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  ها  سازمان هقنات از دريچ هبازشناسي پديد
  روستاي بيابانك: نمونه موردي 

 
  ***مجيد ملكي ،**علي اصغرزاده  ،* حسين قدس       

  22/04/1391                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  17/04/1393                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
ته تـا بـه حـال    با هدف به جريان افتادن حيات در دل كوير كه بخش اعظمي از خاك ايران را در برگرفته است، نياز مبرم بـه آب از گذشـ  

روستايي تزريق شده و در گذر زمان به شكوفايي همه -ها به جان جوامع شهري آبي كه همچون خون در طول سال. شده است احساس مي
عنوان يك سـازمان طبيعـي در ايـن راه بسـيار حـائز اهميـت        اي همچون قنات به پيدايش پديده. جانبه اين جوامع كمك شاياني كرده است

صورت غير مستقيم بر ساختار فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، معماري  صورت مستقيم، به رساني به پديده عالوه بر آب اين. باشد مي
روستايي كه منجر بـه بـروز بازخوردهـايي در سـطح خُـرد       -و شهرسازي جوامع نيز تأثير گذاشته است، تأثيراتي بنيادين در جوامع شهري

. شـود  و سازمان طبيعي به بازخواني مجدد سيستم قنات پرداخته مي  اين تحقيق از طريق تعريف سازمان در. جهان و كالن جهان شده است
بـه  . مدون و منسجم اسـت ) طبيعي(هدف اصلي پژوهش پيش روي، نگاه به پديده قنات از منظري جديد و تعميم آن در قالب يك سازمان

اي هوشـمند، هماهنـگ بـا طبيعـت و در راسـتاي       ات و محـيط اطـراف، رابطـه   اين معنا كه مشخص گردد نحوه عملكرد و ارتباط ميان قن
اي كوتاه به روستاي بيابانك  سپس با اشاره. شود اي و ميداني آغاز مي هاي اوليه از طريق مطالعات كتابخانه بررسي. پايدارسازي محيط است
اميد است با حمايـت مسـئوالن   . شود برون سازماني قنات بحث مي عنوان نمونه موردي، در رابطه با تأثيرات روابط واقع در استان سمنان به

كننده بودن، تعـادل   بوده و با وجود خود تنظيم) بوم(ذيربط، نتايج حاصله به ارائه سيستم آبياري نويني بيانجامد كه همساز با محيط پيرامون
   .اند ي براي انجام اين پژوهش انتخاب شدهكيف-تحليلي و كمي -در اين مسير روش تحقيق توصيفي. زند طبيعت را بر هم نمي

  
  
  
  
  

   .روستايي - سازماني، جوامع شهري  قنات، نظام، سازمان طبيعي، روابط درون سازماني، روابط برون :واژگان كليدي
  

  h.ghods@yahoo.com.كارشناسي ارشد معماري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نور، ايران *

  .ايران ،ي معماري، دانشگاه آزاد اسالمي واحد نورادكتر **
  .ريزي روستايي، بنياد مسكن انقالب اسالمي استان سمنان، ايران برنامه -كارشناسي ارشد جغرافيا ***

71 



 

 
 

ره 
شما

15
0

 ♦ 
ان 

بست
تا

94 ♦

مقدمه      
در اثر افزايش چشمگير جمعيت در عصر حاضر، توجه 

تـرين   تـرين و مهـم   به تأمين منابع آبي به يكـي از بـزرگ  
البته نياز مبرم . هاي جوامع بشري تبديل شده است دغدغه

ا اقليم گـرم و خشـك از   خصوص در مناطقي ب به آب، به
به همـين سـبب   . شده است گذشته تا به حال احساس مي

گذشتگان با يافتن راهكارهايي جهت تـأمين آب از قبيـل   
هايي در زمين و متصـل كـردن مجـاري زيـرين      حفر چاه

هماهنگ در جهـت  ) سازماني(اي  ها، به ايجاد مجموعه آن
ـ  انديشـمندان فرهيختـه  . اسـتخراج آب نائـل شـدند    ه اي ب

انـد و بـه    تعريف اين پديده كه قنـات نـام دارد، پرداختـه   
گيـري،   تفسير تاريخچـه، سـاختار كالبـدي، نحـوه شـكل     

. انـد  عملكرد و ساير تأثيرات آن بر جوامـع اشـاره داشـته   
پيدايش اين پديده باعث بروز اتفاقاتي شد كـه بـه وقـوع    

هـدف اصـلي،   . ها در ابتدا هدف اصـلي نبـود   پيوستن آن
امـا بـا   . هاي زيرين زمين بوده اسـت  از اليه استخراج آب

