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چکیده العات مقاله         اطّ

مختلفی در شهرها و محیطی زیستفرهنگی و  - اقتصادی، اجتماعی کارکردهای ها در ایرانقنات

 گذاردیم ریثاتمنابع آب مشترک  تیریجامعه در مد ییبر توانا. یکی از عواملی که دندارروستاها 

دیگر وجود قنات موجب ایجاد فضای مشارکتی در روستاها . از طرفی استاجتماع یهیسرما

 روش تحقیق توصیفیاجتماعی در روستاها است.  یسرمایه ءمنشاشود و این فضای مشارکتی می

اجتماعی ساکنین نواحی  یهدف بررسی نقش قنات در افزایش سرمایهتحلیلی است که با  -

اجتماعی در  یست. میزان سرمایهروستایی در بخش مرکزی شهرستان همدان انجام شده ا

فه انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و روستاهای مورد مطالعه در چهار مؤلّ

 تأیید 22/0کرونباخ  آلفای با مقدار نامهپرسش امنیت اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت. پایایی

گردید. جامعه آماری شامل  استفادهکارشناسان و خبرگان دانشگاهی  نظرات شد. جهت روایی از

 1219بود که به دو گروه، روستاهای دارای قنات و فاقد قنات تقسیم شدند. از تعداد  روستا 11

خانوار تعیین گردید که سهم  911 کوکران بر اساس فرمول خانوار در جامعه آماری، حجم نمونه

مورد  های داده خانوار مشخص شد. 121خانوار و روستاهای فاقد قنات  200روستاهای دارای قنات 

 از آوری شدهجمع هایداده شد. آوریای جمعاسناد کتابخانه و میدانی اساس مطالعات بر نیاز

قرارگرفت. نتایج تحقیق نشان داد که  تحلیل و مورد تجزیه Tآزمون  نظیر های آماریآزمون طریق

و روستاهای فاقد قنات با میانگین  12/9سرمایه اجتماعی در روستاهای دارای قنات با میانگین 

داری را در درصد، تفاوت معنی 11در سطح  Tآزمون در وضعیت مطلوب قرار دارند اما  99/9

 یبدین معنی که میزان سرمایه میزان سرمایه اجتماعی در دو گروه روستاهای مذکور نشان داد

عنوان  بهتواند ی اجتماعی میت سرمایهتر بود. تقویّاجتماعی در روستاهای دارای قنات بیش

پایدار روستایی عمل نماید که  یت پایدار منابع آب و توسعهییابی به مدیرابزاری در جهت دست

-می هاباوری در آن نفس و خوددبهتوانمندسازی روستاییان، اعتما اجتماعی باعث یاین سرمایه

.شود

.اجتماعی، مشارکت اجتماعی، روستا، استان همدان یاجتماعی، شبکه یقنات، سرمایه ها:واژه کلید
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 مقدمه
کمربند بيابانی دنيا قرار  یو در محدودهکه قسمت اعظم کشور ايران در منطقه خشک و نيمه خشک ه به اينبا توجّ

های ذاتی فالت مرکزی ايران است و دسترسی به منابع آب ويژگیگرفته است بر اين اساس، خشکی و کم آبی از 

عنوان مايه حيات در تمامی جوامع بشری بهآب (. 7931)ويسی،  پايدار، مهم ترين چالش ساکنان اين ناحيه بوده است

مين أ، به عنوان رکن اصلی در تروزانهولی در جوامع روستايی عالوه بر مصارف  ،ددار اساسی نقشدر زندگی روزمره 

وحدت بخش طبيعی وعامل  ترين عاملمهمآب (. عالوه برآن، 741 :7931معيشت محسوب می شود )حسينی ابری،

در  مطرح مسائل عمده از آبی به منابع توجه و آبی مسالههای روستايی در کشور است. گاهتکوين و گسترش سکونت

مواجه است  آبیکم مشکل با ازمناطق بسياری در که است مانند ايران درکشورهايی ويژهبه روستايی یتوسعه

و تأثير  آب کردن فراهم حياتی اهميت سبب به شهرهای ايران از بسياری سکونت ( همچنين الگوی771:7937)ازکيا،

پيشينيان با  .(7934اشرف،  به نقل از 7931)اصغرزاده و همکاران، بوده است  سکونت محل انتخاب در قنات بسزای

آوری مقدار قابل توجهی آب و انتقال آن به سطح زمين نظير است و جمعاختراع قنات که در نوع خود در جهان بی

دی موجب رونق کشاورزی و پيشرفت جوامع شهری و روستايی شدند. لذا مديريت آب در اين سرزمين از اهميت زيا

ر بر آب و قنات همواره وجود يک سازمان و در نتيجه وجود يک قدرت قوی و برخوردار بوده و می باشد. نظارت موثّ

تا حدی که  (739: 7931،)حسينی ابری متمرکز را که قادر به نظارت بر اعمال مديريت آب باشد ضروری ساخته است

 درمشرق زمينو شيوه توليد آسيايی را نظريه استبداد شرقی  ،در خصوص جايگاه آب ، جامعه شناس آلمانی1ويتفوگل

: 7931، واضحی) ددهمی تشکيل را اين نظريه اصلیهسته  وجود دستگاه ديوانی متمرکز و گستردهکند که مطرح می

 (.39: 7931است )طالشی و کفاش،  ناپذيراجتناب ضرورتی آب منابع پايدار ( در نتيجه، مديريت19

نفعان استوار بوده است همکاری ذیمشارکت و  یهای سنتی مديريت بر منابع آب که بر پايهنظامبازشناسی  

 یهاستمياز س یاريبس (.7: 931پذير باشد )شيخی،تجديدريزان برای مديريت جديد اين منبع برنامهتواند راهگشای می

 یدارياز پا نانيشوند. اطمیاداره م یوامع محلّج تيربامدي ،کم درآمد و متوسط یکشورها يیدر مناطق روستا یآب

 یجهان یکه خواستار دسترس داريپا یبه هدف توسعه یابيدست یجامعه برا تيريتحت مد یهاستميمدت س یطوالن

قنات زندگی، تاريخ و فرهنگ . (Kelly et al, 2017: 156)است  و ضروری مهمبسيار  ،است و بهداشتی به آب سالم

طح اقتصادی مردم موجب ترفيع و ارتقای سمين نيازهای و تاايرانيان است، قنات عالوه بر ايجاد يک زيست بوم خوب 

ساختار ( چرا که 73: 7931)برشان، ها شده استتر آنبستگی بيشفرهنگ اجتماعی روستاها و زندگی گروهی و هم

آميز از آبخوان مسالمت یو استفاده گرددمديريت قنات به همکاری و همگرايی اجتماعی منتهی می فيزيکی و نوع

روابط اجتماعی قنات  یهها در شبکياريگری( و اين 933: 7933)لباف خانيکی و همکاران،  کندمشترک را تسهيل می

 شوداجتماعی می یهگيری سرمايکه منجر به شکل دهدمی پايدار روستايی نشان یهها را در توسعت قناتاهمي

 یکه رفتارها یها، هنجارها و اعتمادشبکهی )اجتماع یهيدهد که سرمایشواهد نشان م (.737: 7933)داورانی، 

 :Person et al, 2017) دگذاریم ريمنابع آب مشترک تأث تيريجامعه در مد يیبر توانا (کنندیم ليرا تسه یمشارکت

، یآورفن یهانهيگزمناطق در مقبوليت  یو فرهنگ یاجتماع ظرفيتبر جامعه به  یمداخالت آب مبتن تيموفق .(611

 .(Bisung et al, 2014: 147) ددار یبستگ ترشيب رسانیآب یهاستميس تيريکار و مد یبرا یجوامع محل تيظرف

هايی دانست که امکان مشارکت مردم را در اقدامات جمعی، به منظور توان هنجارها و شبکهسرمايه اجتماعی را می

اشکال مختلف مشارکت جامعه ی، اجتماع هيسرما (.71: 7933د )رحيمی و همکاران، کننکسب سود متقابل فراهم می

 ,Kelly et alاست ) اساسی یبآمنابع  ستميس یداريااز پ یبانيپشت یندهايفرآ یبرااين امر  کند کهیم ليرا تسه

                                                            
1. Wittfogel 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
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 پازکیشیخی و /بررسی کارکردهای اجتماعی قنات در نواحی روستایی

 

