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چکیده
قناتها در ایران کارکردهای اقتصادی ،اجتماعی  -فرهنگی و زیستمحیطی مختلفی در شهرها و
سرمایهی اجتماعی است .از طرفدیگر وجود قنات موجب ایجاد فضای مشارکتی در روستاها
میشود و این فضای مشارکتی منشاء سرمایهی اجتماعی در روستاها است .روش تحقیق توصیفی

صص99-11 .
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روستاها دارند .یکی از عواملی که بر توانایی جامعه در مدیریت منابع آب مشترک تاثیر میگذارد

 تحلیلی است که با هدف بررسی نقش قنات در افزایش سرمایهی اجتماعی ساکنین نواحیروستایی در بخش مرکزی شهرستان همدان انجام شده است .میزان سرمایهی اجتماعی در
روستاهای مورد مطالعه در چهار مؤلّفه انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و
امنیت اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت .پایایی پرسشنامه با مقدار آلفای کرونباخ  0/22تأیید
شد .جهت روایی از نظرات کارشناسان و خبرگان دانشگاهی استفاده گردید .جامعه آماری شامل
 11روستا بود که به دو گروه ،روستاهای دارای قنات و فاقد قنات تقسیم شدند .از تعداد 1219
خانوار در جامعه آماری ،حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  911خانوار تعیین گردید که سهم
روستاهای دارای قنات  200خانوار و روستاهای فاقد قنات  121خانوار مشخص شد .داده های مورد
نیاز بر اساس مطالعات میدانی و اسناد کتابخانهای جمعآوری شد .دادههای جمعآوری شده از
طریق آزمونهای آماری نظیر آزمون  Tمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت .نتایج تحقیق نشان داد که
سرمایه اجتماعی در روستاهای دارای قنات با میانگین  9/12و روستاهای فاقد قنات با میانگین
 9/99در وضعیت مطلوب قرار دارند اما آزمون  Tدر سطح  11درصد ،تفاوت معنیداری را در
میزان سرمایه اجتماعی در دو گروه روستاهای مذکور نشان داد بدین معنی که میزان سرمایهی
اجتماعی در روستاهای دارای قنات بیشتر بود .تقویّت سرمایهی اجتماعی میتواند به عنوان
ابزاری در جهت دستیابی به مدیریت پایدار منابع آب و توسعهی پایدار روستایی عمل نماید که
این سرمایهی اجتماعی باعث توانمندسازی روستاییان ،اعتمادبهنفس و خود باوری در آنها می-
شود.
کلید واژهها :قنات ،سرمایهی اجتماعی ،شبکهی اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،روستا ،استان همدان.
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مقدمه
با توجّه به اينکه قسمت اعظم کشور ايران در منطقه خشک و نيمه خشک و در محدودهی کمربند بيابانی دنيا قرار
گرفته است بر اين اساس ،خشکی و کم آبی از ويژگیهای ذاتی فالت مرکزی ايران است و دسترسی به منابع آب
پايدار ،مهم ترين چالش ساکنان اين ناحيه بوده است (ويسی .)7931 ،آب بهعنوان مايه حيات در تمامی جوامع بشری
در زندگی روزمره نقش اساسی دارد ،ولی در جوامع روستايی عالوه بر مصارف روزانه ،به عنوان رکن اصلی در تأمين
معيشت محسوب می شود (حسينی ابری .)741 :7931،عالوه برآن ،آب مهمترين عامل وحدت بخش طبيعی وعامل
تکوين و گسترش سکونتگاههای روستايی در کشور است .مسالهی آب و توجه به منابع آبی از عمده مسائل مطرح در
توسعهی روستايی بهويژه درکشورهايی مانند ايران است که در بسياری ازمناطق با مشکل کمآبی مواجه است
(ازکيا )771:7937،همچنين الگوی سکونت بسياری از شهرهای ايران به سبب اهميت حياتی فراهم کردن آب و تأثير
بسزای قنات در انتخاب محل سکونت بوده است (اصغرزاده و همکاران 7931 ،به نقل از اشرف .)7934 ،پيشينيان با
اختراع قنات که در نوع خود در جهان بینظير است و جمعآوری مقدار قابل توجهی آب و انتقال آن به سطح زمين
موجب رونق کشاورزی و پيشرفت جوامع شهری و روستايی شدند .لذا مديريت آب در اين سرزمين از اهميت زيادی
برخوردار بوده و می باشد .نظارت موثّر بر آب و قنات همواره وجود يک سازمان و در نتيجه وجود يک قدرت قوی و
متمرکز را که قادر به نظارت بر اعمال مديريت آب باشد ضروری ساخته است (حسينی ابری )739 :7931،تا حدی که
ويتفوگل ،1جامعه شناس آلمانی در خصوص جايگاه آب ،نظريه استبداد شرقی و شيوه توليد آسيايی را درمشرق زمين
مطرح میکند که وجود دستگاه ديوانی متمرکز و گسترده هسته اصلی اين نظريه را تشکيل میدهد (واضحی:7931 ،
 )19در نتيجه ،مديريت پايدار منابع آب ضرورتی اجتنابناپذير است (طالشی و کفاش.)39 :7931 ،
بازشناسی نظامهای سنتی مديريت بر منابع آب که بر پايهی مشارکت و همکاری ذینفعان استوار بوده است
میتواند راهگشای برنامهريزان برای مديريت جديد اين منبع تجديدپذير باشد (شيخی .)7: 931،بسياری از سيستمهای
آبی در مناطق روستايی کشورهای کم درآمد و متوسط ،بامديريت جوامع محلّی اداره میشوند .اطمينان از پايداری
طوالنی مدت سيستمهای تحت مديريت جامعه برای دستيابی به هدف توسعهی پايدار که خواستار دسترسی جهانی
به آب سالم و بهداشتی است ،بسيار مهم و ضروری است ) .(Kelly et al, 2017: 156قنات زندگی ،تاريخ و فرهنگ
ايرانيان است ،قنات عالوه بر ايجاد يک زيست بوم خوب و تامين نيازهای اقتصادی مردم موجب ترفيع و ارتقای سطح
فرهنگ اجتماعی روستاها و زندگی گروهی و همبستگی بيشتر آنها شده است (برشان )73 :7931،چرا که ساختار
فيزيکی و نوع مديريت قنات به همکاری و همگرايی اجتماعی منتهی میگردد و استفادهی مسالمتآميز از آبخوان
مشترک را تسهيل میکند (لباف خانيکی و همکاران )933 :7933 ،و اين ياريگریها در شبکهی روابط اجتماعی قنات
اهميت قناتها را در توسعهی پايدار روستايی نشان میدهد که منجر به شکلگيری سرمايهی اجتماعی میشود
(داورانی .)737 :7933 ،شواهد نشان میدهد که سرمايهی اجتماعی (شبکهها ،هنجارها و اعتمادی که رفتارهای
مشارکتی را تسهيل میکنند) بر توانايی جامعه در مديريت منابع آب مشترک تأثير میگذارد (Person et al, 2017:
) .611موفقيت مداخالت آب مبتنی بر جامعه به ظرفيت اجتماعی و فرهنگی مناطق در مقبوليت گزينههای فنآوری،
ظرفيت جوامع محلی برای کار و مديريت سيستمهای آبرسانی بيشتر بستگی دارد). (Bisung et al, 2014: 147
سرمايه اجتماعی را میتوان هنجارها و شبکههايی دانست که امکان مشارکت مردم را در اقدامات جمعی ،به منظور
کسب سود متقابل فراهم میکنند (رحيمی و همکاران .)71 :7933 ،سرمايه اجتماعی ،اشکال مختلف مشارکت جامعه
را تسهيل میکند که اين امر برای فرآيندهای پشتيبانی از پايداری سيستم منابع آبی اساسی است ( Kelly et al,

