160

2160 cups 

432 روز )شبانه  18

 ساعت(
18 days and nights (432 

hour) 

4 

 های تحقيقیافته :منبع

 
. اساس باشدیمروز شبانه 18مدار آب در رودخانه ابرسج 

انجام  "چهل"تعداد واحد  بر اساسروز شبانهبندی تقسيم
یک قرعه و  برابرروز یک شبانه هایبندميتقسطبق . شودمی

چهل فنجان آب  برابرسه چهل و هر چهل  در حدودیک قرعه 

توزیع  ( اطالعات زمان و3در جدول )شود. در نظر گرفته می
. بيان شده است بندی مشخص خودبا نامتا روز پنجم  هاچهل

. ابدییمادامه تا روز هجدهم به همين صورت این توزیع 
 ( آورده شده است.2) در جدولجزئيات بيشتر تقسيم آن 

 
 روزشبانهیک توجه به بازه زمانی  ها باتعداد چهل -2 جدول

according to the time interval of one day chehelsThe number of  -Table 2 

 تعداد چهل
Number of chehel 

 محاسبه چهل توضیحات
Descriptions Calculate of 

chehel 

 زمان
Time 

 ردیف
Row  

 چهل عدد 3
Three of Chehels 

 
18 = 3 ÷ 24 

 قرعه(  یکروز )هر شبانه    

One Ghore)One day ( 
1 

 چهل عدد 54

54 of Chehels 

 
3 = 54 ×18  

 قرعه(  18 ) روزشبانه 18هر 

18 days (18 Ghore) 
2 

 تحقيق یهاافتهی :منبع
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 ابرسج در رودخانهآب(  )گردش آبیاری مدار -3 جدول

RiverIrrigation circuit (water circulation) in Abarsaj  -Table 3 

 هاچهلتوزیع  نام و
chehelName and distribution of  

شبانه 18تعداد روزها در مدار 

 روز
of days in the  numberN

circuit sday-18 

 ردیف
Row 

 چهل سرآفتاب

ar aftabS-Chehel 

 چهل ظهر

Zohr-Chehel 

 چهل شب

Shab-Chehel 

 روز اول )سر روزه(

First day (sar ruze) 
1 

 چهل سرآفتاب

Sar aftab-Chehel 

 چهل ظهر

Zohr-Chehel 

 چهل شب

Shab-Chehel 

 روز دوم )دیم(

m)eeSecond day (d 
2 

 چهل سرآفتاب

Sar aftab-Chehel 

 چهل ظهر

Zohr-Chehel 

 چهل شب

Shab-Chehel 

 روز سوم )سيم(

Third day (sim) 
3 

 چهل سرآفتاب

Sar aftab-Chehel 

 چهل ظهر

Zohr-Chehel 

 چهل شب

Shab-Chehel 

 روز چهارم

Fourth day 
4 

 چهل سرآفتاب

Sar aftab-Chehel 

 چهل ظهر

Zohr-Chehel 

 چهل شب

Shab-Chehel 

 روز پنجم

Fifth day 
5 

 تحقيق یهاافتهی :منبع

 .دیآیمبدست ( 4) ها هم طبق جدولبازه زمانی این چهل
 

 چهل برای هرشده مدت زمان مشخص  -4 جدول
The specified time for each chehel -Table 4 

 نام چهل             
Chehel Name                  

 زمانی مشخص برای هر چهلبازه           
chehelSpecific time period for each  

 )چهل سرآفتاب( چهل اول          

Sar aftab)-First chehel (chehel 

 ظهر 14صبح تا  6                   

6 am to 2 pm                   

 )چهل ظهر( چهل دوم          

Zohr)-cond chehel (chehelSe 

 شب 22ظهر تا  14                   

                   10 pm2 pm to  

 )چهل شب( چهل سوم          

Shab)-Third chehel (chehel 

 صبح روز بعد 6شب تا  22              

                10 pm to 6 am 

 شبانه روز( 1) ساعت 24چهل  در  3مجموع 

day) (oneA total of three chehel in 24 hours  

 تحقيق یهاافتهی :منبع
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صاحب چهل  در اصطالحهر چهل یک ميراب دارد که 
که بيشترین  شودیمو معموال کسی انتخاب  شودیمخوانده 

موضوع دیگری که بسيار حائز  فنجان آب را در چهل دارد.
و خود گواهی بر شفافيت نظام دانش بومی  باشدیماهميت 