فاده تشود از توان و امکانات مادی و فکری افراد جامعه برای حفر قنات اساجتماعی باعث می یسرمايه .(158 :2017

 .باشدمی پذيرجمعی امکانداری آن نيز فقط با همين روحيه کار و تالش شود و نگه

ها است. احداث قنات حاصل يک همکاری کارکردهای اجتماعی و فرهنگی قنات همياری و اشتراک مساعی يکی از

برداری از آن نيازمند قانون گذاری و همياری اجتماعی است. اين رفتارها و هنجارهای اجتماعی به مرور گروهی و بهره

جويی و صلحی طوری که ويژگی مردمان متمدن کاريزبهسنت و فرهنگ جوامع درآمده است.  ،زمان به شکل عرف

ها در شبکه روابط اجتماعی (. اين ياريگری71: 7913گو و مذاکره است )پاپلی يزدی، ورسيدن به اهداف از راه گفت

های مختلفی زمينهباشد. همياری مردم روستا در مسائل مربوط به قنات در اجتماعی می ید سرمايهقنات است که مولّ

ها ها و ياريگریکه اين همياری روبی و نگهداری قنات گرفته تا تقسيم آب قناتیهای مالی برای الکمکوجود دارد. از 

گيری ها در شبکه روابط اجتماعی روستا منجر به شکلياریگرفته است و اين همهای متعددی انجام میبه شيوه

باشند و به همديگر اعتماد گردد. برای همياری و تشريک مساعی، روستائيان بايد با همديگر صادق سرمايه اجتماعی می

مهم  یآيد. اين اعتماد يک شبکهاجتماعی به شمار می یهای مهم سرمايهکنند که اين اعتماد يکی از شاخص

ای که تخريب قنات، تخريب منبع اجتماعی و عادت فرهنگی شده است و فرهنگ خاصی را بوجود آورده است، به گونه

دهی اجتماعی در مديريت، (. نوعی سازمان11: 7913سمسارزاده يزدی، آبی نيست بلکه تخريب يک فرهنگ است )

گيرد که بدون وجود آن، قنات تخريب کنندگان از قنات شکل میحفاظت، نگهداری و استفاده از قنات در بين استفاده

کنندگان است؛ دهاستفاها، توزيع آب، مديريت قنات، نگهداری قنات، همه و همه نيازمند مشارکت شود. تعمير قناتمی

رود که از طريق میبنابراين قنات عالوه بر يک ارزش اقتصادی، منبعی از اعتماد و هنجارها در جوامع روستايی به شمار 

های اجتماعی گيرد. اين شبکههای اجتماعی شکل میشبکهکنندگان و ايجاد کنش متقابل اجتماعی ميان استفاده

از اين طريق  ؛ وشوداجتماعی در روستاها می یگيری و افزايش سرمايهشکلبه مبتنی بر هنجارها و اعتماد، منجر 

همه ياب آب است و همکاری کند. قنات يک منبع کماجتماعی را تسهيل می یدستيابی به اهداف، توسعه

کاهش اين ها نيازمند ياريگری همگانی است که با کنندگان علت اصلی ماندگاری آن است. حفاظت از قناتاستفاده

 .ها دچار کاهش آبدهی شده و تخريب خواهند شدها قناتياريگری

برداری ت و بهرهمديريپذيری مردم و سهيم شدن آنان در اجتماعی در مشارکت یا توجه به نقشی که سرمايهب

ه قرار مورد توجاجتماعی روستائيان  یدر راستای افزايش سرمايه عاملی و منبع همانند قنات کهو ايندارد  هاقنات

اجتماعی روستائيان پرداخته است،  یها در توسعهها و نقش آننقش فرهنگی قنات گيرد، اين پژوهش به بررسیمی

کنندگان از قنات در گذشته روابطی شکل گرفته که موجب خلق فضای مشارکتی و رونق استفادهچراکه بين مالکان و 

است و مديريت قنات به عنوان الگويی از دانش بومی در ميان انديشمندان های اجتماعی در روستاها گرديده سرمايه

داند که در زمينه محيط نژاد دانش بومی را گستره وسيعی از دانش میصفیطور که جواد شناخته شده است. همان

: 7937ی نژاد، طبيعی و شرايط اقليمی و در سازگاری با آن توسط مردم بومی به مرور تجربه و اندوخته شده است )صف

اجتماعی است لذا نبايد اين روابط را ناديده انگاشت بلکه بايد  یای بر توسعهمقدمه( و از آنجا که سرمايه اجتماعی 74

اجتماعی و مشارکت،  یکيد نمود. چرا که رشد سرمايهتاهای مشارکتی و همبستگی بيش از پيش زمينهبر تقويت اين 

 باشد.پايدار روستايی می یر نهايت توسعهاجتماعی و د یساز توسعهزمينه

متر و  111 یال 711 کوچکترين قناتهای استانکه  رشته قنات شناسنامه داراست 1111دارای  استان همدان

( و برخی از آنها از جمله قنات 43: 7931)نژاد ابراهيمی و همکاران،  رسدکيلومتر طول می 9ها نيز به ترين قناتبزرگ

باشد که نيازمند حفظ های گردشگری روستايی مطرح میاز جاذبهشهرستان همدان به عنوان يکی  آبادقاسمروستای 

پايدار روستايی دست پيدا کرد و  یباشد تا بتوان به توسعهبها بخصوص از طرف ساکنين اين روستا میاين ميرات گران

 ها کمک شايانی داشته باشد.داری قناتو نگهتواند در حفظ اجتماعی در ميان ساکنين اين روستاها می یسرمايه
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اجتماعی در روستاهای بخش مرکزی  یتوجه به مطالب فوق، اين پژوهش به بررسی تأثير قنات در تشکيل سرمايه با

ها تا چه ميزان در افزايش شوند که قناتسواالت تحقيق بدين صورت مطرح می ؛ وپردازدشهرستان همدان می

اجتماعی در روستاهای دارای  یدر روستاهای مورد مطالعه نقش داشته است؟ و بين ميزان سرمايهاجتماعات  یسرمايه

 داری وجود دارد؟معنیقنات و روستاهای فاقد قنات تفاوت 

 پژوهش یو پیشینه مبانی نظری
 اتيدر ادب یابه طور گسترده 7331اواسط دهه  از ،یفرانسو لسوفي، فويآثار بورد ليبه دل یاجتماع یهيسرما یدهيا

بالقوه مربوط به در  اي یرا به عنوان تجمع منابع واقع یاجتماع هيسرما ويشناخته شده است. بورد یاسيو س یاجتماع

عبارت  به ايو شناخت متقابل  يیآشنا زشده ا نهينهاد شيمدت از تعامالت کم و ب یطوالن یشبکه کيداشتن  ارياخت

 ويبورد یاجتماع یهيکرد. مفهوم سرما فيشود، تعریم نيآن تأم یاز اعضا کيکه به هر  یدر گروه تيعضو گريد

)Yudiatmaja et al,  :2020 تاس افتهيو توسعه  نيو پورتس تدو اماي، فوکولمنمانند پاتنام، ک یبعد یهاتوسط نسل

)21. 

اجتماعی برای  یاين نوع از سرمايه يیايآورد و پویبه همراه م ی راافراد منافع یبرا یاجتماع یهي، سرماوياز نظر بورد

از قدرت است که افراد را  ینوع خاص و است یو منافع شخص التياعتماد متقابل، تما ی،ارتباطات شخص ريتحت تأث فرد

از صفات مورد استفاده  یاعنوان مجموعهبهو به نوعی سرمايه انسانی استکه  مند شوندبهره یماد نافعاز م ازدسیقادر م

-یم ونديپ یبه مشارکت مدن اجتماعی را یپاتنام، سرمايه، برعکس .شودیم دهيهدف مشترک د کيبه  یابيدست یبرا

ی سازمان اجتماع یهایژگيپاتنام معتقد است که و. گذاردیکنار ماد را افر التيو تما یمنافع شخص ،دهد و به صراحت

عمل به اهداف  یافراد برا يیبه تواناپاتنام  ی، تئورگريد انيب. بهاست یبه نفع منافع عموم (هاشبکههنجارها و  ،اعتماد)

 (.& Vanneste, 2019: 2 Permingeat(د مشترک اشاره دار

ها و هنجارها و اعتماد اجتماعی های سازمان اجتماعی همچون شبکهاجتماعی به ويژگی یترين تعريف سرمايهايجر