Wittfogel
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) .2017: 158سرمايهی اجتماعی باعث میشود از توان و امکانات مادی و فکری افراد جامعه برای حفر قنات استفاده
شود و نگهداری آن نيز فقط با همين روحيه کار و تالش جمعی امکانپذير میباشد.
همياری و اشتراک مساعی يکی از کارکردهای اجتماعی و فرهنگی قناتها است .احداث قنات حاصل يک همکاری
گروهی و بهرهبرداری از آن نيازمند قانون گذاری و همياری اجتماعی است .اين رفتارها و هنجارهای اجتماعی به مرور
زمان به شکل عرف ،سنت و فرهنگ جوامع درآمده است .بهطوری که ويژگی مردمان متمدن کاريزی صلحجويی و
رسيدن به اهداف از راه گفتوگو و مذاکره است (پاپلی يزدی .)71 :7913 ،اين ياريگریها در شبکه روابط اجتماعی
قنات است که مولّد سرمايهی اجتماعی میباشد .همياری مردم روستا در مسائل مربوط به قنات در زمينههای مختلفی
وجود دارد .از کمکهای مالی برای الیروبی و نگهداری قنات گرفته تا تقسيم آب قنات که اين همياریها و ياريگریها
به شيوههای متعددی انجام میگرفته است و اين همياریها در شبکه روابط اجتماعی روستا منجر به شکلگيری
سرمايه اجتماعی میگردد .برای همياری و تشريک مساعی ،روستائيان بايد با همديگر صادق باشند و به همديگر اعتماد
کنند که اين اعتماد يکی از شاخصهای مهم سرمايهی اجتماعی به شمار میآيد .اين اعتماد يک شبکهی مهم
اجتماعی و عادت فرهنگی شده است و فرهنگ خاصی را بوجود آورده است ،به گونهای که تخريب قنات ،تخريب منبع
آبی نيست بلکه تخريب يک فرهنگ است (سمسارزاده يزدی .)11 :7913 ،نوعی سازماندهی اجتماعی در مديريت،
حفاظت ،نگهداری و استفاده از قنات در بين استفادهکنندگان از قنات شکل میگيرد که بدون وجود آن ،قنات تخريب
میشود .تعمير قناتها ،توزيع آب ،مديريت قنات ،نگهداری قنات ،همه و همه نيازمند مشارکت استفادهکنندگان است؛
بنابراين قنات عالوه بر يک ارزش اقتصادی ،منبعی از اعتماد و هنجارها در جوامع روستايی به شمار میرود که از طريق
کنش متقابل اجتماعی ميان استفادهکنندگان و ايجاد شبکههای اجتماعی شکل میگيرد .اين شبکههای اجتماعی
مبتنی بر هنجارها و اعتماد ،منجر به شکلگيری و افزايش سرمايهی اجتماعی در روستاها میشود؛ و از اين طريق
دستيابی به اهداف ،توسعهی اجتماعی را تسهيل میکند .قنات يک منبع کمياب آب است و همکاری همه
استفادهکنندگان علت اصلی ماندگاری آن است .حفاظت از قناتها نيازمند ياريگری همگانی است که با کاهش اين
ياريگریها قناتها دچار کاهش آبدهی شده و تخريب خواهند شد.
با توجه به نقشی که سرمايهی اجتماعی در مشارکتپذيری مردم و سهيم شدن آنان در مديريت و بهرهبرداری
قناتها دارد و اينکه قنات همانند منبع و عاملی در راستای افزايش سرمايهی اجتماعی روستائيان مورد توجه قرار
میگيرد ،اين پژوهش به بررسی نقش فرهنگی قناتها و نقش آنها در توسعهی اجتماعی روستائيان پرداخته است،
چراکه بين مالکان و استفادهکنندگان از قنات در گذشته روابطی شکل گرفته که موجب خلق فضای مشارکتی و رونق
سرمايههای اجتماعی در روستاها گرديده است و مديريت قنات به عنوان الگويی از دانش بومی در ميان انديشمندان
شناخته شده است .همانطور که جواد صفینژاد دانش بومی را گستره وسيعی از دانش میداند که در زمينه محيط
طبيعی و شرايط اقليمی و در سازگاری با آن توسط مردم بومی به مرور تجربه و اندوخته شده است (صفی نژاد:7937 ،
 )74و از آنجا که سرمايه اجتماعی مقدمهای بر توسعهی اجتماعی است لذا نبايد اين روابط را ناديده انگاشت بلکه بايد
بر تقويت اين زمينههای مشارکتی و همبستگی بيش از پيش تاکيد نمود .چرا که رشد سرمايهی اجتماعی و مشارکت،
زمينهساز توسعهی اجتماعی و در نهايت توسعهی پايدار روستايی میباشد.
استان همدان دارای  1111رشته قنات شناسنامه داراست که کوچکترين قناتهای استان  711الی  111متر و
بزرگترين قناتها نيز به  9کيلومتر طول میرسد (نژاد ابراهيمی و همکاران )43 :7931 ،و برخی از آنها از جمله قنات
روستای قاسمآباد شهرستان همدان به عنوان يکی از جاذبههای گردشگری روستايی مطرح میباشد که نيازمند حفظ
اين ميرات گرانبها بخصوص از طرف ساکنين اين روستا میباشد تا بتوان به توسعهی پايدار روستايی دست پيدا کرد و
سرمايهی اجتماعی در ميان ساکنين اين روستاها میتواند در حفظ و نگهداری قناتها کمک شايانی داشته باشد.
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با توجه به مطالب فوق ،اين پژوهش به بررسی تأثير قنات در تشکيل سرمايهی اجتماعی در روستاهای بخش مرکزی
شهرستان همدان میپردازد؛ و سواالت تحقيق بدين صورت مطرح میشوند که قناتها تا چه ميزان در افزايش
سرمايهی اجتماعات در روستاهای مورد مطالعه نقش داشته است؟ و بين ميزان سرمايهی اجتماعی در روستاهای دارای
قنات و روستاهای فاقد قنات تفاوت معنیداری وجود دارد؟

مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
ايدهی سرمايهی اجتماعی به دليل آثار بورديو ،فيلسوف فرانسوی ،از اواسط دهه  7331به طور گستردهای در ادبيات
اجتماعی و سياسی شناخته شده است .بورديو سرمايه اجتماعی را به عنوان تجمع منابع واقعی يا بالقوه مربوط به در
اختيار داشتن يک شبکهی طوالنی مدت از تعامالت کم و بيش نهادينه شده از آشنايی و شناخت متقابل يا به عبارت
ديگر عضويت در گروهی که به هر يک از اعضای آن تأمين میشود ،تعريف کرد .مفهوم سرمايهی اجتماعی بورديو
توسط نسلهای بعدی مانند پاتنام ،کلمن ،فوکوياما و پورتس تدوين و توسعه يافته است (Yudiatmaja et al, 2020:
).21