گذشت زمان مشخص شد كه با پيدايش قنـات، تـأثيراتي   
. گردد روستايي حادث مي-دور از انتظار بر جوامع شهري

تأثيراتي كه بر تار و پود اين جوامـع نفـوذ كـرده و سـهم     
  .گيري ساختار جامعه داشته است بسزايي در شكل

 
عيــت و در اثــر كــاهش در گــذر زمــان بــا افــزايش جم

هـاي   سطحي، جوامع با حفـر چـاه   هاي سطحي و نيمه آب
عميق در صدد پاسخگويي به نياز شديد خود به آب كافي 

هـا در   در نتيجه شاهد ازدياد روزافزون اين چـاه . برآمدند
ايم؛ كه اين امر منجر به كـم آب   مناطق گرم و خشك بوده

هـاي   ناتشدن و در نهايت خشك شدن تعداد زيادي از ق
دليـل عـدم    شـايد ايـن پيامـدها بـه    . موجود گشـته اسـت  

و نقـش   -هـاي طبيعـي   شناخت كافي نسبت بـه سـازمان  
ها در پايداري اكوسيستم بومي و سـاختارهاي   سزاي آن هب

روسـتايي و در مقيـاس بزرگتـر،     -بنيادين جوامع شـهري 

شناخت ناكـافي نسـبت   . ها باشد گيري و بقاي تمدن شكل
نگاه ابزاري نسبت به پديده قنـات را قـوت   به اين مقوله، 
دليل رفع نيازهـاي   اين امر در گذر زمان به. بخشيده است

زودگذر و عدم توجه به آينـده و آينـدگان، از اهميـت و    
خشــك شــدن بســياري از . كــارايي قنــات كاســته اســت

خصوص در نمونـه مـوردي انتخـاب      هاي موجود به قنات
شـناخت ناكـافي ايـن    ، گواهي بـر  )روستاي بيابانك(شده

پذير آن با محـيط   پديده در نحوه ارتباط سازگار و انعطاف
منظـور اثبـات طبيعـي بـودن سـازمان       از اين رو به. است

قنــات، قياســي تطبيقــي ميــان عملكــرد قنــات و چــاه در 
 .روستاي بيابانك نيز صورت خواهد گرفت

همين دليل بر آن شديم تا با بازشناسي پديده قنات از  به
كه تاكنون از ايـن منظـر بـه آن نگريسـته     -ها سازمان منظر

، بر اهميت باالي اين پديده در خلق و بقـاي  -نشده است
از طرفي با توجـه بـه نحـوه عملكـرد     . جوامع تأكيد كنيم

شـود بـه    قنات و همچنين مباني نظريه سازماني، سعي مي
  .تعاملي دو سويه ميان اين دو نائل شويم

   

ختن به تاريخچه، نحوه ساخت و ذكر است پردا  الزم به
بلكـه  . عملكرد قنات هدف اصلي اين تحقيق نخواهد بود

شـود كـه بـه بـاال      تا آنجا درباره شاكله قنات صحبت مـي 
هدف، برقراري ارتباطي منطقي . بردن غناي بحث بيافزايد
عملكـرد و سـاختار قنـات     باها  ميان مباني نظري سازمان

اينكه با به روز رساني  عنوان يك سازمان طبيعي است و به
كننـده، بتـوان     و خود تنظـيم ) قنات(اين تكنولوژي زنده 

  .سنتي بود روستايي-شاهد توسعه بافتارهاي شهري مجدد
 

  سواالت تحقيق
سازمان است و اگر سازمان است اجزاي آن  آيا قنات يك -

  اند؟ كدام
  است ؟  1طبيعي نآيا قنات يك سازما -
  دهنده است؟ بوم سازمان آيا قنات يك سيستم خود -
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  روش تحقيق
تحليلي و با تكيه بر  -اين تحقيق از طريق روش توصيفي

در مرحلـه  . شـود  اي و ميداني آغاز مـي  مطالعات كتابخانه
هـاي قنـات، نظـام،     نخست به يافتن معاني و مفاهيم واژه

سازمان، سازمان طبيعي و سيستم خودبوم سازمان دهنـده  
جزيه و تحليل موارد ذكـر شـده   پس از ت. شود پرداخته مي

اي همسـو ميـان    هـا، بـه كشـف رابطـه     باالخص سـازمان 
به منظور . شويم هاي طبيعي و پديده قنات نائل مي سازمان

اي اندك بـه روسـتاي بيابانـك     درك بيشتر مطالب، اشاره
مـوردي در دسـتور     عنوان نمونـه  واقع در استان سمنان به

اي تطبيقـي ميـان    ايسـه از اين رو مق. كار قرار گرفته است
) قبل از انقالب اسـالمي (دوران شكوفايي روستاي مذكور