 ی(. سرمايه119: 7933)محمودی و همکاران،  کندهمکاری و مشارکت برای منافع متقابل را تسهيل میاشاره دارد که 

های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه در نظامای از هنجارها موجود اجتماعی مجموعه

های ماعی شامل اعتماد اجتماعی، ارزشاجت یشود. ابعاد سرمايههای تبادل و ارتباطات میو پايين آمدن هزينه

اجتماعی، امنيت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، آگاهی و شناخت، انسجام اجتماعی و سرمايه فرهنگی است )نوروزی و 

، است یرساختيبر اساس عناصر ز یاجتماع یهيدارند: سرما یعناصر مشترک سرمايه اجتماعی فيتعار (.9: 7933زارع، 

، متقابل، اعتماد ی، هنجارهاهدف مشترک یعني، یو در مورد عناصر فرهنگ یتعامالت و ارتباطات اجتماع یعني

به اهداف  دنيرس یرا برا یجمع یهایکه اقدامات و همکار )Phillips, 2015: 227(ی ريادگيو  یمشارکت مدن

 هيسرما یهاهي، در مورد نظريیاياز منظر جغراف (Pisani & Micheletti, 2020: 102(د کنیم ليمشترک تسه

 ,Naughton) دگردیم ديتأک «يیشبکه روستا» یسازنهيزم یبرا يیابعاد فضا تيد که بر اهمشویبحث م نيز یاجتماع

2014: 7). 
ابعاد محيطی، اجتماعی،  عنوان ابزاری مهم برای توسعه پايدار ازبهاجتماعی را  هيسرما ريزان،امروزه بسياری از برنامه

ای به ويژه جامعه( و شرط الزم برای پيشرفت هر 111: 7933د )محمودی و همکاران، داننفرهنگی و اقتصادی می

جوامع روستايی، توسعه همه جانبه، ايجاد روابط گرم، گسترش انسجام اجتماعی، بسط مشارکت اجتماعی و از همه 

-ايه اجتماعی هستند و در بستر مکان/ فضا مفهوم پيدا میهای سرمفهها از مؤلّ سازهتر، اعتماد متقابل است که اين مهم

نيز  يیتوسعه مناطق روستا های مرتبط بادر پژوهش یاجتماع هيسرما (. مفهوم37: 7937پور و کيومرث، کنند )جمعه

محيطی بوده است اجتماعی و فرهنگی و زيست -و شرايط اقتصادی یاثرات منفرشد يافته است که اين امر بواسطه 

 بي، تخرنيشدن زم ه، متروکهاجنگل و هاستگاهيرفتن ز ني، از بیستيتنوع ز کاهش زيست، تخريب محيط مانند
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ها و عی، مهاجرت، پير شدن جمعيت، از دست دادن زيرساختاجتما تيمحرومفقر و و  یکاريب های طبيعی،اندازچشم

 ديکمک به گسترش خدمات جدها در جهت پژوهشاين  ی.محل یهاتيو هو یفرهنگ هایرفتن سنت نياز ب خدمات،

 .(Wiesinger, 2007: 48)بوده است یو فرهنگ یعيطب راثيو حفاظت از م

ی سرمايه هایشاخص که هستند برخوردارند جوامعی بهتری وضعيت از توسعه متغيرهای لحاظ به که جوامعی

 پيامدهای دارای روستايی نواحی اجتماعی دری سرمايه دارند. باالتری اعتماد( آگاهی، مشارکت، اجتماعی )انسجام،

 شرکت هافعاليت در مردم روستايی جوامع در .روستايی است نواحی يافتگیتوسعه روند در مثبت اجتماعی و اقتصادی

ی توسعه اجتماعی، یسرمايه کسب نمايند. امروزهمی عامل واقعيت سود و دريافتی ارزش بر اساس مردم با و کرده

اهميت سرمايه اجتماعی در اين  عر واقد (.7937سازد )مطيعی لنگرودی و همکاران، می ثرمتا ا ر انسانیی سرمايه

 ایعنوان منبعی جهت توسعه روستايی است و در مشارکت جامعه مدنی نقش گستردهاجتماعی بهی است که سرمايه

. شودافراد می مشارکت بين های ارتباطی سببکهبشاجتماعی يک ساختار مشارکتی است که از طريق  سرمايه. دارد

تواند از طريق بهبود سطح اعتماد، طبيعی می عارتباطی است. مديريت مناب عاجتماعی منب یاصلی سرمايه یمشخصه

اگر جامعه را  لذاهای متنوع اثربخش باشد. حل راه یهای مشترک، درک مشترک و ارائهايجاد زمينه روابط متقابل،

 طبيعی را مديريت عتوانند منابافرادی که تعامالت اجتماعی باال دارند تعريف کرد، زمانی افراد می عنوان پيوستگیبه

 عمناسبی برای مديريت مناب اجتماعی ساختار یس سرمايهند. په باشالکنند که آنها در يک اقدام جمعی درگير اين مس

 (.141: 7933، حيمی فيضآبادر) باشدها در سطح محلی میطبيعی و حفاظت از آن
محيطی و منابع پايه موجود، ناشی از مشکالت عمل جمعی همه مردم است و از اين منظر، برای مشکالت زيست

(. بنابراين سرمايه 7931ت )پاسبان، اقدام جمعی اسحفاظت از محيط زيست و منابع پايه و منابع طبيعی نياز به

شود و جامعه را به مفهومی بيش از مجموعه افراد و پذيری مدنی ظاهر میمسئوليتاجتماعی در نقش خرد جمعی و 

های اقتصادی، اجتماعی سازی جوامع روستايی برای مديريت و پاسخ به چالشبا توانمندکند و های آن تبديل میقابليت

ای معه برای دورهای جاتوسعهپايدار روستايی، بر عملکرد  یمحيطی به مثابه تالشی برای تضمين توسعهزيستو 

سرمايه اجتماعی، چارچوبی را برای درک وضعيت رفتار (. 3: 7933گذارد )قربانی و همکاران، طوالنی تأثير می

های مختلف را در شناسايی منافع آن سرمايه اجتماعی، تعامل افراد و گروهبر کند و عالوه محيطی فراهم میزيست

دهد، همکاری متقابل سودمند و هماهنگ را اقدامات جمعی را کاهش میهای کند، هزينهمحيطی فراهم میزيست

جهت منافع کند و عمل وی را درپوشی از منافع شخصی میچشمکند و هنجارها را تجويز و فرد را وادار بهتسهيل می

برداری و بهره اجتماعی نه تنها شامل مديريت مشترک، سرمايه(. 33: 7937، امام قلیدهد )صالحی و جمعی قرار می

ی سرمايه عدر واق. باشدمشترک می عبلکه مفهوم کليدی برای درک مناب شودرک میتهای مشنگهداری از دارايی

ها و رفتارهای طبيعی، اثربخشی زيست محيطی، سياستعنوان يک راه حل به مديريت مناب اجتماعی به

 (.193-193: 7933، آبادرحيمی فيض) شودمحيطی افراد مربوط میزيست

 و مشارکت در کشاورزان بسيج باعث که می دهد شکل را تکنولوژيکی فرهنگی جامعه يک خرد فرهنگی، لحاظ به قنات

 و بنه به نام اجتماعی هایسازمان مشارکتی، توليد بر فرايند متکی ايران در کشاورزی ديگر، شود. از سويیتوليد می

 کشاورزی فرهنگی ساختار مؤثرترين و از مهمترين يکی مشارکتی ساختارهای مزرعه است. اين نام به مشارکتی کاشت

 و مرمت ميراب، تعيين و آبياری در مدنی حتی مشارکت و تعاونی اين .هستند هاقنات با مرتبط اجتماعی و زيست

 متفاوتی فرهنگ خاک،بر  آب يافتن اولويت با اجتماعی لحاظ از بنابراين قنات؛ شودمی ديده نيز فرسوده اليروبی قنوات

 بودگی باز وسبب آورده بوجود اقليم معناشناختی اين و کشاورزی فرهنگ اجتماعی، اراضی، تعاون مالکيت در حقوق

 (.719: 7931زاده و همکاران، شده است )اصغر خود ماوراء اجتماعی هایبااليه اين تکنولوژی

قبول ريسک عبارت است از تمايل فرد به ؛ وآن، اعتماد استهای سرمايه اجتماعی و به نوعی مهمترين يکی از مؤلفه