 .مدت زمان مشخصی است است،تقسيم آب رودخانه ابرسج 
که طول  ییهازمان .آورده شده است (5) در جدول این موارد

 حدر اصطال ،آب از بند اصلی به بندهای فرعی برسد کشدیم
 برداران وتمام بهره .شودیمراه آب یا سوخت نهر خوانده 

هریک از مالکان با  و هستندآگاه  موضوعان به این ذینفع
راه آب آن  کنندیماحتساب اینکه آب را از کدام بند دریافت 

نفر بعد هم  و کنندیمبعد اقدام به گرفتن آب  را لحاظ کرده و
 .شودمیفعاليت انجام  به همين منوال تا نفر آخر چهل

 
 (بندهای فرعی منشعب شده بندهای اصلی وموارد مصرف )برای  مشخص )راه آب( بازه زمانی -5جدول 

sections)-Specific time period (waterway) for consumption cases (main sections and branched sub -Table 5 

 (نام بندهای اصلی) یبرداربهرهموضوع 
Subject of operation (names of 

clauses) main 

 انشعابیبندهای فرعی بازه زمانی و 
clauses-Time span and branching sub 

 بند سيو

Sive clause 

 بند پشت سيو 1-1

clausePoshte sive  

 دقيقه 10

- - 

 بند باال محله

Bala mahale clause 
 بند ته چاچو 2-1

Tahe chachu clause 

 دقيقه 6

 بند سر کمر 2-2
Sar kamar clause 

 دقيقه 10

 بند نمک ليسی 2-3
Namak lisi clause     

 دقيقه 15      

 دقيقه( 6) بند اسمعلول

Esmalul clauses 

 بند سينه لگور 3-1

   Sine lague clause    

 دقيقه 10 

- - 

 دقيقه( 10) بند پائين محله

Paeen mahale clauses 

 بند سرحموم 4-1

clause Sar hamum 

 دقيقه 10

  کوچه شهربند  4-2

Kuche shahr clause  

 دقيقه 12

 بند سرخينی 4-3

Sar khini clause 

 دقيقه 15

 دقيقه( 10) بند کوچه کالغ

Kooche kalagh clauses 

 بند جوز موسی 5-1

 clauseGuz musa   

 دقيقه 12 

- - 

 های تحقيقیافته :منبع
 

های غيرضروری و هزینهشفافيت سبب کاهش اقدامات 
. دانش بومی تقسيم آب رودخانه ابرسج چنان شفاف شودیم
. در این بسيار مؤثر است هانهیهزدر کاهش که  باشدیم

 شودیمبرگزار  دارانحقابهبين  یاجلسهرودخانه ابتدای فصل 
 ،برای انتخاب چهل سرآفتاب از مجموع سه چهل روز اولو 

 ب در این رودخانه مستحکم وآبری سهمبعد از آن تقسيم 
دیگر نيازی به جلسات مکرر برای اجرای  که شودیمشفاف 

 برنامه آبی نيست.

 انصاف شاخص عدالت وارزیابی 
ابرسج در  موضوعی که در دانش بومی مدیریت رودخانه

این  ،مالکيت آب بين افراد بسيار نمود دارد نحوه تقسيم آب و
طور یکسان از زمان گرفتن آب هبرداران باست که تمام بهره

ها برخوردارند و تنها در چه در خود چهل چه در مدار و
اختيار افراد خاص نيست که همين خود باعث همدلی بيشتر 

ها در مدار از چرخش چهل یانمونهبين ذینفعان شده است. 
 یانکته( آورده شده است. 6) روز رودخانه در جدولشبانه 18
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ها که بسيار حائز اهميت است اینکه عالوه بر چرخش چهل
چرخش هستند که این خود نفرات درون چهل هم در حال 

 .داردبين تمامی ذینفعان  برابری از عدالت و حکایت

 

 داران آنآبیاری و حقابهمدار  در هاچهلنحوه چرخش  -6 جدول
in the irrigation circuit and its holders helscheType of rotation of  -Table 6 

 اول تا ششمروز 
First to sixth day 

 دوم و سوم یهاچهلتوزیع 

second and third chehelDistribution of the  

 ابتدای مدار
The beginning of the irrigation circuit  

 چهل اول )چهل سرآفتاب( 

 جاللی، سعدی، سلمانی
Sar -First chehel (chehel

aftab) 