از نظر بورديو ،سرمايهی اجتماعی برای افراد منافعی را به همراه میآورد و پويايی اين نوع از سرمايهی اجتماعی برای
فرد تحت تأثير ارتباطات شخصی ،اعتماد متقابل ،تمايالت و منافع شخصی است و نوع خاصی از قدرت است که افراد را
قادر میسازد از منافع مادی بهرهمند شوند و به نوعی سرمايه انسانی استکه بهعنوان مجموعهای از صفات مورد استفاده
برای دستيابی به يک هدف مشترک ديده میشود .برعکس ،پاتنام ،سرمايهی اجتماعی را به مشارکت مدنی پيوند می-
دهد و به صراحت ،منافع شخصی و تمايالت افراد را کنار میگذارد .پاتنام معتقد است که ويژگیهای سازمان اجتماعی
(اعتماد ،هنجارها و شبکهها) به نفع منافع عمومی است .بهبيان ديگر ،تئوری پاتنام به توانايی افراد برای عمل به اهداف
مشترک اشاره دارد ).)Permingeat & Vanneste, 2019: 2
رايجترين تعريف سرمايهی اجتماعی به ويژگیهای سازمان اجتماعی همچون شبکهها و هنجارها و اعتماد اجتماعی
اشاره دارد که همکاری و مشارکت برای منافع متقابل را تسهيل میکند (محمودی و همکاران .)119 :7933 ،سرمايهی
اجتماعی مجموعهای از هنجارها موجود در نظامهای اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه
و پايين آمدن هزينههای تبادل و ارتباطات میشود .ابعاد سرمايهی اجتماعی شامل اعتماد اجتماعی ،ارزشهای
اجتماعی ،امنيت اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،آگاهی و شناخت ،انسجام اجتماعی و سرمايه فرهنگی است (نوروزی و
زارع .)9 :7933 ،تعاريف سرمايه اجتماعی عناصر مشترکی دارند :سرمايهی اجتماعی بر اساس عناصر زيرساختی است،
يعنی تعامالت و ارتباطات اجتماعی و در مورد عناصر فرهنگی ،يعنی هدف مشترک ،هنجارهای متقابل ،اعتماد،
مشارکت مدنی و يادگيری ) (Phillips, 2015: 227که اقدامات و همکاریهای جمعی را برای رسيدن به اهداف
مشترک تسهيل میکند ) )Pisani & Micheletti, 2020: 102از منظر جغرافيايی ،در مورد نظريههای سرمايه
اجتماعی نيز بحث میشود که بر اهميت ابعاد فضايی برای زمينهسازی «شبکه روستايی» تأکيد میگردد (Naughton,
).2014: 7