عبارت (، به7934ای که اين تمايل ناشی از يک حسن اطمينان باشد )علمی و همکاران، گونهبه ،در رفتار با ديگران
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 فردی سطح ديگر اعتماد، انتظارات مناسب در مورد کنش ديگران است که ارتباط بين انتظارات از کنش ديگران چه در

گرفته شده  ها و دولت( و انجام کنش تصميم)انتظار از کنش يک فرد( و چه در سطح کالن )انتظار از کنش سازمان

خود پايه  یشود که اين امر به نوبهآميز حفظ میعتماد، روابط اجتماعی محکم و صلح(. با ا7939است )ازکيا و غفاری، 

است. زندگی اجتماعی بدون اعتماد، غيرقابل تحمل حتی شايد غير  های سازندهو اساس رفتارهای جمعی و همکاری

عنوان عاملی هاجتماعی بوده و قنات نيز ب یساز افزايش سرمايها که انجام کارهای مشارکتی زمينهجممکن باشد. از آن

اجتماعی است  یاعتماد که الزمه سرمايه تواند منبعی از هنجارها وشده میجمعی و مشارکتی اداره می که بصورت

 ازآن، پس قنات دانست. برای حفر روستاييان خودجوش مشارکت توانمی را قنات در مشارکت از جنبه باشد. اولين

برای  در روستاها شکل گرفته اجتماعی روابطی شبکه در اين دست از هايیفعاليت و نهرها اليروبی قنات، نگهداری

روستايی برای  یتوسعه ريزانبرنامه امروزه، که طلبدمی را خاص مشارکتی فضای يک خود شود ومی انجام قنات حفظ

 مشارکت در از ديگریی جنبه آن از قنات بردارانبهرهی هستند. استفاده آن به دنبال خود هایبرنامه تحقق

رابه  هاهمکاری از پيچيده ایشبکه روستا در هااز قنات غيرمالکان و مالکان از اعم بردارانبهرهی هاست. استفادهقنات

 (.797: 7933 است )فداکارداورانی، نظيرخود کم نوع در آورد کهمی وجود

 مشارکتی منابع به بدون توجه روستايیی وسعهت هایبرنامه اجرای برای روستاها در مشارکتی فضای ايجاد

 بسيار روستايی نگهداری جوامع و تحکيم در نقش قنات اجتماعی، یدر سرمايه شود. همچنين،نمی محقق روستاييان

و مرمت  رود؛ چرا که اين احيامی شماربه روستاها داشتنگه در حياتی مهم عوامل از آنها مرمت يا و هااست. قنات مهم

به  پرداختن با بلکه رود،نمی شماربه طبيعی ایسرمايه تنها ذير بوده است. قناتپيه روستائيان امکانبا همکاری کل

 ایهمانند نمونه قنات همچنين، شود.می تقويت ميان روستاييان در مشارکت و همياری فضای در روستا، کارهای قنات

ميان  در را توانمندی یروحيه بوده، آب به هاآن نيازی تأمين کننده که روستاييان مشارکت و همياری موفق از

را  روستا فراروی هایچالش ترينمهم از يکی صورت خودجوش، به اندتوانسته هاآن که چرا است، پديد آورده روستاييان

توانند بدون می که شودمی تقويت روستاييان نزد روحيه اين رو،اين از کنند. حل آب روستاست، منبع مينتا همانا که

(. در اين پژوهش 713: 7933فداکار داورانی و سام آرام، )کنند  غلبه نيز مشکالت ساير بر روستا، از خارج هایکمک

آن شامل انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و  یفه تشکيل دهندهاجتماعی در چهار مؤلّ یسرمايه

 گيرد.اجتماعی مورد بررسی قرار می تامني

ها فرهنگی آن -تری به بحث قنات و توجه به ابعاد اقتصادی، اجتماعینگاه عميقهای اخير، در ادبيات توسعه، در سال

به چشم می خورد و با وجود بی توجهی مردم و مسئوالن به اين هنر و تکنيک ارزشمند ايرانی، شاهد مطرح شدن 

عنوان دانش بومی در محافل علمی هستيم. با اين ها بهپايدار و در نتيجه اهميت نقش قنات یهای نوين توسعهديدگاه

 شود.ماعی و فرهنگی قنات صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره میمسائل اجت یحال مطالعات اندکی در زمينه

پايدار نواحی خشک و نيمه خشک پرداختند و معتقدند  ی( به بررسی نقش قناتها در توسعه7939رحيمی و مومنی )

ما منظور اصلی گرفته، اکه حفر قنات در اين نواحی، اگر چه با هدف تأمين آب شرب، کشاورزی و دامپروری انجام می

های صنعتی و صنايع دستی بوده و باعث فرهنگی و شکوفايی فعاليت -اين کار، رونق اقتصادی، توسعه اجتماعی 

( در پژوهشی به بررسی رابطه بين قنات 7933ها و اين مناطق شده است. فداکار داورانی )ی پايدار در اين زمينهتوسعه

اجتماعی در  یهداری بين ميزان سـرمايیکـه تفاوت معن دادنشان  ايشان تحقيق نتايج و سرمايه اجتماعی پرداخت.

تر است. اجتماعی در روستای دارای قنات بيش یهسرمايو ميزان دارای قنات و روستای بدون قنات وجود دارد  روستای

را در افـزايش  اعی قناتتوان اهميت و نقش حضور در شبکة روابط اجتممیدر روستاهای دارای قنات،  بنابراين

عنوان نقش قنات در ای با( در مقاله7933رانی و سام آرام ). فداکار داوخوبی مشاهده کرداجتماعی افراد بهی هسرماي

توسعه پايدار روستايی، به بررسی دو روستای داوران )دارای قنات( و فردوسيه )فاقد قنات( در شهرستان رفسنجان 

 برای نياز مورد اجتماعیی شبکه و قنات از استفاده با روستاييان خود سوی از بمين آتا پرداختند و فرض کردند که
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 تقويت و ايجاد فضای مشارکتی پيشرفت، به ميل افزايشمنشا  توانمی را قنات آب از استفاده و نگهداری، عضويت

 لحاظ به که داد نشان هانتايج آن ؛ وبرشمرد پايدار روستايیی توسعه شرايط تحقق راستای در توانمندسازیی روحيه

 ميان تفاوت اين نظر، از اما ندارد؛ وجود موردمطالعه روستای دو ميان معنی داری اجتماعی، تفاوتی توسعه ميزان

 اين پايدار روستايی دری توسعه هایشاخص تقويت در قنات اهميتی دهندهنشان و دارمعنی غيرمالکان مالکان و

 به ميل متغير ميزان است. از نظر تربيش دارمعنی طوربه قنات دارای روستای در توانمندی ميزان است. مناطق

قنات، ( در پژوهشی به نام 7934بود. شرفی و همکاران ) دارمعنی مطالعه مورد روستای دو ميان تفاوت پيشرفت،

 نتيجه گرفتند که هنر و دانش ايرانيان در راستای توسعه پايدار روستای سرونو، شهرستان کرمانشاهدستاوردی از 

اعتقادات و باورها در مورد ، ارزش اقتصادی قنات ،ولين در مورد قناتئياری اهالی روستا و مسمشارکت و هممتغيرهای 

مورد  یمنطقهت، برای سنجش ماندگاری قنات در و نياز اهالی روستا به آب قنا خصوصيات مورفولوژيکی قنات ،قنات

بررسی نيت و رفتار حفاظت  خود به پژوهش ( در7933آباد و همکاران ). رحيمی فيضمناسب تشخيص داده شدندنظر 

در مورد . تحليل پرداختنداجتماعی  یاز آب توسط کشاورزان در شهرستان الشتر از طريق مبنا قرار دادن سرمايه

متغيرهای اعتماد به نهادهای اجتماعی،  که ی مؤثر بر نيت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی نشان دادسرمايه اجتماع

. باشندبينی نيت حفاظت از آب کشاورزان میارتباطات برون محلی و ارزش زندگی عوامل مرتبط در رابطه با پيش

 مهم داليل اجتماعی ازی سرمايه قنات، کنند که از نظر خبرگان( بيان می7933و شريف زاده ) فهرجی حسينی

ر بر پذيرش وثشناسايی عوامل م ( به7933آيد. نوروزی و زارع )می شماربه قنوات ماندگاریی برندهپيش