اين بررسـي  . صورت گرفت 1382با وضعيت آن در سال 
از طريق مطالعـات ميـداني، پرسـش از شـوراي اسـالمي      
روستا، افراد مطلع و اسناد موجود در بنياد مسـكن اسـتان   

عال هاي ف سمنان حاصل شده است و به تعداد رشته قنات
ها با اراضي زراعي و جمعيـت   ها و نسبت آن و تعداد چاه

  .ساكن و همچنين كيفيت بافت روستايي اشاره دارد
 

  قنات
نامه دهخدا، به معنـاي كـاريز، كهريـز يـا      قنات در لغت

صـورت   در فرهنگ معين اين واژه بـه . كاهريز آمده است
همچنـين  . كاريز يا مجراي آب زيرزميني معني شده است

، واژه قنـات بـه معنـاي    )1389(هنگ فارسي عميـد  در فر
كنند براي جاري شـدن   مجرايي كه در زير زمين حفر مي«

قنـات يـك اكوسيسـتم    . معنـي شـده اسـت   » آب و كاريز
طور مستقيم تحت تأثير تجارب گذشته  انساني است كه به

  . )Wessels, 1390(و تاريخ ملي كويرنشينان است 
ان آب حاصـل از ذوب  سال پـيش، ايرانيـ   300بيش از 

هاي زيرزميني  ها را به وسيله حفر كانال برف در كوهستان
هـا و   و با استفاده از نيروي گرانش زمين بـه مـزارع، بـاغ   

تـوان   در مجموع مـي . )Foltz, 2002(رساندند  شهرها مي

هـاي   منظـور اسـتخراج آب از اليـه    گفت مجراهايي كه به
ر مجاري عبـوري  زيرين زمين با استفاده از ايجاد شيب د

و بهره گرفتن از نيروي گرانش موجود و اصول و قواعـد  
ايـن  . شوند را قنات گويند مهندسي خاص خود ايجاد مي

اي از نظـام حيـات اسـت كـه بـا در       پديده زير مجموعـه 
منـدي از   واسـطه بهـره   دسترس قـرار دادن آب پايـدار بـه   

ريـزي شـده، شـرايط پايـداري      مند و برنامه سيستمي نظام
درازي به زمـين    و دست  گري امع را به دور از افراطيجو

بديع خود در  هاي بي نويد داده است و با عرضه توانمندي
اي هماهنگ با كارايي باال ايجاد  رساني، مجموعه نحوه آب
اي  تـوان قنـات را پديـده    در تعريفي ديگر مي. كرده است

ريزي و توزيـع عادالنـه آب    دانست كه به مديريت، برنامه
مهندسي قنات در مقام حريم «. )Balali, 2007(پردازد  مي

امن شهري آب الزم را براي شهرها و ادامه حيات از منبع 
ــه شــهر و روســتا   ــر ب ــا دورت آب زيرزمينــي از كيلومتره

تـر،   طور تخصصـي  به). 1392اصغرزاده،(» رسانده است مي
و در  "قنـات "اين پديده در مناطق شـرقي ايـران بـه نـام     

ــاطق غر ــام  منـ ــه نـ ــي بـ ــاريز"بـ ــوده "كـ ــهور بـ  مشـ
 ).1386حائري،(است

 
  ها ، سازمان و تعامل ميان آن مفهوم نظام

هاي بيشماري تشكيل شده اسـت   جهان هستي از پديده
مند، كلِ هدفمندي را با  كه در روندي سيستماتيك و نظام

هـا،   پديـده   اعم اين. هاي متفاوت ايجاد كرده است قابليت
دي، زيســتي و داد و ســتدهاي روابــط اجتمــاعي، اقتصــا

فرهنگي هستند كه با توجه به جغرافياي خاص هر منطقه، 
هـاي بـالقوه را در چـارچوب     به فعليت پيوستن پتانسـيل 

نظمي  هاي منسجم و متشكل از دو پارادايم نظم و بي نظام
در واقع جهـان متشـكل از انبـوه نظـم و     . شوند باعث مي

هاي  ها، بستر نظام نهايي است كه در قالب سازما نظمي بي
سازند كه اين امر  منسجم و پايدار را در گذر زمان مهيا مي

ليـرز  . آورد وجـود مـي   دهنـده جهـان را بـه    فراگرد شـكل 
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هـايي اسـت كـه از ذرات     گويـد نظـم خصـلت نظـام     مي
مسـلم اسـت   ). 1375مورن، (» متعددي ساخته شده باشند

بـه  هاي نظام هستي،  كه رشد روزافزون نظم در چارچوب
ايـن امـر تطـابق    . انجامـد  هاي احتمالي مي نظمي كنترل بي