چهل دوم )چهل ظهر( 

 حيدری، مستغيث، جرگه،

 محمدی
cond chehel Se

Zohr)-(chehel 

چهل سوم )چهل شب( 

 سلمانی، جرجانی،

 معصومی
Third chehel 

Shab)-(chehel 

 تا دوازدهمروز ششم 

day twelfthSixth to  

 دوم و سوم یهاچهلتوزیع 
Distribution of the second and third 

chehel 

 ميانه مدار
Middle irrigation circuit  

چهل اول )چهل سر آفتاب( 

 سلمانی جرجانی، معصومی،
Sar -(chehelFirst chehel 

aftab) 

چهل دوم )چهل ظهر( 

 سعدی جاللی، سلمانی،
cond chehel Se

Zohr)-(chehel 

چهل سوم )چهل شب( 

 جرگه، محمدی،

 حيدری مستغيث،
Third chehel 

Shab)-(chehel 

 دوازدهم تا هجدهمروز 

12th to 18th day 
 دوم و سوم یهاچهلتوزیع 

hehelcDistribution of the second and third  
 انتهای مدار
irrigation circuit End of 

 چهل اول )سرآفتاب( حيدری،

 مستغيث جرگه، محمدی،
Sar -First chehel (chehel

aftab) 

چهل دوم )چهل ظهر( 

 معصومی، سلمانی،

 جرجانی
cond chehel Se

Zohr)-(chehel 

چهل سوم )چهل شب( 

 جاللی سلمانی، سعدی،
Third chehel 

Shab)-(chehel 

 

 های تحقيقیافته :منبع       

 

 بردارانبهرهمدیریت آب بین  حاکمقوانین ارزیابی 

، عدالت و پاسخگویی ،مهم مشارکت یهاشاخص از
که در دانش بومی مدیریت رودخانه  پذیری استمسوليت
به موارد زیر اشاره  توانیم( 7دارد. طبق جدول ) تبلورابرسج 

گفت مشارکت جمعی و کارآمدی در  توانیم ه اختصارب :کرد

عدالت در توزیع یکسان آب بين  ،همکاری ميراب و ذینفعان
یاریگری و پذیری در مسئوليت ،دو قشر خرد و بزرگ مالکان

و نظارت و پاسخگویی در ترتيبات  الیروبیبه اهتمام همگانی 
 نمود یافته است. ،نهادی شکل گرفته
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 در نظام آبیاری ابرسج قوانین وضع شدههایی از نمونه -7 جدول

Examples of laws set in Abrasaj irrigation system -Table 7 

 بردارانبهرهضوابط حاکم بر مدیریت آب در بين 
Criteria governing water management among operators 

 حکمرانی خوب شاخص
Good governance 

index 

 نمونه موارد
Sample cases 

 سراون(تحت عنوان در این رودخانه در فصل تابستان روز معينی بين مدار آب ) -

 -1 :هدف با دو که شودیمگذاشته  شفروبه آب  سهام آن روزدر  و گرددیممشخص 

 ،افرادی که نياز مبرم به آب دارندمين نياز آبی أت ن وارده مالکمين آب مورد نياز خأت

آوری نفقه در های آبی )جمعالیروبی و تعمير کانال یهانهیهزمين أت .2 و شودانجام می

خرید کشو  ازجمله ،شودیمصرف مخارج رودخانه  زمان نياز مالی توسط ميراب که

 غيره( بندهای تقسيم آب و برای
In this river, in the summer season, a certain day is determined 

between the water circuit (under the name of Saravan) and on that 

Supplying the  -day water shares are sold, which has two purposes. 1

supplying the water needs of  water needed by small owners and

people who have an urgent need for water is done. 2. Funding the 

costs of dredging and repairing water channels (collection of 

alimony in times of financial need by Mirab, which is used for river 

for water distribution  “kesho”se of expenses, including the purcha

.dams, etc.) 