پرداختند و به اين نتيجه  خوزستان استان رامشير ر بين کشاورزاند اجتماعی یهسرماي بر تأکيد با برانآب هایتشکل

بران وجود دارد. های آبی اجتماعی و پذيرش تشکّلدست يافتند که يک همبستگی نسباً قوی و مستقيم ميان سرمايه

 آبادحسن قنات برداری ازهای قلمرويی در بهرهتبيين فرايند همکاری ای به( در مقاله7933ی و همکاران )لباف خانيک

گردد که قلمرويی برمی های بينآباد به نقش آن در ايجاد همکاریقنات حسن ويژگی برجسته پرداختند. استان يزد در

کيلومتر پديد آمده و استمرار يافته است. مراقبت از قنات  41طول در  آبادحسن مهريز، دهنو و یميان سه حوزه

دست در آن مشارکت گيرد و دو قلمروی پايينمی ی مهريز واقع است صورتآباد تا آخرين چاه که در قلمروحسن

آباد توانسته است به که چگونه جريان آبی مانند قنات حسن د. نويسندگان به دنبال پاسخ به اين سوال هستنددارن

نفوذ قنات  یدر منطقهدر جواب معتقدند که  نفع منجر گردد؟گرايی اجتماعی و همکاری ميان سه قلمروی ذیهم

های از عوامل اجتماعی و . در اين مدل، مجموعنداناميده« سود مشترک»که آن را مدل  آباد، مدلی حاکم استحسن

ترين عوامل مؤثر در زنند. يکی از مهمدست را به يکديگر گره میپايين باالدست و ای ساختارمند منافعگونه اقتصادی به

دهد. درنتيجه، ديناميک قنات به گريزی می قلمرو ويژگی که به قنات، نوعیاين مدل، گستردگی فضايی قنات است 

امکان همکاری در دو سوی  گردد و همين امر،تبع آن کاهش هويت قلمرويی منجر می رنگ شدن قلمرو و بهکم

 .کندتر میمرزهای قلمرو را آسان

 در جمعی اقدامات در مشارکت و اجتماعیی سرمايه عناصر بين روابط درباره ایمقاله ( در1174بيسونگ و همکاران )

ی سرمايه درزمينه گذاریسرمايه که معتقدند کنيا دريکی از روستاهای بهداشت و آب مسائل به پرداختن زمينه

 دين و همکاران .باشد محيطیزيست مشترک هایچالش رفع برای جمعی اقدام برای بسياری مزايای دارای اجتماعی

 ثيرتا آب در کشور استراليا جايگزين منابع از جامعه حمايت بر اجتماعیی سرمايه در پژوهشی با عنوان چگونه (1173)

 از ایمجموعه شامل است ممکن آب جايگزين منابع از جامعه حمايت گذارد، به اين نتيجه دست يافتند که ايجادمی

 است شده شناختهرسميت به مشارکتی و مردمی رويکردهای تا گرفته العاتیاطّ هایازکمپين درگيرباشد، هایفعاليت

 از حمايت ايجاد برای -جامعه يک در مشترک هایارزش و اعتماد اجتماعی، ارتباط ميزان - «اجتماعیی سرمايه» که

 مربوط مسائل در مشارکت ايجاد در اجتماعیی سرمايه اهميت هايافته اين .است مهم زيستمحيط حامی هایسياست

در پژوهشی با  (1171)پرسون و همکاران . کندمی برجسته را آب جايگزين منابع از حمايت ايجاد طورخاص،به و آب به

http://georesearch.ir/article-1-88-fa.pdf
http://georesearch.ir/article-1-88-fa.pdf
http://georesearch.ir/article-1-88-fa.pdf
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=525802
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=525802
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=525802
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 گذاریسرمايه اتيوپی معتقدند که باوجود روستاهای در آب منابع پايداری بر اجتماعیی سرمايه تأثير عنوان ارزيابی

 دادها نشانآن یمطالعه یهنتيج. است اتيوپی در اساسی چالش يک چنانهم روستايی آب منابع پايداری توجه، قابل

 در جامعه توانايی بر کنند(می تسهيل را مشارکتی رفتارهای که اعتمادی و هنجارها ها،اجتماعی )شبکهی سرمايه که

 .شودمی منجر منابع پايدار مديريت به آب منابع بر قوی جامعه گذارد و ادارهمی تأثير مشترک آب منابع مديريت

 چرا و چگونه که توان دريافتمی اجتماعیی سرمايه مفهوم از استفاده معتقدند که با (1111)ميرزايی و همکاران 

 ميان در( تعارض حل و رهبری اینقشه اجتماعی،ی شبکه انسجام همکاری، اعتماد،) اجتماعیی سرمايه هایفهمؤلّ

 یسرمايه هایفهمؤلّ ترينمهم که داد نشان شانمطالعات نتايج. گذارندمی تأثير آب مديريت بر محلی مختلف ذينفعان

 تسهيل وارتقای  در مهمی نقش محلی انجام است و تعارض و اختالفات حل محلی، جوامع آب مديريت برای اجتماعی

در ( 1111) کلوپرسنگانه و  موسی و .دارند سازش را و مذاکره مکانيزم طريق از جوامع بين تعارض حل و همکاری

که ی پرداختند و معتقدند جنوب یقايآفردر جامعه  یآورو تاب یاجتماع یهيسرما نيروابط ب پژوهشی به بررسی

يودياتماجا و  ارتقا بخشد. رامشترک  یعيمنابع طب تيريجامعه در مد یآورق تابتواند تحقّیم یقو یاجتماع یهيسرما

کشور در دو منطقه روستايی  منابع آب تيريدر مد یجوامع محل یاجتماع یهيسرمابه بررسی ابعاد  (1111همکاران )

 منابع آب دارد تيريروند مد نييدر تع یاکننده نيينقش تع اجتماعی یهکنند که سرماياندونزی پرداختند و بيان می

جوامع  یاجتماع یهيشناخت سرما قيمنابع آب را از طرموثر  تيريمد کنند کهگذاران دولتی پيشنهاد میو به سياست

 .دننک یطراح یمحل

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش .7شکل 

 روش پژوهش

 بر حاکم کرديرو ،یبررس مورد یهامؤلفه و موضوع تيماه به باتوجه و است یکاربرد مطالعات نوع از حاضر پژوهش

 یشيمايپ - یاسناد یبيترک نوع از اجرا، روش دعب نظر از حاضر پژوهش. است یليتحل -یفيتوص نوع از پژوهش نديفرا

ستای بخش مرکزی رو 73شامل  تحقيق آماریی جامعهپيمايشی مقطعی است.  هاداده گردآوریی هنحواست و 

باشد که به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول روستاهايی که دارای قنات هستند و از آب قنات در شهرستان همدان می

آبهندو، آباد شورين، گراچقا، سيلوار، روستای وفرجين، امزاجرد، حسن 3شود که شامل فعاليت کشاورزی استفاده می

-روستای گنبد، نهران، انصار، بهرام آباد، ده 1ه دوم روستاهای فاقد قنات که شامل باشد و گروسرخ آباد و قاسم آباد می

خانوار می باشند )مرکز  3131نفر در قالب  93799پياز، علی آبادآق حصار و رباط شورين هستند. اين روستاها دارای 

خانوار بدست آمد  913ا ببرابر  وکرانک فرمول براساس نمونه (. با توجه به تعداد خانوار موجود، حجم7933آمار ايران، 

خانوار مشخص و به روش نسبت به  713خانوار و سهم روستاهای فاقد قنات  144که سهم روستاهای دارای قنات 

اجتماعی در چهار بعد:  ینامه سرمايهانتخاب شد. پرسش اندازه خانوار روستاها از ميان آنها به روش تصادفی ساده

 پنج طيف از هاگويه کت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و امنيت اجتماعی طراحی و درتنظيمانسجام اجتماعی، مشار

( و برای تعيين 317/1) کرونباخ آلفای ضريب از تحقيق نامهپرسش پايايی تحليل شد. برای استفاده ای ليکرتگزينه

قناتوجود   

 تقويت انسجام اجتماعی

 ايجاد فضای مشارکتی

 افزايش امنيت اجتماعی

 افزايش اعتماد اجتماعی

اجتماعی توسعه  
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 پازکیشیخی و /بررسی کارکردهای اجتماعی قنات در نواحی روستایی

 