نشـده را طـي    بيني هاي مستقل و گاهي پيش متغيرها و اليه
همـراه داشـته و از    ريزي شده بـه  نظاميِ برنامه روابط درون

در نتيجه نظم است . كند تغييرات خودسرانه جلوگيري مي
ــت و   ــه آن هويـ ــاخته و بـ ــادار سـ ــام را معنـ ــه نظـ    كـ

  . بخشد ميارزش 
  
يافته  نظام كليتي سازمان . اي از اجزاست نظام مجموعه«

است كه از عناصر وابسته به هـم سـاخته شـده كـه ايـن      
وسيله ديگري  توانند تعريف شوند مگر يكي به عناصر نمي

ــاه آن  ــا جايگ ــط ب ــت  در رب ــن كلي ــا در اي ــان(» ه ). هم
آيد، اين مفهـوم بـا گـرد     همانطوركه از تعريف نظام برمي

ها،  هم آوردن اجزا در يك مجموعه و نظم بخشيدن به آن
 هـاي  در صدد ايجاد شرايط الزم بـراي كنتـرل انبـوه داده   

  . سازگار و ناسازگار است
با توجه بـه مطالـب ارائـه شـده دربـاره نظـم و نظـام،        

ــي ــدايت    مشــخص م ــم و ه ــازي نظ ــه پايدارس ــود ك ش
هاي موجود در جهت رسـيدن بـه هـدف مـورد      نظمي بي

هايي هدفمند و مشتق شده از  مستلزم تعريف سازماننظر، 
هـايي   سازمان. هاي خرد و كالن است نظام كلي در مقياس

كه با ساماندهي انبوه اجزاي موجود در يـك نظـام كلـي،    
مســئوليت نظــم بخشــيدن بــه جهــان هســتي را برعهــده  

تبـــديل يــك نظــام كلـــي بــه چنـــدين    . گيرنــد  مــي 
ــه ــد مــدت ، از فرســايش آن )ســازمان(زيرمجموع در بلن

جلوگيري كـرده و هسـتي تـوام بـا پايـداري را تضـمين       
هـا و مسـائل    اين بدان معناست كـه پديـده  «). 1ن(كند  مي

اجتمـاعي بـراي آنكـه ادراك و فهــم     -زيسـتي و انسـاني  
  ).همان(» شوند، به زيرساختارهاي سازماني نياز دارند

ها اجـزاي بنيـادين يـك نظـام را      در اين فرايند، سازمان
يل داده و با برقراري روابط منطقي ميان يكـديگر در  تشك

راستاي تحقق اهداف اصلي، بر غناي نظام كلي افـزوده و  
  .  سازند را پايدار مي آن
  
  
  
  
  
  

  

  سازمان
 حالـت  ،تشـكيالت نامه دهخدا به  واژه سازمان در لغت 

ي را بــراي انجــام ا هي كــه واحــد و مجموعــيهــا قســمت
ايـن  . ، معنا شده استدهند هاي خاصي تشكيل مي فعاليت

ــاي  ــه معن ــين ب ــگ مع ــ واژه در فرهن ــعب و  همجموع ش
، ســاختار و كارمنــدان يــك اداره يــا مؤسســه، تشــكيالت

ذكـر شـده    مندي كه پيرو يك نظـام اسـت   هدف همجموع
 2كارل ويك براي تعريف سـازمان از نظريـه وضـع   . است

طـور   وي بر نقش قابل توجه افـراد بـه  . كمك گرفته است
گاه در آفرينش جهان خـود اشـاره كـرده و اعتقـاد     ناخودآ

نحـوي بـا    دارد سازمان شامل رويـدادهايي اسـت كـه بـه    
مورگان در تعريفـي  ). 1380وارث،(يكديگر ارتباط دارند 

هـايي   با توجه به الگوهاي فرهنگـي، سـازمان را واقعيـت   
از ). همـان (آينـد   وجود مـي  طور اجتماعي به داند كه به مي

سازمان ترتيبي از روابـط ميـان اجـزا يـا     « نظر ادگار مورن
آورند  وجود مي افرادي است كه واحد پيچيده يا نظام را به

اي عناصـر يـا رخـدادها يـا افـراد       رابطه صورت ميان  و به
پـس سـازمان تبـديل    . كننـد  هم متصل مـي  گوناگون را به

  »كنـد  كنـد، حفـظ مـي    كنـد، متصـل مـي    كند، توليد مي مي
  تــوان اظهــار داشــت كــه هايــت مــيدر ن). 1375مــورن، (
  

.نگارندگان: مأخذ .تجزيه نظام كلي. 1ن   
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، بـا كنـار هـم قـرار گـرفتن       عنوان يـك كُـل   سازمان به
ها معنـا   اجزايش و برقراي روابط متعامل و متقابل ميان آن