امروزه بسياری از برنامهريزان ،سرمايه اجتماعی را بهعنوان ابزاری مهم برای توسعه پايدار از ابعاد محيطی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی میدانند (محمودی و همکاران )111 :7933 ،و شرط الزم برای پيشرفت هر جامعهای به ويژه
جوامع روستايی ،توسعه همه جانبه ،ايجاد روابط گرم ،گسترش انسجام اجتماعی ،بسط مشارکت اجتماعی و از همه
مهمتر ،اعتماد متقابل است که اين سازهها از مؤلّفههای سرمايه اجتماعی هستند و در بستر مکان /فضا مفهوم پيدا می-
کنند (جمعهپور و کيومرث .)37 :7937 ،مفهوم سرمايه اجتماعی در پژوهشهای مرتبط با توسعه مناطق روستايی نيز
رشد يافته است که اين امر بواسطه اثرات منفی و شرايط اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی و زيستمحيطی بوده است
مانند تخريب محيط زيست ،کاهش تنوع زيستی ،از بين رفتن زيستگاهها و جنگلها ،متروکه شدن زمين ،تخريب
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چشماندازهای طبيعی ،بيکاری و فقر و محروميت اجتماعی ،مهاجرت ،پير شدن جمعيت ،از دست دادن زيرساختها و
خدمات ،از بين رفتن سنتهای فرهنگی و هويتهای محلی .اين پژوهشها در جهت کمک به گسترش خدمات جديد
و حفاظت از ميراث طبيعی و فرهنگی بوده است).(Wiesinger, 2007: 48
جوامعی که به لحاظ متغيرهای توسعه از وضعيت بهتری برخوردارند جوامعی هستند که شاخصهای سرمايهی
اجتماعی (انسجام ،آگاهی ،مشارکت ،اعتماد) باالتری دارند .سرمايهی اجتماعی در نواحی روستايی دارای پيامدهای
اقتصادی و اجتماعی مثبت در روند توسعهيافتگی نواحی روستايی است .در جوامع روستايی مردم در فعاليتها شرکت
کرده و با مردم بر اساس ارزش دريافتی و سود واقعيت عامل مینمايند .امروزه کسب سرمايهی اجتماعی ،توسعهی
سرمايهی انسانی ر ا متاثر میسازد (مطيعی لنگرودی و همکاران .)7937 ،در واقع اهميت سرمايه اجتماعی در اين
است که سرمايهی اجتماعی بهعنوان منبعی جهت توسعه روستايی است و در مشارکت جامعه مدنی نقش گستردهای
دارد .سرمايه اجتماعی يک ساختار مشارکتی است که از طريق شبکههای ارتباطی سبب مشارکت بين افراد میشود.
مشخصهی اصلی سرمايهی اجتماعی منبع ارتباطی است .مديريت منابع طبيعی میتواند از طريق بهبود سطح اعتماد،
روابط متقابل ،ايجاد زمينههای مشترک ،درک مشترک و ارائهی راه حلهای متنوع اثربخش باشد .لذا اگر جامعه را
بهعنوان پيوستگی افرادی که تعامالت اجتماعی باال دارند تعريف کرد ،زمانی افراد میتوانند منابع طبيعی را مديريت
کنند که آنها در يک اقدام جمعی درگير اين مساله باشند .پس سرمايهی اجتماعی ساختار مناسبی برای مديريت منابع
طبيعی و حفاظت از آنها در سطح محلی میباشد (رحيمی فيضآباد.)141 :7933 ،
مشکالت زيستمحيطی و منابع پايه موجود ،ناشی از مشکالت عمل جمعی همه مردم است و از اين منظر ،برای
حفاظت از محيط زيست و منابع پايه و منابع طبيعی نياز بهاقدام جمعی است (پاسبان .)7931 ،بنابراين سرمايه
اجتماعی در نقش خرد جمعی و مسئوليتپذيری مدنی ظاهر میشود و جامعه را به مفهومی بيش از مجموعه افراد و
قابليتهای آن تبديل میکند و با توانمندسازی جوامع روستايی برای مديريت و پاسخ به چالشهای اقتصادی ،اجتماعی
و زيستمحيطی به مثابه تالشی برای تضمين توسعهی پايدار روستايی ،بر عملکرد توسعهای جامعه برای دورهای
طوالنی تأثير میگذارد (قربانی و همکاران .)3 :7933 ،سرمايه اجتماعی ،چارچوبی را برای درک وضعيت رفتار
زيستمحيطی فراهم میکند و عالوه بر آن سرمايه اجتماعی ،تعامل افراد و گروههای مختلف را در شناسايی منافع
زيستمحيطی فراهم میکند ،هزينههای اقدامات جمعی را کاهش میدهد ،همکاری متقابل سودمند و هماهنگ را
تسهيل میکند و هنجارها را تجويز و فرد را وادار بهچشمپوشی از منافع شخصی میکند و عمل وی را درجهت منافع
جمعی قرار میدهد (صالحی و امام قلی .)33 :7937 ،سرمايه اجتماعی نه تنها شامل مديريت مشترک ،بهرهبرداری و
نگهداری از دارايیهای مشترک میشود بلکه مفهوم کليدی برای درک منابع مشترک میباشد .در واقع سرمايهی
اجتماعی بهعنوان يک راه حل به مديريت مناب طبيعی ،اثربخشی زيست محيطی ،سياستها و رفتارهای
زيستمحيطی افراد مربوط میشود (رحيمی فيضآباد.)193-193 :7933 ،
قنات به لحاظ فرهنگی ،يک خرد جامعه فرهنگی تکنولوژيکی را شکل می دهد که باعث بسيج کشاورزان در مشارکت و
توليد میشود .از سويی ديگر ،کشاورزی در ايران متکی بر فرايند توليد مشارکتی ،سازمانهای اجتماعی به نام بنه و
کاشت مشارکتی به نام مزرعه است .اين ساختارهای مشارکتی يکی از مهمترين و مؤثرترين ساختار فرهنگی کشاورزی
و زيست اجتماعی مرتبط با قناتها هستند .اين تعاونی و مشارکت مدنی حتی در آبياری و تعيين ميراب ،مرمت و
اليروبی قنوات فرسوده نيز ديده میشود؛ بنابراين قنات از لحاظ اجتماعی با اولويت يافتن آب بر خاک ،فرهنگ متفاوتی
در حقوق مالکيت اراضی ،تعاون اجتماعی ،فرهنگ کشاورزی و معناشناختی اين اقليم بوجود آورده وسبب باز بودگی
اين تکنولوژی بااليههای اجتماعی ماوراء خود شده است (اصغرزاده و همکاران.)719 :7931 ،
يکی از مؤلفههای سرمايه اجتماعی و به نوعی مهمترين آن ،اعتماد است؛ و عبارت است از تمايل فرد بهقبول ريسک
در رفتار با ديگران ،بهگونهای که اين تمايل ناشی از يک حسن اطمينان باشد (علمی و همکاران ،)7934 ،بهعبارت
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ديگر اعتماد ،انتظارات مناسب در مورد کنش ديگران است که ارتباط بين انتظارات از کنش ديگران چه در سطح فردی
(انتظار از کنش يک فرد) و چه در سطح کالن (انتظار از کنش سازمانها و دولت) و انجام کنش تصميم گرفته شده
است (ازکيا و غفاری .)7939 ،با اعتماد ،روابط اجتماعی محکم و صلحآميز حفظ میشود که اين امر به نوبهی خود پايه
و اساس رفتارهای جمعی و همکاریهای سازنده است .زندگی اجتماعی بدون اعتماد ،غيرقابل تحمل حتی شايد غير
ممکن باشد .از آنجا که انجام کارهای مشارکتی زمينهساز افزايش سرمايهی اجتماعی بوده و قنات نيز بهعنوان عاملی
که بصورت جمعی و مشارکتی اداره میشده میتواند منبعی از هنجارها و اعتماد که الزمه سرمايهی اجتماعی است
باشد .اولين جنبه از مشارکت در قنات را میتوان مشارکت خودجوش روستاييان برای حفر قنات دانست .پس ازآن،
نگهداری قنات ،اليروبی نهرها و فعاليتهايی از اين دست در شبکهی روابط اجتماعی شکل گرفته در روستاها برای
حفظ قنات انجام میشود و خود يک فضای مشارکتی خاص را میطلبد که امروزه ،برنامهريزان توسعهی روستايی برای
تحقق برنامههای خود به دنبال آن هستند .استفادهی بهرهبرداران قنات از آن جنبهی ديگری از مشارکت در
قناتهاست .استفادهی بهرهبرداران اعم از مالکان و غيرمالکان از قناتها در روستا شبکهای پيچيده از همکاریها رابه
وجود میآورد که در نوع خود کمنظير است (فداکارداورانی.)797 :7933 ،
ايجاد فضای مشارکتی در روستاها برای اجرای برنامههای توسعهی روستايی بدون توجه به منابع مشارکتی
روستاييان محقق نمیشود .همچنين ،در سرمايهی اجتماعی ،نقش قنات در تحکيم و نگهداری جوامع روستايی بسيار
مهم است .قناتها و يا مرمت آنها از عوامل مهم حياتی در نگهداشت روستاها بهشمار میرود؛ چرا که اين احيا و مرمت
با همکاری کليه روستائيان امکانپذير بوده است .قنات تنها سرمايهای طبيعی بهشمار نمیرود ،بلکه با پرداختن به
کارهای قنات در روستا ،فضای مشارکت و همياری در ميان روستاييان تقويت میشود .همچنين ،قنات همانند نمونهای
موفق از مشارکت و همياری روستاييان که تأمين کنندهی نياز آنها به آب بوده ،روحيهی توانمندی را در ميان
روستاييان پديد آورده است ،چرا که آنها توانستهاند به صورت خودجوش ،يکی از مهمترين چالشهای فراروی روستا را
که همانا تامين منبع آب روستاست ،حل کنند .از اينرو ،اين روحيه نزد روستاييان تقويت میشود که میتوانند بدون
کمکهای خارج از روستا ،بر ساير مشکالت نيز غلبه کنند (فداکار داورانی و سام آرام .)713 :7933 ،در اين پژوهش
سرمايهی اجتماعی در چهار مؤلّفه تشکيل دهندهی آن شامل انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و
امنيت اجتماعی مورد بررسی قرار میگيرد.
در سالهای اخير ،در ادبيات توسعه ،نگاه عميقتری به بحث قنات و توجه به ابعاد اقتصادی ،اجتماعی -فرهنگی آنها
به چشم می خورد و با وجود بی توجهی مردم و مسئوالن به اين هنر و تکنيک ارزشمند ايرانی ،شاهد مطرح شدن
ديدگاههای نوين توسعهی پايدار و در نتيجه اهميت نقش قناتها بهعنوان دانش بومی در محافل علمی هستيم .با اين
حال مطالعات اندکی در زمينهی مسائل اجتماعی و فرهنگی قنات صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره میشود.
رحيمی و مومنی ( )7939به بررسی نقش قناتها در توسعهی پايدار نواحی خشک و نيمه خشک پرداختند و معتقدند
که حفر قنات در اين نواحی ،اگر چه با هدف تأمين آب شرب ،کشاورزی و دامپروری انجام میگرفته ،اما منظور اصلی
اين کار ،رونق اقتصادی ،توسعه اجتماعی  -فرهنگی و شکوفايی فعاليتهای صنعتی و صنايع دستی بوده و باعث
توسعهی پايدار در اين زمينهها و اين مناطق شده است .فداکار داورانی ( )7933در پژوهشی به بررسی رابطه بين قنات
و سرمايه اجتماعی پرداخت .نتايج تحقيق ايشان نشان داد کـه تفاوت معنیداری بين ميزان سـرمايهی اجتماعی در
روستای دارای قنات و روستای بدون قنات وجود دارد و ميزان سرمايهی اجتماعی در روستای دارای قنات بيشتر است.
بنابراين در روستاهای دارای قنات ،میتوان اهميت و نقش حضور در شبکة روابط اجتماعی قنات را در افـزايش
سرمايهی اجتماعی افراد بهخوبی مشاهده کرد .فداکار داورانی و سام آرام ( )7933در مقالهای باعنوان نقش قنات در
توسعه پايدار روستايی ،به بررسی دو روستای داوران (دارای قنات) و فردوسيه (فاقد قنات) در شهرستان رفسنجان
پرداختند و فرض کردند که تامين آب از سوی خود روستاييان با استفاده از قنات و شبکهی اجتماعی مورد نياز برای

 16پژوهشهای جغرافیای اقتصادی
بررسی کارکردهای اجتماعی قنات در نواحی روستایی/شیخی و پازکی