 Spssافزار نرم از با استفاده ميدانی است. اطالعات گرديده استفاده کارشناسان و خبرگان اساتيد، روايی از نظرات

برای سنجش ميزان  Tآزمون  های آمار توصيفی و ميانگين رتبه متغيرها وگرديد که از شاخص و تحليل تجزيه

 اجتماعی و تفاوت بين دو گروه از روستاها استفاده گرديد. یسرمايه

 

 
 مطالعه مورد محدوده جغرافيای موقعيت .1شکل 

 ها و بحثیافته
 14نفر ) 33( مرد و درصد 11گويان )نفر از پاسخ 113نفر، تعداد  911نامه از تعداد با توجه به نتايج حاصل از پرسش

تحصيالت  درصد 73نوشتن(،  و خواندن باسواد )توانايی درصد 94ميزان  تحصيالت نظر از درصد( زن بودند. همچنين،

 درصد 9کارشناسی و فقط  درصد کاردانی و 1ديپلم،  درصد 74درصد تحصيالت راهنمايی، معادل  11ابتدايی، 

 19دار، درصد دام 11درصد کشاورز،  93از نظر شغل،  .اندبوده باالتر و ارشدی کارشناس تحصيالت دارایان گويپاسخ

د و تفکيک ابعا اجتماعی به یدر جدول زير ميانگين سرمايه درصد مشاغل آزاد اعالم کردند. 71درصد خانه دار و 

 آن در دو گروه از روستاهای دارای قنات و فاقد قنات ارائه شده است. یهای تشکيل دهندهمولفه
 يع جامعه مورد مطالعه بر اساس ابعاد سرمايه اجتماعیزتو .7جدول 

 

 ابعاد

 درصد فراوانی ها
 

 میانگین

 

انحراف 

 معیار
 خیلی زیاد زیاد تا حدودی كم خیلی كم

 انسجام اجتماعی
 13/1 33/9 1/13 44 3/17 3/3 1 دارای قنات

 41/1 11/9 3/1 1/91 3/11 9/73 3/79 فاقد قنات

 مشارکت اجتماعی
 93/1 31/9 9/99 1/91 7/11 1/4 3 دارای قنات

 3/1 13/9 1/73 4/71 3/44 7/71 7/1 فاقد قنات

 اعتماد اجتماعی
 4/1 34/9 1/14 1/44 1/17 3/1 4/7 دارای قنات

 41/1 71/9 1/3 3/91 9/97 7/11 1 قناتفاقد 
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 امنيت اجتماعی
 13/1 91/4 1/41 1/93 9/79 3/1 1 دارای قنات

 71/1 31/9 7/11 1/44 3/14 1 1 فاقد قنات

 سرمايه اجتماعی
 73/1 33/9 9/99 3/93 3/11 1/4 1/7 دارای قنات

 13/1 91/9 1/74 3/91 3/91 1/71 3/1 فاقد قنات

 7933پژوهش،  هایيافتهمنبع: 

اجتماعی و ابعاد آن در روستاهای مورد مطالعه باالتر از حد ميانگين است و  ی، ميانگين سرمايه7با توجه به جدول 

های آن در فهلواجتماعی و م یباشد اما وقتی که سرمايهبودن اين شاخص در بين روستاها میمطلوب  ینشان دهنده

انسجام اجتماعی روستاهای ميانگين توان مشاهده نمود که گردد میقنات بررسی می بين روستاهای دارای قنات و فاقد

است. ميانگين  33/1مشاهده شده  اختالف ميانگين ودست آمده هب 11/9و روستاهای فاقد قنات  33/9دارای قنات 

 . اختالف ميانگينديدمحاسبه گر 13/9و در روستاهای فاقد قنات  31/9مشارکت اجتماعی در روستاهای دارای قنات 

 و 31/9و روستاهای فاقد قنات  91/4اعتماد اجتماعی روستاهای دارای قنات ميانگين می باشد.  39/1مشاهده شده 

و روستاهای  33/9امنيت اجتماعی روستاهای دارای قنات ميانگين بدست آمد.  13/1مشاهده شده  اختالف ميانگين

اجتماعی در روستاهای  یسرمايهميانگين و در نهايت،  است 91/1ده شده مشاه اختالف ميانگين و 11/9فاقد قنات 

مشاهده  17/1 اين دو گروه از روستاها اختالف ميانگينو  بدست آمد 91/9و روستاهای فاقد قنات  33/9دارای قنات 

استفاده  های مستقلهگرو T. برای اين منظور از آزمون يا خير هستندها معنادار اين اختالفآيا اکنون بايد ديد  شد.

 کند.گردد که اين آزمون ميانگين دو گروه از روستاها را با هم مقايسه میمی

برای دو گروه مستقل دارای دو بخش است. بخش اول مربوط به آزمون لون است. آزمون لون جهت  Tجداول آزمون 

داری صورت است که چنانچه سطح معنیشود. کاربرد اين آزمون بدين بررسی تفاوت واريانس دو گروه استفاده می

داری آزمون لون کنيم و اگر مقدار سطح معنیاستفاده می Tباشد، از رديف باالی آزمون  13/1تر از آزمون لون بيش

 شود.از نتايج رديف پايين استفاده می باشد 13/1تر از کم

به  111/1ر بعد انسجام اجتماعی برابر با دهد، مقدار سطح معنی داری آزمون لون دنشان می 1طور که جدول همان

است، در نتيجه بايد به نتايج رديف پايين آزمون تی استناد کرد. با توجه به  13/1تر از مقدار دست آمده است که کم

باشد، می 13/1تر از مقدار مفروض به دست آمده است و کم 111/1داری آزمون تی مستقل که برابر با سطح معنی

شود که بين ميانگين دو گروه از روستاهای دارای قنات و روستاهای فاقد قنات در بعد انسجام ه مینتيجه گرفت

 تر ازعبارت ديگر ميزان انسجام اجتماعی در روستاهای دارای قنات بيشبه داری وجود دارد واجتماعی تفاوت معنی

 باشد.روستاهای فاقد قنات می
 

 انسجام اجتماعی در روستاها با توجه به استفاده از آب قنات آزمون معناداری ميزان .1جدول 

  آزمون لون آزمون تی

با ضریب اطمینان  میزان اثر

59% 

تفاوت 

 میانگین

 معناداری

 دامنه( 2) 

 
df 
 

آزمون 

T 
 Sig. F حد پایین حد باال

 با فرض برابری واريانسها 41/741 111/1 13/71 911 111/1 33/1 113/1 589/0

 با فرض عدم برابری واريانسها - - 47/17 13/117 111/1 33/1 134/1 599/0

 7933های پژوهش، منبع: يافته

استخراج گرديد که  111/1داری آزمون لون در بعد مشارکت اجتماعی برابر با نيز مقدار سطح معنی 9در جدول 

سطح معنی داری آزمون تی مستقل که برابر با  است، همچنين با توجه به 13/1مقدار اين بعد نيز کمتر از مقدار 

باشد، نتيجه دريافتی اين است که بين ميانگين دو گروه می 13/1تر از مقدار مفروض به دست آمده است و کم 111/1
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داری وجود دارد و مقدار آن در معنیاز روستاهای دارای قنات و روستاهای فاقد قنات در بعد مشارکت اجتماعی تفاوت 

 باشد.تر از روستاهای فاقد قنات میاهای دارای قنات بيشروست
 

 اجتماعی در روستاها با توجه به استفاده از آب قنات آزمون معناداری ميزان مشارکت .9جدول 

  آزمون لون آزمون تی

با ضریب اطمینان  میزان اثر

59% 

تفاوت 

 میانگین

 معناداری

 دامنه( 2) 

 
df 

 

آزمون 

T 
 Sig. F پایینحد  حد باال

 با فرض برابری واريانسها 37/71 111/1 19/3 911 111/1 39/1 413/1 939/0

 با فرض عدم برابری واريانسها - - 31/71 91/734 111/1 39/1 413/1 999/0

 7933های پژوهش، منبع: يافته

به دست  111/1اجتماعی برابر با نيز مقدار سطح معنی داری آزمون لون و تی مستقل در بعد اعتماد  4در جدول 

و اين نتيجه حاصل می شود که ميزان اعتماد اجتماعی در  است 13/1تر از مقدار آمده است که مقدار اين بعد نيز کم

 تر از روستاهای فاقد قنات است.روستاهای دارای قنات بيش
 

 استفاده از آب قنات آزمون معناداری ميزان اعتماد اجتماعی در روستاها با توجه به - 4جدول 