 ،جمعی مشارکت

 پاسخگویی و کارآمدی
Collective 

participation and 

accountability and 

efficiency 

1 

آب در مسير باشد تا به کشاورز  کشدیممشخص که طول  یهازمانتوجه به مدت  با-

کشاورزان در گرفتن زمان دقيق . سوخت نهر( آب،)راه انجام شود توزیع برابر و  بعدی برسد

کس حتی خرده  چهيتا حق  شوندیم با احتساب راه آب اهتمام خاصی قائل آب خود،

 .آبشان بيشترین استفاده را داشته باشندسهم از مدت زمان  دمالکان پایمال نشود و بتوانن
each the next According to the specific time it takes for the water to r

farmer, equal distribution will be done (waterway, stream fuel). 

Farmers pay special attention in taking the exact time of their water, 

taking into account the water path. So that everyone is equal in 

ners can make the most of allocating water, especially the small ow

.the duration of their water share 

 عدالت و برابری
Justice and equality 

2 

. آب برای کاهش هدررفت آب یهایجوهای هرز اطراف نهرها و بين بردن علف از-

بهبود  برایدست گير برای جلوگيری از ورود شن به نهرهای پائينالیروبی حوزچه شن

ترميم فعاليت راهسازی آب شامل ایجاد، . )نظام جمعی الیروبی( مصرف آب در بازدهی

دارند برای افزایش به اکه از آن مسير حقافرادی  همياریالیروبی نهرهای فرعی با  و

 .کاهش هدررفت آب و بازدهی
Removing weeds around streams and water streams to reduce water 

sand catchment basin to prevent the entry  Dredging of the. wastage

of sand into the downstream streams in order to improve efficiency 

Water road . in water consumption (collective dredging system)

construction activity including creation, repair and dredging of 

مسئوليت ،جمعی مشارکت

 سازگاریو  پذیری
Collective 

participation and 

accountability, 

adaptability 

3 
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 بردارانبهرهضوابط حاکم بر مدیریت آب در بين 
Criteria governing water management among operators 

 حکمرانی خوب شاخص
Good governance 

index 

 نمونه موارد
Sample cases 

ith the cooperation of people who have water tributary streams w

rights from that route to increase efficiency and reduce water 

.wastage 

که بعنوان رکن محوری نظام  )صاحب چهل( در این رودخانه هر چهل یک ميراب دارد-

موظف است در قبال عملکردش آبياری  بخشی در گردش آبياری و امورآبياری و نظم

یادآوری روز آب به افراد درون چهل و مهم ميراب،  یهاتيفعالازجمله  .باشد پاسخگو

 .است درون چهل دارانحقابهع عادالنه آب بين یزتو

برسج بعنوان یک ترتيب نهادی ساده اما کارآمد نقشی مهم شرکت توزیع آب رودخانه ا-

، خرید و فروش و نظارت بر تخصيص هاحقابهدر حقوق مالکيت افراد، توزیع عادالنه 

 .آب دارد

- ) chehelirab (the owner of the MIn this river, every forty has a 

who, as the central pillar of the irrigation system and order in the 

circulation of irrigation and irrigation affairs, is obliged to be 

responsible for its performance. Among the important activities of 

day and fair  about water chehelMirab is reminding the people of 

cheheldistribution of water among the water rights holders in .The  

ompany, as a simple but efficient cistribution dater wiver r barsajA

institutional arrangement, plays an important role in the property 

ution of entitlements, buying and rights of individuals, the fair distrib

.selling, and monitoring the allocation of water 

نظارت، عدالت و 

 پاسخگویی
Monitoring, justice 

and accountability 

4 

 آب از رودخانه به کانال اصلی در ابتدای فصلهمگانی هدایت یاریگری و 
water from the river to the Helping and directing the collection of 

.main channel at the beginning of the season 

جمعی و مسئوليت مشارکت

 پذیری
Collective 

participation and 

accountability 

5 

 های تحقيقیافته :منبع

 
 بحث 

ابع از منبهينه در استفاده مردم بومی  دانشاز  زیادیشواهد 
 یمشترک سازوکارهای، دانشوجود دارد. در این  آب ویژهبه

غييرات ت نسبت بهآوری تاب به افزایش پایاندر که اتخاذ شده 
نهادها، کنش جمعی، دانش در اینجا  منجر شده است.محيطی 

ت تا با تغييرا اندکردهبومی و یادگيری به مردم بومی کمک 
 یهانظام به دوباره توجه(.  2020et al.Ford ,) سازگار شوند

 زاجزئی  گروهی مدیریت و بومی ، دانشیبرداربهره سنتی

 های ساختاریمقابله با چالش برای توسعه جدید یهامیپارادا
Jomehpoor ) ستیيان ااروستمعيشت  یریپذبيآسو  فراگير