نگهداری ،عضويت و استفاده از آب قنات را میتوان منشا افزايش ميل به پيشرفت ،ايجاد فضای مشارکتی و تقويت
روحيهی توانمندسازی در راستای تحقق شرايط توسعهی پايدار روستايی برشمرد؛ و نتايج آنها نشان داد که به لحاظ
ميزان توسعهی اجتماعی ،تفاوت معنی داری ميان دو روستای موردمطالعه وجود ندارد؛ اما از اين نظر ،تفاوت ميان
مالکان و غيرمالکان معنیدار و نشاندهندهی اهميت قنات در تقويت شاخصهای توسعهی پايدار روستايی در اين
مناطق است .ميزان توانمندی در روستای دارای قنات بهطور معنیدار بيشتر است .از نظر متغير ميزان ميل به
پيشرفت ،تفاوت ميان دو روستای مورد مطالعه معنیدار بود .شرفی و همکاران ( )7934در پژوهشی به نام قنات،
دستاوردی از هنر و دانش ايرانيان در راستای توسعه پايدار روستای سرونو ،شهرستان کرمانشاه نتيجه گرفتند که
متغيرهای مشارکت و همياری اهالی روستا و مسئولين در مورد قنات ،ارزش اقتصادی قنات ،اعتقادات و باورها در مورد
قنات ،خصوصيات مورفولوژيکی قنات و نياز اهالی روستا به آب قنات ،برای سنجش ماندگاری قنات در منطقهی مورد
نظر مناسب تشخيص داده شدند .رحيمی فيضآباد و همکاران ( )7933در پژوهش خود به بررسی نيت و رفتار حفاظت
از آب توسط کشاورزان در شهرستان الشتر از طريق مبنا قرار دادن سرمايهی اجتماعی پرداختند .تحليل در مورد
سرمايه اجتماعی مؤثر بر نيت و رفتار حفاظت از آب کشاورزی نشان داد که متغيرهای اعتماد به نهادهای اجتماعی،
ارتباطات برون محلی و ارزش زندگی عوامل مرتبط در رابطه با پيشبينی نيت حفاظت از آب کشاورزان میباشند.
حسينی فهرجی و شريف زاده ( )7933بيان میکنند که از نظر خبرگان قنات ،سرمايهی اجتماعی از داليل مهم
پيشبرندهی ماندگاری قنوات بهشمار میآيد .نوروزی و زارع ( )7933به شناسايی عوامل موثر بر پذيرش
تشکلهای آببران با تأکيد بر سرمايهی اجتماعی در بين کشاورزان رامشير استان خوزستان پرداختند و به اين نتيجه
دست يافتند که يک همبستگی نسباً قوی و مستقيم ميان سرمايهی اجتماعی و پذيرش تشکّلهای آببران وجود دارد.
لباف خانيکی و همکاران ( )7933در مقالهای به تبيين فرايند همکاریهای قلمرويی در بهرهبرداری از قنات حسنآباد
در استان يزد پرداختند .ويژگی برجسته قنات حسنآباد به نقش آن در ايجاد همکاریهای بين قلمرويی برمیگردد که
ميان سه حوزهی مهريز ،دهنو و حسنآباد در طول  41کيلومتر پديد آمده و استمرار يافته است .مراقبت از قنات
حسنآباد تا آخرين چاه که در قلمروی مهريز واقع است صورت میگيرد و دو قلمروی پاييندست در آن مشارکت
دارند .نويسندگان به دنبال پاسخ به اين سوال هستند که چگونه جريان آبی مانند قنات حسنآباد توانسته است به
همگرايی اجتماعی و همکاری ميان سه قلمروی ذینفع منجر گردد؟ در جواب معتقدند که در منطقهی نفوذ قنات
حسنآباد ،مدلی حاکم است که آن را مدل «سود مشترک» ناميدهاند .در اين مدل ،مجموعهای از عوامل اجتماعی و
اقتصادی به گونهای ساختارمند منافع باالدست و پاييندست را به يکديگر گره میزنند .يکی از مهمترين عوامل مؤثر در
اين مدل ،گستردگی فضايی قنات است که به قنات ،نوعی ويژگی قلمرو گريزی میدهد .درنتيجه ،ديناميک قنات به
کمرنگ شدن قلمرو و به تبع آن کاهش هويت قلمرويی منجر میگردد و همين امر ،امکان همکاری در دو سوی
مرزهای قلمرو را آسانتر میکند.
بيسونگ و همکاران ( )1174در مقالهای درباره روابط بين عناصر سرمايهی اجتماعی و مشارکت در اقدامات جمعی در
زمينه پرداختن به مسائل آب و بهداشت دريکی از روستاهای کنيا معتقدند که سرمايهگذاری درزمينه سرمايهی
اجتماعی دارای مزايای بسياری برای اقدام جمعی برای رفع چالشهای مشترک زيستمحيطی باشد .دين و همکاران
( )1173در پژوهشی با عنوان چگونه سرمايهی اجتماعی بر حمايت جامعه از منابع جايگزين آب در کشور استراليا تاثير
میگذارد ،به اين نتيجه دست يافتند که ايجاد حمايت جامعه از منابع جايگزين آب ممکن است شامل مجموعهای از
فعاليتهای درگيرباشد ،ازکمپينهای اطّالعاتی گرفته تا رويکردهای مردمی و مشارکتی به رسميتشناخته شده است
که «سرمايهی اجتماعی»  -ميزان ارتباط اجتماعی ،اعتماد و ارزشهای مشترک در يک جامعه -برای ايجاد حمايت از
سياستهای حامی محيطزيست مهم است .اين يافتهها اهميت سرمايهی اجتماعی در ايجاد مشارکت در مسائل مربوط
به آب و بهطورخاص ،ايجاد حمايت از منابع جايگزين آب را برجسته میکند .پرسون و همکاران ( )1171در پژوهشی با
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عنوان ارزيابی تأثير سرمايهی اجتماعی بر پايداری منابع آب در روستاهای اتيوپی معتقدند که باوجود سرمايهگذاری
قابل توجه ،پايداری منابع آب روستايی همچنان يک چالش اساسی در اتيوپی است .نتيجهی مطالعهی آنها نشانداد
که سرمايهی اجتماعی (شبکهها ،هنجارها و اعتمادی که رفتارهای مشارکتی را تسهيل میکنند) بر توانايی جامعه در
مديريت منابع آب مشترک تأثير میگذارد و اداره جامعه قوی بر منابع آب به مديريت پايدار منابع منجر میشود.
ميرزايی و همکاران ( )1111معتقدند که با استفاده از مفهوم سرمايهی اجتماعی میتوان دريافت که چگونه و چرا
مؤلّفههای سرمايهی اجتماعی (اعتماد ،همکاری ،انسجام شبکهی اجتماعی ،نقشهای رهبری و حل تعارض) در ميان
ذينفعان مختلف محلی بر مديريت آب تأثير میگذارند .نتايج مطالعاتشان نشان داد که مهمترين مؤلّفههای سرمايهی
اجتماعی برای مديريت آب جوامع محلی ،حل تعارض و اختالفات است و انجام محلی نقش مهمی در ارتقای و تسهيل
همکاری و حل تعارض بين جوامع از طريق مکانيزم مذاکره و سازش را دارند .موسی و نگانه و کلوپرس ( )1111در
پژوهشی به بررسی روابط بين سرمايهی اجتماعی و تابآوری جامعه در آفريقای جنوبی پرداختند و معتقدند که
سرمايهی اجتماعی قوی میتواند تحقّق تابآوری جامعه در مديريت منابع طبيعی مشترک را ارتقا بخشد .يودياتماجا و
همکاران ( )1111به بررسی ابعاد سرمايهی اجتماعی جوامع محلی در مديريت منابع آب در دو منطقه روستايی کشور
اندونزی پرداختند و بيان میکنند که سرمايهی اجتماعی نقش تعيين کنندهای در تعيين روند مديريت منابع آب دارد
و به سياستگذاران دولتی پيشنهاد میکنند که مديريت موثر منابع آب را از طريق شناخت سرمايهی اجتماعی جوامع
محلی طراحی کنند.