عبارتي اجزاي يك سازمان هسـتند كـه كُـل را     به. يابد مي
هاي ميان خـود، بـر    تعريف كرده و در اثر كنش و واكنش

كـل تـأثير گذاشـته و     عملكردهاي ناشي از سير حركتـي 
تـوان   اين تعريف را مي. سازند را مشخص مي  دورنماي آن
هـاي كوچـك و بـزرگ در     هـايي بـا مقيـاس    به مجموعـه 

در واقـع  . سطوح خرد جهـان و كـالن جهـان تعمـيم داد    
كنـد و نظـم    دهـد، حفـظ مـي    نظام را شكل مـي «سازمان 

 در همين راستا، توجه به موارد زير براي). همان(» دهد مي
  :درك بهتر رفتارهاي سازماني قابل اهميت است

شناخت تك تك اجزاي موجود در سازمان و مطالعه  .1
  .ها هاي فردي آن در رابطه با ويژگي

كشف روابط موجود بـين اجـزاي درون سـازمان بـا      .2
  . يكديگر

  .كشف روابط بين تك تك اجزا با كليت سازمان. 3
ــ    .4 ــازمان ب ــت س ــين كلي ــود ب ــط موج ــف رواب ا كش

  .هاي اطراف از جمله محيط طبيعي سازمان
سـازماني و مـورد    سه مورد اول تحت عنوان روابط درون

  ).3و2ن (گيرند سازماني قرار مي چهارم در زمره روابط برون
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

شـود كـه هـر     مشـخص مـي   3و  2 نمـودار با توجه به 
. استتر  سازمان به نوبه خود جزئي از يك سازمان بزرگ

عنوان يك نظـام كُـل در نظـر     به  3 نموداربراي مثال اگر 
گرفته شود، آنگاه اجزاي آن از سه سازمان جـزء تشـكيل   

ــد شــده ــابراين كــنش و واكــنش. ان ــر يــك از  بن هــاي ه
هاي جـزء، در روابـط و چرخـه نظـام كُـل حـائز        سازمان

هــاي ســاير  هــا بــا چرخــه اهميــت بــوده و در ارتبــاط آن
با مشـخص شـدن   . أثيرگذار و حياتي استها نيز ت سازمان

بازخوردها و تجزيه و تحليل ارتباطات درون سـازماني و  
گيـري   برون سازماني ميان اجـزاء، نقشـه راه بـراي شـكل    

ــه  ــدار ب ــازماني پاي ــرد مناســب  س ــارايي و عملك    همراهك
   .شود هموار مي

براي ايجاد شرايط سازگار و تعادلي پايدار ميـان انـواع   
يازمند برقـراري تطـابقي خـود آگاهانـه بـين      ها، ن سازمان

تطـابقي كـه در   . هاي عوامل ذكر شـده هسـتيم   زيرسيستم
ابتداي امر، ناخودآگاه پديد آمده و نيازمند اتخاذ  تدابيري 

را ) نظمـي  بـي (اي است كه تغييرات احتمـالي   خودآگاهانه
بندي اجزاي درونـي   طبقه). 1384الكساندر، ( خنثي سازد
هــا و در  راري ارتبــاط منطقــي ميــان آنهــا، برقــ ســازمان

نظرگرفتن اثرات اجزا بر يكديگر، كـل واحـدي را شـكل    
.نگارندگان:مأخذ .روابط درون سازماني.2ن  . انجامد دهد كه به خلق سازماني خودآگاه مي مي  

.نگارندگان: مأخذ .نيروابط برون سازما.3ن  

75 



 

 
 

ره 
شما

15
0

 ♦ 
ان 

بست
تا

94 ♦

در اين مسير نظارت بر عملكرد هر يك از اجـزا بسـيار   
كشف اجـزاي معيـوب و اصـالح يـا     . حائز اهميت است

ت قابل توجهي ها از سازمان، از جمله نكا  خارج كردن آن
 همـراه  تواند پايداري و پويايي سـازمان را بـه   است كه مي
 . داشته باشد

در مرحله بعد بـه تعمـيم پديـده قنـات در چـارچوب      
  .شود ها پرداخته مي سازمان

  
  ها تعميم پديده قنات در چارچوب سازمان

هايي است كه به منظـور   نظام كلي حيات از جمله نظام
مالت درون نظامي هوشمندانه ميـان  بقاء، نيازمند بروز تعا

در جهـت ايجـاد   ) هـا  سـازمان (دهنده خود اجزاي تشكيل
در ايـن  . باشـد  انسـاني مـي   -هاي پوياي اجتمـاعي  جريان