2012et al., .) توجه به نبود مستندات و مکتوبات الزم از  با
فرایند تقسيم و توزیع سنتی آب در منطقه مورد مطالعه، با 

روستای ابرسج آبياری نظام گروهی از  چارچوبیک ایجاد 
تجارب و  یبومدانش  سایی کل فرایندشنا، قدم اولدر 

برسج مردمان امدیریت مشارکتی سنتی شده انباشته کارکردی 
آب رودخانه  یبرداربهرهنظام  .شدانجام  در استان سمنان

https://qjss.atu.ac.ir/?_action=article&au=10433&_au=Mahmood++Jomehpoor&lang=en
https://qjss.atu.ac.ir/?_action=article&au=10433&_au=Mahmood++Jomehpoor&lang=en
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ست ا و دانش بومی آبياری سنتیاز مدیریت  یانمونهابرسج 
 مانندمختلف حکمرانی خوب  یهاشاخصبا که سازگاری آن 

تقسيم و توزیع شفاف، عادالنه، پاسخگو و در عين حال 
 .است بررسی شدهدر این پژوهش  نيز ریپذتيمسئول

حکمرانی در واقع روابط مختلفی را با سایر  یهاستميس
خارج از محيط عملکردی نسبتاً مستقل خود حفظ  یهاستميس
پيش  بيش ازتوسعه شرایط مطلوب برای  سببو این  دکننیم

.) et al.Ehnert , ;2016 شودمیابتکارات محلی و شناساندن 

), 2017Jänicke Hill Clarvis   وEngle (2015 ) در نيز
بسياری از که  گذارندیممطالعه خود بر این مطلب صحه 

محلی به دليل  جامعهسنتی در  یهاروشو  هاکيتکن
هستند که در آنها  ییهاروشبوم، سازگاری و تطابق با زیست

یمتوجه به اصول تعریف شده برای حکمرانی خوب مشاهده 
ایجاد در  بدست آمده نتایجاین مطالعه بر اساس . شود

 بر دانش بومیکه  کندیمیيد أتابرسج چارچوب نظام آبياری 
نش به وجود آمده یک مجموعه و سيستم فلسفی از دا اساس

و  کردهکه در طول زمان به طور دائم با اطالعات جدید رشد 
 است. این شدهمنطق، هوشمندی و نظم استوار  هایویژگي بر
 ، (2006)و همکاران  Fazey ماننددر مطالعاتی  هایژگیو

Cosgrove و Loucks  (2015 )و an BavelV  و همکاران
در نظر  دهدیمتحقيقات نشان . شده استیيد أت نيز (2020)

های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متنوع، همراه گرفتن جنبه
ردم ها و مپذیر، اقليتهای آسيببا در نظر گرفتن ویژه گروه

بومی هنگام انجام وظایف حکمرانی، کمک به ایجاد توازن بين 
 دانش بومیکرده ازجمله خصوصيات رشد  ها در قدرتتفاوت
با شرایط دشوار شده سازگار  فراگيریهمچنين  .است

دانش بومی است. دیگر ویژگی مهم  ،اکولوژیک -اجتماعی
 یهادستهدر را  هاگروهبه رسميت شناختن حقوق افراد و زیرا 

این ویژگی ارتباط نزدیکی با . دهدیممد نظر قرار مختلف 
با طراحی و اجرای  برای نمونهحقوق صاحبان سهام دارد، 

مين مالی حامی فقرا، توزیع عادالنه آب یا در أت یراهبردها
اری، گذریزی، سياستنظر گرفتن قشرهای مختلف در برنامه

  استشده استوار  تأمين مالی، نظارت بر خدمات و منابع آب
(2020 ,et al. Jiménez) . تحقيق چهار  یهاافتهیباتوجه به

پاسخگویی به  مشارکت و انصاف، عدالت و اصل شفافيت،
حکمرانی خوب در دانش بومی مدیریت  یهاشاخصعنوان 

رودخانه ابرسج وجود داشته است که توانسته است بخوبی در 
توزیع منابع آبی اثرگذار باشد. سازمان ملل برای  برداری وبهره

 لشام هاشاخصاز تحقق مدیریت کارآمد منابع آب فهرستی 
 حاکميت بازدهی، اثربخشی و مساوات، شفافيت، مشارکت،