تقويت انسجام اجتماعی

ايجاد فضای مشارکتی

توسعه اجتماعی

افزايش امنيت اجتماعی

وجود قنات

افزايش اعتماد اجتماعی

شکل  .7مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی است و باتوجه به ماهيت موضوع و مؤلفههای مورد بررسی ،رويکرد حاکم بر
فرايند پژوهش از نوع توصيفی -تحليلی است .پژوهش حاضر از نظر بعد روش اجرا ،از نوع ترکيبی اسنادی  -پيمايشی
است و نحوهی گردآوری دادهها پيمايشی مقطعی است .جامعهی آماری تحقيق شامل  73روستای بخش مرکزی
شهرستان همدان میباشد که به دو گروه تقسيم شدند .گروه اول روستاهايی که دارای قنات هستند و از آب قنات در
فعاليت کشاورزی استفاده میشود که شامل  3روستای وفرجين ،امزاجرد ،حسنآباد شورين ،گراچقا ،سيلوار ،آبهندو،
سرخ آباد و قاسم آباد میباشد و گروه دوم روستاهای فاقد قنات که شامل  1روستای گنبد ،نهران ،انصار ،بهرام آباد ،ده-
پياز ،علی آبادآق حصار و رباط شورين هستند .اين روستاها دارای  93799نفر در قالب  3131خانوار می باشند (مرکز
آمار ايران .)7933 ،با توجه به تعداد خانوار موجود ،حجم نمونه براساس فرمول کوکران برابر با  913خانوار بدست آمد
که سهم روستاهای دارای قنات  144خانوار و سهم روستاهای فاقد قنات  713خانوار مشخص و به روش نسبت به
اندازه خانوار روستاها از ميان آنها به روش تصادفی ساده انتخاب شد .پرسشنامه سرمايهی اجتماعی در چهار بعد:
انسجام اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی و امنيت اجتماعی طراحی و درتنظيم گويهها از طيف پنج
گزينهای ليکرت استفاده شد .برای تحليل پايايی پرسشنامه تحقيق از ضريب آلفای کرونباخ ( )1/317و برای تعيين
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روايی از نظرات اساتيد ،کارشناسان و خبرگان استفاده گرديده است .اطالعات ميدانی با استفاده از نرمافزار Spss
تجزيه و تحليل گرديد که از شاخصهای آمار توصيفی و ميانگين رتبه متغيرها و آزمون  Tبرای سنجش ميزان
سرمايهی اجتماعی و تفاوت بين دو گروه از روستاها استفاده گرديد.

شکل  .1موقعيت جغرافيای محدوده مورد مطالعه

یافتهها و بحث
با توجه به نتايج حاصل از پرسشنامه از تعداد  911نفر ،تعداد  113نفر از پاسخگويان ( 11درصد) مرد و  33نفر (14
درصد) زن بودند .همچنين ،از نظر تحصيالت ميزان  94درصد باسواد (توانايی خواندن و نوشتن) 73 ،درصد تحصيالت
ابتدايی 11 ،درصد تحصيالت راهنمايی ،معادل  74درصد ديپلم 1 ،درصد کاردانی و کارشناسی و فقط  9درصد
پاسخگويان دارای تحصيالت کارشناسی ارشد و باالتر بودهاند .از نظر شغل 93 ،درصد کشاورز 11 ،درصد دامدار19 ،
درصد خانه دار و  71درصد مشاغل آزاد اعالم کردند .در جدول زير ميانگين سرمايهی اجتماعی به تفکيک ابعاد و
مولفههای تشکيل دهندهی آن در دو گروه از روستاهای دارای قنات و فاقد قنات ارائه شده است.
جدول  .7توزيع جامعه مورد مطالعه بر اساس ابعاد سرمايه اجتماعی
درصد فراوانی ها
خیلی كم

كم

تا حدودی

زیاد

خیلی زیاد

میانگین

دارای قنات

1

3/3

17/3

44

13/1

9/33

1/13

فاقد قنات

79/3

73/9

11/3

91/1

1/3

9/11

1/41

دارای قنات

3

4/1

11/7

91/1

99/9

9/31

1/93

فاقد قنات

1/7

71/7

44/3

71/4

73/1

9/13

1/3

دارای قنات

7/4

1/3

17/1

44/1

14/1

9/34

1/4

فاقد قنات

1

11/7

97/9

91/3

3/1

9/71

1/41

ابعاد
انسجام اجتماعی
مشارکت اجتماعی
اعتماد اجتماعی

انحراف
معیار
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امنيت اجتماعی
سرمايه اجتماعی

دارای قنات

1

1/3

79/9

93/1

41/1

4/91

1/13

فاقد قنات

1

1

14/3

44/1

11/7

9/31

1/71

دارای قنات

7/1

4/1

11/3

93/3

99/9

9/33

1/73

فاقد قنات

1/3

71/1

91/3

91/3

74/1

9/91

1/13

منبع :يافتههای پژوهش7933 ،

با توجه به جدول  ،7ميانگين سرمايهی اجتماعی و ابعاد آن در روستاهای مورد مطالعه باالتر از حد ميانگين است و
نشان دهندهی مطلوب بودن اين شاخص در بين روستاها میباشد اما وقتی که سرمايهی اجتماعی و مولفههای آن در
بين روستاهای دارای قنات و فاقد قنات بررسی میگردد میتوان مشاهده نمود که ميانگين انسجام اجتماعی روستاهای
دارای قنات  9/33و روستاهای فاقد قنات  9/11بهدست آمده و اختالف ميانگين مشاهده شده  1/33است .ميانگين
مشارکت اجتماعی در روستاهای دارای قنات  9/31و در روستاهای فاقد قنات  9/13محاسبه گرديد .اختالف ميانگين
مشاهده شده  1/39می باشد .ميانگين اعتماد اجتماعی روستاهای دارای قنات  4/91و روستاهای فاقد قنات  9/31و
اختالف ميانگين مشاهده شده  1/13بدست آمد .ميانگين امنيت اجتماعی روستاهای دارای قنات  9/33و روستاهای
فاقد قنات  9/11و اختالف ميانگين مشاهده شده  1/91است و در نهايت ،ميانگين سرمايهی اجتماعی در روستاهای
دارای قنات  9/33و روستاهای فاقد قنات  9/91بدست آمد و اختالف ميانگين اين دو گروه از روستاها  1/17مشاهده
شد .اکنون بايد ديد آيا اين اختالفها معنادار هستند يا خير .برای اين منظور از آزمون  Tگروههای مستقل استفاده
میگردد که اين آزمون ميانگين دو گروه از روستاها را با هم مقايسه میکند.
جداول آزمون  Tبرای دو گروه مستقل دارای دو بخش است .بخش اول مربوط به آزمون لون است .آزمون لون جهت
بررسی تفاوت واريانس دو گروه استفاده میشود .کاربرد اين آزمون بدين صورت است که چنانچه سطح معنیداری
آزمون لون بيشتر از  1/13باشد ،از رديف باالی آزمون  Tاستفاده میکنيم و اگر مقدار سطح معنیداری آزمون لون
کمتر از  1/13باشد از نتايج رديف پايين استفاده میشود.
همانطور که جدول  1نشان میدهد ،مقدار سطح معنی داری آزمون لون در بعد انسجام اجتماعی برابر با  1/111به
دست آمده است که کمتر از مقدار  1/13است ،در نتيجه بايد به نتايج رديف پايين آزمون تی استناد کرد .با توجه به
سطح معنیداری آزمون تی مستقل که برابر با  1/111به دست آمده است و کمتر از مقدار مفروض  1/13میباشد،
نتيجه گرفته میشود که بين ميانگين دو گروه از روستاهای دارای قنات و روستاهای فاقد قنات در بعد انسجام
اجتماعی تفاوت معنیداری وجود دارد و بهعبارت ديگر ميزان انسجام اجتماعی در روستاهای دارای قنات بيشتر از
روستاهای فاقد قنات میباشد.
جدول  .1آزمون معناداری ميزان انسجام اجتماعی در روستاها با توجه به استفاده از آب قنات
آزمون تی