  آزمون لون آزمون تی

با ضریب اطمینان  میزان اثر

59% 

تفاوت 

 میانگین

 معناداری

 دامنه( 2) 

 
df 

 

آزمون 

T 
 Sig. F حد پایین حد باال

 هابا فرض برابری واريانس 31/74 111/1 13/79 911 111/1 13/1 311/1 779/0

 هابا فرض عدم برابری واريانس - - 11/79 11/793 111/1 13/1 313/1 777/0

 7933های پژوهش، منبع: يافته

به دست  111/1داری آزمون لون و تی برابر با ، در بعد امنيت اجتماعی، مقدار سطح معنی3با توجه به نتايج جدول 

ت اجتماعی مقدار و ميزان امنيّ باشد و ين دو اين دو گروه از روستاها میدار بتفاوت معنی یدهندهنشانآمده است که 

 باشد.تر از روستاهای فاقد قنات میبواسطه وجود قنات در روستاهای دارای قنات بيش

 
 اجتماعی در روستاها با توجه به استفاده از آب قنات آزمون معناداری ميزان امنيت .3جدول 

  آزمون لون آزمون تی

با ضریب اطمینان  میزان اثر

59% 

تفاوت 

 میانگین

 معناداری

 دامنه( 2) 

 
df 

 

آزمون 

T 
 Sig. F حد پایین حد باال

 با فرض برابری واريانسها 13/99 111/1 93/73 911 111/1 91/1 913/1 700/0

 با فرض عدم برابری واريانسها - - 13/71 713 111/1 91/1 131/1 799/0

 7933های پژوهش، منبع: يافته

نشان داد، روستاهای دارای قنات در ابعاد چهار گانه سرمايه اجتماعی به نسبت  3تا  1طور که نتايج جداول همان

اجتماعی در دو گروه از  یکه مقدار سرمايه 1روستاهای فاقد قنات وضعيت بهتری دارند. در نهايت در جدول شماره 

ت که سرمايه اجتماعی در دهد و مبين اين مساله اسداری را نشان میمعنیروستاها ارائه شده است که تفاوت 

شود به مراتب بهتر از روستاهايی ها قنات وجود دارد و از آب آنها در فعاليت کشاورزی استفاده میروستاهايی که در آن
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شود. مطلبی که خبرگان عميق و منابع آبی ديگر در بخش کشاورزی استفاده می یهای عميق و نيمهاست که از چاه

 ماندگاریی برندهپيش مهم داليل اجتماعی ازی سرمايه اين است که تان يزد بيان کردندقنات در شهرستان تفت اس

 (.911: 7933زاده، آيد )حسينی فهرجی و شريفمی به شمار قنوات
 معناداری ميزان سرمايه اجتماعی در روستاها با توجه به استفاده از آب قنات آزمون .1جدول 

  آزمون لون آزمون تی

با ضریب اطمینان  میزان اثر

59% 

تفاوت 

 میانگین

 معناداری

 دامنه( 2) 

 
df 

 

آزمون 

T 
 Sig. F حد پایین حد باال

 با فرض برابری واريانسها 31/19 111/1 33/11 911 111/1 17/1 331/1 997/0

 با فرض عدم برابری واريانسها - - 19/13 19/731 111/1 17/1 333/1 997/0

 7933پژوهش، های يافتهمنبع: 

 گیرینتیجه
 قوی، سياسی يک سازمان که جايی واقع در دارد. گسترده و در هم تنيدگی ارزشی فرهنگ، و اجتماع رفتار با آب

-آب و ساختار، آب دراين باشند. مشارکت داشته آبرسانی و کشاورزی شبکه در توانندمردم می کند،می وضع قوانين

است. در اين ميان  آن به منوط اقتصادی دارد و توسعه سياسی جامعه و اقتصادی شرايط در نقش اساسی رسانی

کشاورزی ايران  هایروستاها و فعاليت اجتماعی ساختار ستبوم و بازی ارتباط قنات نقش مهمی در هوشمند تکنولوژی

نهادی  مديريت داليل از قنوات سنتی مديريت هایشيوه اعمال مرمت و و ساالنه قنوات، اليروبی امور بر دارد و نظارت

نبودن  گوپاسخ و گوناگون ايجاد صنايع جمعيت، اما عوامل مختلفی از قبيل رشد ؛است شده عنوان قنوات ماندگاری

استحصال  برای کشاورزان ترجيح بهداشتی، و صنعتی مختلف کشاورزی، نيازهای برای آب تأمين منابع ساير و هاقنات

و  کار سختی قنات، امور وفتقرتق برای کارآزموده فنی نيروی نبود قنات، از گيریجای بهره به موتور و چاه با آب

 هایچاه حفر گسترش .است شده عنوان قنوات به توجهیبی اجتماعی داليل ترينمهم از حفر قنات در زياد خطرات

 سبب نيز زيرزمينی آب سطح افت دارند و قرار آن در چاه قنوات مادر که هايیدرسفره خصوص به غيرعميق عميق و

 شده است. قنوات دبی افت تحليل و

گيرد که اين شبکه روابط منشاء ای از روابط اجتماعی بين ساکنان روستا شکل میشبکهبه واسطه وجود قنات 

اجتماعی در دستيابی به توسعه اجتماعی در روستاها موثر واقع  یگردد و اين سرمايهمیسرمايه اجتماعی در روستاها 

زيرا مراحل مختلف ايجاد قنات از ؛ باشدشود. همچنين قنات الگويی از نظام کار مشارکتی در روستاهای ايران میمی

ای بسيار بارز از ياريگری و نمونهشروع حفاری تا استفاده همگانی از آب آن و حفظ و نگهداری از آن در طول تاريخ 

که موجب حضور مردم اجتماعی در نواحی روستايی عالوه بر اينهمياری در روستاهای دارای قنات است. وجود سرمايه 

گردد، دارای پيامدهای اجتماعی و های توسعه روستايی میها و برنامهريزی و اجرای طرحدر مراحل مختلف برنامه

 یاجتماعی موجب توسعه سرمايه یبنابراين کسب سرمايه؛ باشدروستايی نيز می یاقتصادی مثبت در روند توسعه

اجتماعی و مديريت منابع آب و مسائل و مشکالت  یسرمايهبا در نظر گرفتن تأييد ارتباط مثبت بين انسانی است. 

با ايجاد اعتماد هر چه بيشتر بين  مديران روستا و مسئولين مرتبط با مسائل روستا، زيست محيطی در نواحی روستايی

تر افراد توانند زمينه را برای مشارکت هر چه بيشاجتماعی، می یهافعاليتافراد در  و نيز درگير کردن خود و مردم

 جامعه فراهم نمايند.

روستای بخش مرکزی  73اجتماعی ساکنين  یبررسی نقش قنات در افزايش سرمايههدف از اجرای پژوهش حاضر، 

نشان داد که ميزان  نتايج شهرستان همدان است که به دو گروه روستاهای دارای قنات و فاقد قنات تقسيم شدند.

تر از روستاهای فاقد قنات می باشد. نتايج اين پژوهش با اجتماعی در روستاهای دارای قنات بهتر و بيش یسرمايه
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 (، شرفی و همکاران7933(، فداکار داورانی و سام آرام )7933(، فداکار داورانی )7939نتايج پژوهش رحيمی و مومنی )

لباف (، 7933(، نوروزی و زارع )7933زاده )فهرجی و شريف(، حسينی7933کاران )آباد و هم(، رحيمی فيض7934)

و  (1171)(، پرسون و همکاران 1171(، دين و همکاران )1174(، بيسونگ و همکاران )7933ی و همکاران )خانيک

همخوانی دارد که همه ( 1111) يودياتماجا و همکاران(، 1111کلوپرس )، موسی ونگانه و (1111)ميرزايی و همکاران 

کيد دارند. محيطی تات منابع آب و رفع مسائل زيستاجتماعی در مديري یها به نقش و اهميت سرمايهاين پژوهش

 گردد:ان همدان پيشنهادات زير ارائه میخصوص در شهرستهها بجهت حفظ قنات

 اين در و شود انجام يکبار سالی اجبارا اليروبی قنوات تا اتخاذ نمايد ترتيبی است دولت الزم قنوات که موقع به اليروبی

 شمارهب هاآن نابودی داليل از هاقنات مجاورت در حفرچاه کهاين به باتوجه .شود تصويب و ين دو خاصيت قانون مورد

 عميق هایچاه حفر شود. همچنين جلوگيری پروانه بدون يا و قنوات حريم در هاچاه برداریبهره از بايستی آيد،می

آب قنات و  آلودگی از شود. ممانعت کنترل بايد هاآن از برداشت ميزان و مجازی فاصله در حتی قنوات به نزديک

 آب با هايیکشت رواج قنوات، ماندگاری هایبازدارنده جلوگيری از ورود فاضالب منازل به قنات و افزايش کيفيت آن. از

 توسط شده تجويز منطقی کشت الگوی با منطبق محصوالت کشت به کشاورزان است الزم بنابراين است، زياد

 توان بهريت منابع آبی در اين شهرستان میدر نهايت از الگوی مدي .شوند تشويق آبی باشرايط متناسب و کارشناسان

 عنوان الگوی مديريت منابع طبيعی مشترک ديگر از جمله مراتع استفاده کرد.