  دار شدن مسئوليت تأمين آب پايـدار،  مسير، قنات با عهده
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در قسمت قبل مشخص شد كـه سـازمان بـا اجـزايش     
ستلزم هماهنگي و كاركرد شود و پايداري آن م تعريف مي

از طرفي پديده قنات . تمامي اجزاء در كنار يكديگر است
انـد،   را شـكل داده  نيز با اجزايي كه ماهيـت سـاختاري آن  

  اي تطبيقي ميان مباني سازمان و در مقايسه. يابد هويت مي

ناپذير از نظام كلي حيـات در منـاطق    به عضوي تفكيك
هـاي   يارويي با چالشكويري بدل شد و گامي بلند در رو

عنـوان   رو، پديده قنات بـه  از اين. آبي برداشت ناشي از كم
هاي كالن اجتماعي، سـازماني مـدون را    ضامن بقاي نظام

هاي ناخودآگاه و سـازگار   شكل داده است كه در اثر كنش
 هـاي پيرامـون خـود، فرصـت     با محـيط و سـاير سـازمان   

جهـان   گسترش و تداوم جوامـع را در بسـياري از نقـاط   
ها براي بـه   در واقع همانطوركه نظام. وجود آورده است به

هاي متنوع و در عين حال متعامل  نظم درآمدن، از سازمان
عنـوان يـك    ، قنات نيـز همـواره بـه   )1ن (اند  تشكيل شده

سازمان متكامل و جزئي از نظام كلـي حيـات، از اجـزا و    
 هايي تشكيل شده اسـت كـه شـرايط الزم را    زيرمجموعه

اجتمـاعي مسـاعد در    -هـاي محيطـي   هت ايجاد محملج
  ).4ن (مناطق مستعد فراهم نموده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گـردد كـه ايـن پديـده بـا توجـه بـه        قنات مشخص مي
ســاختار و نحــوه عملكــرد اجــزايش، ســازماني مــدون و 
منسجم را جهت خلق سيسـتمي كارامـد و تأثيرگـذار در    

ـ . پايداري نظام حيات حـادث كـرده اسـت    راي معرفـي  ب
ــي   ــات م ــازمان قن ــي،     س ــاي فن ــه رويكرده ــت ب   بايس

  . واسطه ظهور و اعمال اثر سازمان قنات در مناطق كويريپايدارسازي نظام حيات به.4ن 
 .نگارندگان:مأخذ
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ــاره داشـــت    ــده اشـ ــن پديـ ــي ايـ ــاعي و اخالقـ   اجتمـ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بايست به ساير عوامل  البته در شناسايي سازمان قنات مي
  راتـان از قبيل تغييـ ـاركرد اين سازمـتأثيرگذار در نحوه ك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)Balali, 2007( )5ن (
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ان، تغييـرات فرهنگـي،   آب و هوايي، ميـزان بـارش بـار   
  ).1 ج(نيز اشاره داشت ... افزايش جمعيت، مالكيت آب و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 تابش آفتاب هاي سطحي تبخير آب

 ميزان بارندگي ...كيفي... كمي .. هاي آب زيرزميني  سفرهغناي  آب و هوا

 خشكسالي حفر چاه و پمپاژ آب از سطوح زيرين زمين

 دانه بندي

 شناسي زمين تراكم
 نفوذپذيري

  هاي كوره عدم ريزش جداره
 توپوگرافي  شيب

 وقفي  سهام آب مساوي
  طلبي قدرت  خصوصي  فردگرايي  مالكيت آب

  منبع آب مشترك  انسجام اجتماعي و مديريت قوي در عرضه و تقاضاي آب                                 
  نسل قديم  زندگي مسالمت آميز

  تحوالت فرهنگي
 نسل جديد  زندگي مدرن شهري

  گرايش به مشاغل غير كشاورزي                                        

  يافتن مشاغل و منبع درآمد جديد                                       
  مهاجرت                                           

  افزايش جمعيت  افزايش نياز به آب  حفر چاه و پمپاژ آب از سطوح زيرين زمين             

 .نگارندگان:مأخذ.ساختار و ماهيت سازمان قنات.5ن

 .نگارندگان:مأخذ.عوامل تأثيرگذار بر سازمان قنات.1ج
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، به نوبه خـود  )5ن (هر يك از سپهرهاي سازمان قنات 
هايي تشكيل شده است كه طي روابط درون  از زيرسيستم

سازماني ميان اجـزاي خـود، كـاركرد متعـادل سـازمان را      
ايـن اجـزا بـا شـرح وظـايف       هر يك از. شوند باعث مي

مشخص شده به مددگيري از مهندسي قنات، واحـدهايي  
دهند كه كاركرد قنـات   را در چارچوب يك كُل شكل مي