آزمون لون
میزان اثر

با فرض برابری واريانسها
با فرض عدم برابری واريانسها

آزمون
T

F

Sig.

741/41

1/111

71/13

-

-

17/47

df

معناداری

تفاوت

با ضریب اطمینان

( 2دامنه)

میانگین

%59
حد پایین

حد باال

911

1/111

1/33

1/113

0/589

117/13

1/111

1/33

1/134

0/599
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در جدول  9نيز مقدار سطح معنیداری آزمون لون در بعد مشارکت اجتماعی برابر با  1/111استخراج گرديد که
مقدار اين بعد نيز کمتر از مقدار  1/13است ،همچنين با توجه به سطح معنی داری آزمون تی مستقل که برابر با
 1/111به دست آمده است و کمتر از مقدار مفروض  1/13میباشد ،نتيجه دريافتی اين است که بين ميانگين دو گروه
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از روستاهای دارای قنات و روستاهای فاقد قنات در بعد مشارکت اجتماعی تفاوت معنیداری وجود دارد و مقدار آن در
روستاهای دارای قنات بيشتر از روستاهای فاقد قنات میباشد.
جدول  .9آزمون معناداری ميزان مشارکت اجتماعی در روستاها با توجه به استفاده از آب قنات
آزمون تی

آزمون لون
میزان اثر

آزمون

با فرض برابری واريانسها
با فرض عدم برابری واريانسها

T

F

Sig.

71/37

1/111

3/19

-

-

71/31

معناداری
df

( 2دامنه)

با ضریب اطمینان

تفاوت

%59

میانگین

حد پایین

حد باال

911

1/111

1/39

1/413

0/939

734/91

1/111

1/39

1/413

0/999

منبع :يافتههای پژوهش7933 ،

در جدول  4نيز مقدار سطح معنی داری آزمون لون و تی مستقل در بعد اعتماد اجتماعی برابر با  1/111به دست
آمده است که مقدار اين بعد نيز کمتر از مقدار  1/13است و اين نتيجه حاصل می شود که ميزان اعتماد اجتماعی در
روستاهای دارای قنات بيشتر از روستاهای فاقد قنات است.
جدول  - 4آزمون معناداری ميزان اعتماد اجتماعی در روستاها با توجه به استفاده از آب قنات
آزمون تی

آزمون لون
میزان اثر

آزمون

با فرض برابری واريانسها
با فرض عدم برابری واريانسها

T

F

Sig.

74/31

1/111

79/13

-

-

79/11

معناداری
df

( 2دامنه)

تفاوت

با ضریب اطمینان
%59

میانگین

حد پایین

حد باال

911

1/111

1/13

1/311

0/779

793/11

1/111

1/13

1/313

0/777

منبع :يافتههای پژوهش7933 ،

با توجه به نتايج جدول  ،3در بعد امنيت اجتماعی ،مقدار سطح معنیداری آزمون لون و تی برابر با  1/111به دست
آمده است که نشاندهندهی تفاوت معنیدار بين دو اين دو گروه از روستاها میباشد و مقدار و ميزان امنيّت اجتماعی
بواسطه وجود قنات در روستاهای دارای قنات بيشتر از روستاهای فاقد قنات میباشد.
جدول  .3آزمون معناداری ميزان امنيت اجتماعی در روستاها با توجه به استفاده از آب قنات
آزمون تی

آزمون لون
میزان اثر

با فرض برابری واريانسها
با فرض عدم برابری واريانسها

آزمون
T

F

Sig.

99/13

1/111

73/93

-

-

71/13

df

معناداری

تفاوت

با ضریب اطمینان

( 2دامنه)

میانگین

%59
حد پایین

حد باال

911

1/111

1/91

1/913

0/700

713

1/111

1/91

1/131

0/799

منبع :يافتههای پژوهش7933 ،

همانطور که نتايج جداول  1تا  3نشان داد ،روستاهای دارای قنات در ابعاد چهار گانه سرمايه اجتماعی به نسبت
روستاهای فاقد قنات وضعيت بهتری دارند .در نهايت در جدول شماره  1که مقدار سرمايهی اجتماعی در دو گروه از
روستاها ارائه شده است که تفاوت معنیداری را نشان میدهد و مبين اين مساله است که سرمايه اجتماعی در
روستاهايی که در آنها قنات وجود دارد و از آب آنها در فعاليت کشاورزی استفاده میشود به مراتب بهتر از روستاهايی
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است که از چاههای عميق و نيمهی عميق و منابع آبی ديگر در بخش کشاورزی استفاده میشود .مطلبی که خبرگان
قنات در شهرستان تفت استان يزد بيان کردند اين است که سرمايهی اجتماعی از داليل مهم پيشبرندهی ماندگاری
قنوات به شمار میآيد (حسينی فهرجی و شريفزاده.)911 :7933 ،
جدول  .1آزمون معناداری ميزان سرمايه اجتماعی در روستاها با توجه به استفاده از آب قنات
آزمون تی

آزمون لون
میزان اثر

با فرض برابری واريانسها
با فرض عدم برابری واريانسها

آزمون
T

F

Sig.

19/31

1/111

11/33

-

-

13/19

df

معناداری

تفاوت

با ضریب اطمینان

( 2دامنه)