 منابع
 ی روستايی ايران، تهران، نشر نی.ی روستايی با تاکيد بر جامعه(، توسعه7939رضا )ازکيا،  مصطفی؛ و غفاری غالم 

 .جامعه شناسی توسعه، تهران، نشرکلمه(، 7931) یمصطفازکيا،  

، 4یشـماره، 7 یدوره ی علـوم اجتمـاعی،ی اسـالمی، نامـهدورههای تاريخی شهرنشينی در ايـران ويژگی(، 7934حمد )اشرف، ا 

 .1-43صص

هـای شـناختی، (، بازشناسی تکنولوژی هوشـمند قنـات از دريچـه اليـه7931) رجيا؛ اسالمی، غالمرضا؛ و اعتصام، یعل اصغرزاده، 

 .37-777 صص ،91 یهای دانش زمين، سال هشتم، شمارهپژوهش

 قنات در تاريخ ايران، انتشارات اوراق. ی(، پيشينه7931برشان، محمد ) 

(، قنات و ارزش اقتصادی آن، مجموعه مقاالت همايش بين المللی قنات، جلد اول، شـرکت آب 7913پاپلی يزدی، محمد حسين ) 

 .3-17ای يزد، صص منطقه

 .7931ارديبهشت  7، شنبه 9713 یشماره ، روزنامه شرق، ت منابع آباجتماعی در مديريّ ینقش سرمايه(، 7931پاسبان، فاطمه )

هـای معيشـت مـردم در چهـارچوب فعاليّت ها وگری بر دارايی(، بررسی آثار گردش7937پور، محمود؛ و کيومرث، نرجس )جمعه 

، صـص 71ی ، شـماره1ی گـری، دورهگری )مطالعه موردی: روستای زيارت(، مطالعات مديريت گـردشمعيشت پايدار گردش

773-31. 

 .رافيای روستايی ايران، دانشگاه اصفهان، چاپ اولمدخلی بر جغ (،7931) حسينی ابری، حسن 

ژوهش کيفـی درشهرسـتان : پـ، ماندگاری قنوات از ديد مطّلعان کليدی(7933) زاده، مريمسادات؛ و شريفراحله فهرجی،حسينی 

 .133-971 صص ،یهی هشتم، شماردوره ،(روستايی -شهری) ی محلیی توسعهتفت، فصلنامه

کشـاورزی  آب بـر نيـت و رفتـار حفاظـت از اجتمـاعی یسـرمايه بررسـی نقـش(،7933و همکـاران ) فاطمـه ،فيض آبـاد رحيمی

 . 191 -139، صص  1  شماره، 9 دوره ،راهبردهای توسعه روستايی، الشتردرشهرستان 

-العـات سياسـیپايـدار نـواحی خشـک و نيمـه خشـک ايـران، اطّ یر توسعه(، نقش قنات د7939) درحيمی، حسين، مومنی، جوا

 .111–113صص ، 111 یاقتصادی، شماره

ق بـه مکـان و مشـارکت رابطـه حـس تعلّـ (،7933) بمانيان، محمـد رضـا ،محمدجواد ،مهدوی ،مجتبی ،روح اله، انصاری ،رحيمی

 ،معمـاری و شهرسـازی پايـدار(، موردی: ترکمحله شهر ساریمطالعه ) های غير رسمیگاهدرارتقای سرمايه اجتماعی سکونت

  .73 -13، صص 7یشماره ،3 یدوره ،7933بهار و تابستان  
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 ی مقاالت قنات، جلد اول، يزد.برداری و تقسيم آب قنات، مجموعه(، نظام مالکيّت، بهره7913سمسار زاده يزدی )

نـات، دسـتاوردی از هنـر و دانـش ق(، 7934) قبـادی، پرسـتوو  ؛شه کرم زهی ريگی، ضيا ؛ رستمی، فرحناز؛ شرفی، ليدا

، تحقيقـات جغرافيـايی،  (ايرانيان در راستای توسعه پايدار  )مطالعه مـوردی: روسـتای سـرونو، شهرسـتان کرمانشـاه

  .31 -711، صص 773ی شماره

(، مديريّت آب و تعميرات و نگهداری ابنيه در نظام سنتی مديريّت آب در نواحی روستايی )مطالعه 7931) شيخی، داود

هـای سـازهاستان مرکزی(، همايش دانش سنتی مديريّت منابع آب، مرکز بين المللی قنـات و  -موردی: دشت شراء

 تاريخی آبی با مشارکت يونسکو، يزد.

ی )مطالعـه ی اجتماعی بر رفتارهـای زيسـت محيطـی(، بررسی تأثير سرمايه7937امام قلی، لقمان ) صالحی، صادق؛ و

 .31 -773، صص 4ی ی جامعه شناسی ايران، شمارهموردی: استان کردستان(، مجله

ی نمايه پژوهش، صص نظران، نشريههای سنّتی در اينه علم و تجربه صاحبها و فناوری(، دانش7937نژاد، جواد )صفی

74- 79. 

ی منـابع آب ، تدوين و اعتبارسنجی معيارهـای بنيـادين مـديريت يکپارچـه(7931) طالشی، مصطفی و کفاش، حسين

ان رضوی، بجستان درجنوب خراس یناحيه ی موردهای روستايی نواحی خشک و نيمه خشک، مطالعهگاهدرسکونت

 .37-713صص ی دوم، ششم، شماره سال های جغرافيايی مناطق خشک،کاوش

ی اجتمـاعی و چگـونگی تـأثير آن بـر سـرمايه (،7934حسينی، سيد اميـر حسـين )و  ، زهرا؛ شارع پور، محمود؛علمی

 .193 -131، صص 17ی ی تحقيقات اقتصادی، شمارهاقتصاد، مجله

، 7، شـماره 7(، قنات و سرمايه اجتماعی، برنامه ريزی رفاه و توسعه اجتمـاعی، دوره 7933فداکار داورانی، محمد مهدی )

 .743-713صص 

ی روسـتا و ی پايدار روستايی، فصـلنامه(، نقش قنات در توسعه7933سام آور، عزت اله ) فداکار داورانی، محمد مهدی؛ و

 .711-737، صص 1، شماره 79توسعه، سال 

ی اجتمـاعی بـر تغييـرات (، تحليل فضايی اثرگذاری سرمايه7933شايان، حميد ) ی، علی اکبر؛ وقربانی، علی؛ عنابستان

ريـزی فضـايی ی برنامهی موردی: شهرستان بجنورد(، فصلنامههای روستايی )مطالعهی پايدار در حوزهسطح توسعه

 .7 -13(، صص 91)پياپی  7ی )جغرافيا(، سال دهم، شماره

برداری از های قلمرويی در بهرهتبيين فرايند همکاری (،7933) سيدعلی ، بدری،محمد رضا ،رضوانی ،مجيد، لباف خانيکی

 .931-933 صص، 9 ی، شماره71 یدوره (،آباد، استان يزدقنات  )مورد مطالعه: قنات حسن

 یبـومی سـازی شـاخص هـای سـرمايه(، 7933) رضـا، عبدالرضا؛ و غفـاری، غـالمخاریالدين افترکنمحمودی، سميرا؛ 
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 ، صـص 91ی ، شماره3ی ، دورهون و کشاورزیی تعا، فصلنامه(ی موردی: کشاورزان رامشير استان خوزستانمطالعه)

11- 7. 
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