مهمترين . سازند ترين بازدهي رهنمون مي را در مسير بهينه
شناســي و تيپولــوژي  عامــل در ســپهر فنــي مســئله زمــين

ر كـه اگـ   طـوري  بـه . باشـد  مطلوب براي حفـر قنـات مـي   
هــاي الزم قبــل از حفـر قنــات در مــورد جــنس،   بررسـي 

ايد، حتي در يعمل ن بندي، نفوذپذيري و شيب زمين به دانه
، )5  ن(صورت محقق شدن ساير عوامل موثر در سپهر فني
 .باز هم قنات حفر شده كارايي الزم را نخواهد داشت

در مورد سپهر اجتماعي بايد اظهـار داشـت كـه قنـات     
توانـد انسـجام اجتمـاعي     ب مشـترك مـي  عنوان منبـع آ  به

از . وجود آورد روستايي به-در يك جامعه شهري را بااليي
خصـوص   دليل ارزش بـاالي آب بـه   طرفي ممكن است به

ــه    ــت آب ب ــث مالكي ــويري، بح ــواحي ك ــورت  در ن ص
در حالت مالكيـت  . يا خصوصي پيش آيد) عمومي(وقفي

و  وقفي حق استفاده از آب براي عموم مـردم مهيـا اسـت   
امـا  . همه از حقوق و سهام آب مساوي برخوردار هسـتند 

در مورد مالكيت خصوصي ممكن است مسائلي از جانب 
ها يا افراد خاص همچون فردگرايـي و انحصـاري    سازمان

هــا و  ميــراب. وجـود آيــد  كـردن حــق اســتفاده از آب بــه 
دليـل انحصـاري بـودن حـق      هاي مديريت آب بـه  سازمان

، از قدرت بااليي براي اعمال فشار ها استفاده از آب قنات
خصـوص   و كسب امتيـاز از طبقـات مختلـف جامعـه بـه     

البتـه در مـورد   ). 1384پيران، (كشاورزان برخوردار بودند
دليـل حجـم كـم آب     ها بايد اذعـان داشـت كـه بـه     قنات

توانستند به آن حـد از قـدرت    ها نمي خروجي آن، ميراب
ر امور مردم اعمال برسند كه بتوانند قدرت خود را بر ساي

قدرت ميرابـي خـود را تبـديل بـه قـدرت       و عمالً نمايند
اين امر حكايـت از آن  ). 1379يزدي،  پاپلي( سياسي كنند

دارد كه ايرانيان متمدن، سازمان قنات را راهكـاري بـراي   
تداوم حيات و رويارويي با مشكالت و مصـايب موجـود   

 ز قـدرت انـد؛ نـه ابـزاري جهـت ابـرا      دانسته در كوير مي
واسـطه مـديريت    رو همـواره بـه   از همين). 1392قدس، (

قوي و برقراري حقوق و مقـررات آب، سـعي در حفـظ،    
  . اند تعمير و نگهداري منظم سازمان قنات داشته

هاي فرهنگي نسل قـديم و نسـل جديـد نيـز از      تفاوت
ديگر موارد تأثيرگذار در كاهش بازدهي سازمان قنـات در  

نسل قديم با گـرايش  . )Wessels, 1390(زمان حال است
آميــز بــه حرفــه كشــاورزي پرداختــه و  زنــدگي مســالمت

. انـد  دانسته همواره ارزش باالي آب و سازمان قنات را مي
اما نسل جديد در اثـر تغييـرات فرهنگـي بـا گـرايش بـه       
سمت زندگي مدرن شهري از حرفه پيشينيان خود فاصـله  

 مســيريــد گرفتــه و در پــي مشــاغل و منــابع درآمــد جد
در ايـن مسـير هزينـه بـاالي     . انـد  مهاجرت را پيش گرفته

تعمير و نگهداري قنات و خروجـي كـم آب نيـز باعـث     
رجــوع نســل جــوان بــه مشــاغل غيــر كشــاورزي       

تـوجهي نسـبت بـه     ايـن امـر بـي   . )Wessels, 2009(شد
سازمان قنـات را موجـب شـده و در اثـر عـدم تعميـر و       

فرسـايش سـاختار    نگهداري منظم قنوات، در بلند مـدت 
  .شود را باعث مي كالبدي و كاهش بازدهي آن

    
عاملي ديگر در سپهر اجتماعي، مسئله افزايش جمعيت 

در . داشـته اسـت   همـراه  است كه افزايش نياز به آب را به
دليـل افـزايش سـطح زيـر كشـت مـزارع        دوران مدرن به

كشاورزي متأثر از افزايش جمعيت، سازمان قنات قادر به 
به ميزان كافي جهـت مصـارف   ) رساني آب(خدمات  ارائه