میانگین

%59
حد پایین

حد باال

911

1/111

1/17

1/331

0/997

731/19

1/111

1/17

1/333

0/997

منبع :يافتههای پژوهش7933 ،

نتیجهگیری
آب با رفتار اجتماع و فرهنگ ،در هم تنيدگی ارزشی و گسترده دارد .در واقع جايی که يک سازمان سياسی قوی،
قوانين وضع میکند ،مردم میتوانند در شبکه کشاورزی و آبرسانی مشارکت داشته باشند .دراين ساختار ،آب و آب-
رسانی نقش اساسی در شرايط اقتصادی و سياسی جامعه دارد و توسعه اقتصادی منوط به آن است .در اين ميان
تکنولوژی هوشمند قنات نقش مهمی در ارتباط بازی ستبوم و ساختار اجتماعی روستاها و فعاليتهای کشاورزی ايران
دارد و نظارت بر امور قنوات ،اليروبی ساالنه و مرمت و اعمال شيوههای مديريت سنتی قنوات از داليل مديريت نهادی
ماندگاری قنوات عنوان شده است؛ اما عوامل مختلفی از قبيل رشد جمعيت ،ايجاد صنايع گوناگون و پاسخگو نبودن
قناتها و ساير منابع تأمين آب برای نيازهای مختلف کشاورزی ،صنعتی و بهداشتی ،ترجيح کشاورزان برای استحصال
آب با چاه و موتور به جای بهرهگيری از قنات ،نبود نيروی فنی کارآزموده برای رتقوفتق امور قنات ،سختی کار و
خطرات زياد در حفر قنات از مهمترين داليل اجتماعی بیتوجهی به قنوات عنوان شده است .گسترش حفر چاههای
عميق و غيرعميق به خصوص درسفرههايی که مادر چاه قنوات در آن قرار دارند و افت سطح آب زيرزمينی نيز سبب
تحليل و افت دبی قنوات شده است.
به واسطه وجود قنات شبکهای از روابط اجتماعی بين ساکنان روستا شکل میگيرد که اين شبکه روابط منشاء
سرمايه اجتماعی در روستاها میگردد و اين سرمايهی اجتماعی در دستيابی به توسعه اجتماعی در روستاها موثر واقع
میشود .همچنين قنات الگويی از نظام کار مشارکتی در روستاهای ايران میباشد؛ زيرا مراحل مختلف ايجاد قنات از
شروع حفاری تا استفاده همگانی از آب آن و حفظ و نگهداری از آن در طول تاريخ نمونهای بسيار بارز از ياريگری و
همياری در روستاهای دارای قنات است .وجود سرمايه اجتماعی در نواحی روستايی عالوه بر اينکه موجب حضور مردم
در مراحل مختلف برنامهريزی و اجرای طرحها و برنامههای توسعه روستايی میگردد ،دارای پيامدهای اجتماعی و
اقتصادی مثبت در روند توسعهی روستايی نيز میباشد؛ بنابراين کسب سرمايهی اجتماعی موجب توسعه سرمايهی
انسانی است .با در نظر گرفتن تأييد ارتباط مثبت بين سرمايهی اجتماعی و مديريت منابع آب و مسائل و مشکالت
زيست محيطی در نواحی روستايی ،مديران روستا و مسئولين مرتبط با مسائل روستا با ايجاد اعتماد هر چه بيشتر بين
خود و مردم و نيز درگير کردن افراد در فعاليتهای اجتماعی ،میتوانند زمينه را برای مشارکت هر چه بيشتر افراد
جامعه فراهم نمايند.
هدف از اجرای پژوهش حاضر ،بررسی نقش قنات در افزايش سرمايهی اجتماعی ساکنين  73روستای بخش مرکزی
شهرستان همدان است که به دو گروه روستاهای دارای قنات و فاقد قنات تقسيم شدند .نتايج نشان داد که ميزان
سرمايهی اجتماعی در روستاهای دارای قنات بهتر و بيشتر از روستاهای فاقد قنات می باشد .نتايج اين پژوهش با
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نتايج پژوهش رحيمی و مومنی ( ،)7939فداکار داورانی ( ،)7933فداکار داورانی و سام آرام ( ،)7933شرفی و همکاران
( ،)7934رحيمی فيضآباد و همکاران ( ،)7933حسينیفهرجی و شريفزاده ( ،)7933نوروزی و زارع ( ،)7933لباف
خانيکی و همکاران ( ،)7933بيسونگ و همکاران ( ،)1174دين و همکاران ( ،)1171پرسون و همکاران ( )1171و
ميرزايی و همکاران ( ،)1111موسی ونگانه و کلوپرس ( ،)1111يودياتماجا و همکاران ( )1111همخوانی دارد که همه
اين پژوهشها به نقش و اهميت سرمايهی اجتماعی در مديريت منابع آب و رفع مسائل زيستمحيطی تاکيد دارند.
جهت حفظ قناتها بهخصوص در شهرستان همدان پيشنهادات زير ارائه میگردد:
اليروبی به موقع قنوات که الزم است دولت ترتيبی اتخاذ نمايد تا اليروبی قنوات اجبارا سالی يکبار انجام شود و در اين
مورد قانون خاصيت دو ين و تصويب شود .باتوجه به اينکه حفرچاه در مجاورت قناتها از داليل نابودی آنها بهشمار
میآيد ،بايستی از بهرهبرداری چاهها در حريم قنوات و يا بدون پروانه جلوگيری شود .همچنين حفر چاههای عميق
نزديک به قنوات حتی در فاصلهی مجاز و ميزان برداشت از آنها بايد کنترل شود .ممانعت از آلودگی آب قنات و
جلوگيری از ورود فاضالب منازل به قنات و افزايش کيفيت آن .از بازدارندههای ماندگاری قنوات ،رواج کشتهايی با آب
زياد است ،بنابراين الزم است کشاورزان به کشت محصوالت منطبق با الگوی کشت منطقی تجويز شده توسط
کارشناسان و متناسب باشرايط آبی تشويق شوند .در نهايت از الگوی مديريت منابع آبی در اين شهرستان میتوان به
عنوان الگوی مديريت منابع طبيعی مشترک ديگر از جمله مراتع استفاده کرد.
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صص.1-43
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پژوهشهای دانش زمين ،سال هشتم ،شمارهی  ،91صص .37-777
برشان ،محمد ( ،)7931پيشينهی قنات در تاريخ ايران ،انتشارات اوراق.
پاپلی يزدی ،محمد حسين ( ،)7913قنات و ارزش اقتصادی آن ،مجموعه مقاالت همايش بين المللی قنات ،جلد اول ،شـرکت آب
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جمعهپور ،محمود؛ و کيومرث ،نرجس ( ،)7937بررسی آثار گردشگری بر دارايیها و فعاليّتهـای معيشـت مـردم در چهـارچوب
معيشت پايدار گردشگری (مطالعه موردی :روستای زيارت) ،مطالعات مديريت گـردشگـری ،دورهی  ،1شـمارهی  ،71صـص
.31-773
حسينی ابری ،حسن ( ،)7931مدخلی بر جغرافيای روستايی ايران ،دانشگاه اصفهان ،چاپ اول.
حسينیفهرجی ،راحلهسادات؛ و شريفزاده ،مريم ( ،)7933ماندگاری قنوات از ديد مطّلعان کليدی :پـژوهش کيفـی درشهرسـتان
تفت ،فصلنامهی توسعهی محلی (شهری -روستايی) ،دورهی هشتم ،شمارهی ،صص .133-971
رحيمی فيض آبـاد ،فاطمـه و همکـاران (،)7933بررسـی نقـش سـرمايهی اجتمـاعی بـر نيـت و رفتـار حفاظـت از آب کشـاورزی
درشهرستان الشتر ،راهبردهای توسعه روستايی ،دوره  ،9شماره  ، 1صص . 191 -139
رحيمی ،حسين ،مومنی ،جواد ( ،)7939نقش قنات در توسعهی پايـدار نـواحی خشـک و نيمـه خشـک ايـران ،اطّالعـات سياسـی-
اقتصادی ،شمارهی  ،111صص .111–113
رحيمی ،روح اله ،انصاری ،مجتبی ،مهدوی ،محمدجواد ،بمانيان ،محمـد رضـا ( ،)7933رابطـه حـس تعلّـق بـه مکـان و مشـارکت
درارتقای سرمايه اجتماعی سکونتگاههای غير رسمی (مطالعه موردی :ترکمحله شهر ساری) ،معمـاری و شهرسـازی پايـدار،
بهار و تابستان  ،7933دورهی  ،3شمارهی ،7صص .73 -13
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