 و یکپارچکی دهی،پاسخ انسجام، پاسخگویی، قانون،
از این  هریککه فقدان  کندیمرا پيشنهاد  ات اخالقیظمالح

 et Akhmouch) انجامدیمبه حکمرانی ضعيف آب  عناصر

, 2018al. شفافيت و مشارکت، ذکرشدهموارد  ميان(. از 
وب حکمرانی خپاسخگویی در منابع دیگر نيز به عنوان اصول 

(. مقوله مهم شفافيت  2013et al.Jacobson ,اند )معرفی شده
را در ابعاد مختلف دانش بومی مدیریت رودخانه و پاسخگویی 

 تقسيم ونظام شفافيت در اصل  .مشاهده کرد توانیمابرسج 
در چه  ياریروزه آب 18مدار در ابرسج چه  توزیع آب
 قسمت نتایجدر که  کندیمبروز پيدا زمان  و هاچهلتقسيمات 

اصل که  این موضوع استگواهی  کامالً هاچهل تشریح شد.
و همکاران   Ormeهمانطور که یمدارقانونو شفافيت 

بعنوان یک سازوکار قابل اعتماد  کنندمیکيد أبر آن ت (2015)
 .تاستعارضات مورد توجه برای جلوگيری از بروز خيلی از 

بعنوان عاملی حياتی نه تنها برای شفافيت این محقق از اصل 
در  که نقش ویژه تعامل با بخش خصوصی برای، بلکه هادولت

در صورت  تواندیمحتی . کندیمارتقای توسعه پایدار دارد یاد 
از قبيل  ییثر و پاسخگوؤوجود نهادهای م ،بروز تعارض

بعنوان رکن را  هارابيمشرکت توزیع آب رودخانه ابرسج و 
که  هستندبخشی از این نظام ساده  هانیانام برد. نظام آبياری 

کارآمدی را در  توانستهموجود اداری  یهایدگيچيپفارغ از 
ه توانستکه  عاملی استحقيقت  در همين اصل. دهدعمل نشان 

، نياز مشارکتبعنوان مهمترین عامل پيش موجب توسعه اعتماد
و عمودی  یافقگسترش و  گرانکنش ارتباط چندوجهیتوسعه 
 ,Islami, 2020; Islami) شود در مدیریت منابع آب هاشبکه

در  بردارانبهرهمشارکت به منزله حضور همه  .(2021
مختلف است که هم بصورت مستقيم و هم از  یهایريگميتصم

ن ذینفعادر نظام آبياری ابرسج  .باشدیمطریق نمایندگان آنها 
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موضوع و این ( 5)جدول شماره  حضور دارند مختلفی
  و Deb همچنين ،Jordan (2013)و Rayner همانطور که

Bhatt (2020 ) ناظر  ،اندکردهبه آن اشاره در تحقيقات خود
گران متنوع کنش حضوردر آن که است حکمرانی این بعد از  به

متنوع بصورت مشارکت ذینفعان  و متعدد برجسته است.
بخشی و افزایش سرمایه انسجامدر جهت عاملی چندسطحی 

در مدت زمان  و بالتبع آن اعمال حکمرانی موفق آباجتماعی 
 & Sarvi Sadrabad) شودیممحسوب و هزینه کمتر  ترکوتاه

Islami, 2019.)  ،وتسهيل کنش جمعی با افزایش مشارکت 
است سرعت فضای مشارکت نيازمند  آب کهمشکالت  حل

 و سرمایه اجتماعی اتفاقات مثبت. نتيجه افزایش رديگیم
ایجاد احساس موارد آن، ازجمله  ،استدر حوزه آب متعدد 

دم، پشتيبانی از مر سازوکارامنيت در مواقع اضطراری به عنوان 
افزایش دارایی ارتباطی برای انتقال اطالعات، حل و فصل 

شبکه روابط و بيشتر پایداری  ویژههبو  موضوعات ترآسان
محيطی  یهاتیمحدودآوری جامعه نسبت به افزایش تاب

موضوع دیگری عادالنه تقسيم (.  2019l.et aIslami ,) است
 تعادل اجتماعی را حفظ تواندیماصلی که  بود که ارزیابی شد.

به پيکر اجتماع سالمت و به روح اجتماع آرامش دهد،  کند و
 فعانبين ذیندانش بومی تقسيم آب  این عدالت در .عدالت است
است  روزه مدار آبياری 18تخصيص در و  هاچهلدر چرخش 

یژگیو نیترمستحکمو  بارزترین از گفت توانیمت أجربه که 
آب در اهميت تقسيم عادالنه  .است نظام شکل گرفته یها

که تغييرات اجتماعی به دليل  ابدییماز آنجا اهميت ابرسج 
منطقه  در رژیم هيدرولوژیکیتغيير یا  تغييریافته یهاصيتخص

اتفاق افتاده باشد. این موضوع در منطقه مورد مطالعه که با 
و همزمان تغييراتی در نفرات خرده  شدهخشکسالی روبرو 

 Neal و نتایج  کردهمهم ارزیابی  رامالکان و اربابان رخ داده 
این مقاله به بررسی یک . دینمایمیيد أترا  (2014)و همکاران 

اده بومی استف یهانظامشکاف تحقيقاتی در درک ما از انطباق 
 هحکمرانی آب پرداخت یهاشاخصاز آب و آبياری سنتی با 

منطبق بودن دانش بومی  توجه به نتایج تحقيق و با .است
حکمرانی خوب،  یهاشاخصابرسج با آب روستای مدیریت 

 .ضرورت دانش بومی این خود شاهدی است بر اهميت و

سبب شود که فرایند  ستیبایمتوجه به این ضرورت  روازاین
تموجبات سرع و دهکر ريیکسویه حاکم در حکمرانی آب تغي

 در حقيقت این پژوهش توسعه پایدار شود.یند افربخشی به 
ه تا ب استاندازی به آینده گذشته با چشمیيد أتعنوان به

 بنابراین این رسيدگی گردد.آب  کمرانیهای فعلی حچالش
مقاله کارایی دانش بومی را برای رسيدگی به مشکالت جاری 

ا )ب گذارد نشان داده استآب که بر حکمرانی آب تأثير می
که با  (2018)و همکاران  Arsenault نتایج مطالعهیيد أت

. (است شدهانجام  در کشور کانادا اهداف مرتبط به این بحث
که با ایجاد یک چارچوب مؤثرتر  کندیماین پژوهش استدالل 

بومی را برای مسائل مبتنی بر دانش  نظامکه  حکمرانی آب
 یبرداربهرهتوانيم نتایج گيرد، میکار میمهم سياست آب به

ین ابه عبارت دیگر،  .کنيمتقویت  از آب را ترمناسببهتر و 
 وبارهدبرای پيکربندی  بررسی نظام آبياری سنتیبا پژوهش 

آب موجود، به دنبال تشویق  کمرانیهای حرچوبچا
که ریشه در  های نوآورانه و قابل انطباقحلراه

 بوده است. این موضوع ،های بومی داردشناسیمعرفت
و با سازگاری ده کرکمتر را  مسائل و مشکالت آبتواند می

درازمدت  را برای از این ثروت طبيعی تراستفاده پایدار ،بيشتر
 .تضمين کند
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            Abstract 

Water is a fundamental factor in social and economic development, and the current water crisis 

is the result of poor governance, not just its scarcity. Paying attention to indigenous knowledge 

plays a constructive role in the sustainable management of water resources for providing nature-

based solutions. The lesser-known key question is to what extent is indigenous knowledge of 

water distribution compatible with the indicators of good governance? The purpose of the present 

study is to extract the management system of water distribution and distribution of farmers in 

Abarsaj village in Shahroud city of Semnan province and its compliance with good governance 

indicators. The present study is a monography and presents descriptive-analytical results. The 

data collection tool was observational (direct and participatory) with the help of a semi-structured 

questionnaire. For this purpose, 25 local experts were interviewed specifically. The formulation 

of the ancient Abarsaj irrigation system showed that this system has a high order of 

communication between different water distribution units and accurate and coherent timing. In 

the index of transparency, management of division and distribution of cups, in the index of justice, 

the rotation of forties in the irrigation circuit, in the index of collaboration of financing, repair of 

streams, and collective water management, in the index of supervision, justice, and accountability 

of institutional arrangements. Based on Mirab, it is part of the indigenous knowledge adapted to 

the pattern of good water governance. This study, by examining the traditional water system to 

reconfigure existing water governance frameworks, sought to encourage innovative and adaptive 

solutions rooted in indigenous epistemologies. 
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