 ,Wessels( هــاي بــزرگ نيســت كشــاورزي در مقيــاس

دليل افزايش تصاعدي نياز بـه   هاي اخير به در دهه .)2008
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ها در بسـياري   دليل افزايش جمعيت، بازدهي قنات آب؛ به
از مناطق ايران همچون يزد و كرمان مختل شـده اسـت و   

ها مهيا  يز بهانه را براي حفر چاهسرعت پايين حفر قنات ن
بــا كمــي تأمــل متوجــه  ).1386حــائري، (ســاخته اســت 

ها استخراج آب به مقـدار   شويم تنها هدف از حفر چاه مي
هـاي آب   زياد و سرعت باال در مدت زمان كوتاه از سفره

نتيجه اين امـر در كوتـاه مـدت، كـاهش     . زيرزميني است
بلنـد مـدت فقـر    هاي زيرزميني و در  چشمگير سطح آب

هـا و   آب براي آيندگان در مناطق تحت پوشش ايـن چـاه  
هـا سيسـتمي    در واقـع چـاه  . ها است پمپاژ آب توسط آن

ــعه ــه آب را   توس ــتند ك ــرب هس ــي از غ ــه و واردات طلبان
ــتخراج   بـــه ــابع زيرســـطحي اسـ ــاژ از منـ واســـطه پمپـ
در مقابل، سيستم قنات تا قبـل از  . )Foltz, 2002(كنند مي

دليـل   جمعيت و افزايش مبرم نياز به آب، بـه رشد يكباره 
بازدهي متناسب با شرايط موجـود، بـا رونـدي آهسـته و     
پيوسته ساليان طوالني فرصت حيـات را در اقصـي نقـاط    

تـا  «كه  طوري به. فراهم ساخته است) مناطق كويري(كشور
قنـات فعـال در    30000بـيش از  ) ش 1380(چندي پيش

ــاك    ــاز س ــورد ني ــي از آب م ــور بخش ــهرها و كش نان ش
تـا  ). 1386حائري، (» كردند روستاهاي كشور را تأمين مي

درصـد از   70قبل از اصالحات ارضي در ايـران، حـدود   
ــات      ــازمان قنـ ــه سـ ــته بـ ــور وابسـ ــتاهاي كشـ روسـ

اما در گذر زمان و پـس  . )Lahsaeizadeh, 1993(اند بوده
هـا و   گيري روزافـزون از چـاه   از اصالحات ارضي و بهره

درصـد   10و  1950درصد در سال  50قم به سدها، اين ر
  ).Balali, 2007(تقليل يافت 2000در سال 

بنابراين قنات صرفاً يك پديده روستايي و كشـاورزي  «
نيست، بلكه نقشي بنيادي در تأسيس و گسـترش شـهرها   

در بسـياري از منـاطق   «). 1379يزدي،  پاپلي(» داشته است
د، تمدن روسـتا  ايران و جهان اگر نظام مهندسي قنات نبو

بـراي نمونـه،   ). 1386حـائري،  (» آمـد  و شهر پديـد نمـي  

شهرهاي قديمي و مهمي چون ري، نيشابور، يزد، كاشان، 
سبزوار، كاشمر، مشهد، فردوس، گناباد و تهران با كمـك  

ــات ــه  قنـ ــا بـ ــد   هـ ــترش يافتنـ ــده و گسـ ــود آمـ   وجـ
  ).1379يزدي،  پاپلي(

رگـذار در  شرايط آب و هوايي يكي ديگر از عوامل تأثي
ميزان بـارش بـاران در   . دهي سازمان قنات است نحوه آب

هــاي آب  طــول ســال، ارتبــاط مســتقيم بــا غنــاي ســفره 
دليـل تغييـرات    متأسفانه در ساليان اخير به. زيرزميني دارد

. هاي زيرزميني كاهش يافته است آب و هوايي، سطح آب
طبق گزارش پژوهشكده هواشناسي و علـوم جـو، ميـزان    

نسـبت بـه    - 1392در سـال   -در كشور ايـران   بارندگي
درصــد كــاهش داشــته  4ســاله  30ميــانگين بلنــد مــدت 

ــا، (اســت در گزارشــي ديگــر از ). 1392خبرگــزاري ايرن
اي اسـتان سـمنان، ميـزان بارنـدگي در      شركت آب منطقه

درصـد كـاهش    68نسبت به سال آبي گذشته  1392سال 
رزمينـي و  هـاي زي  داشته است كه اين امر افت سـطح آب 

ــه ــاهش ورودي روزخان ــه ك دنبالداشــته  هــاي اســتان را ب
هــاي متــوالي،  كــاهش بارنــدگي در ســال). همــان(اســت

همراهداشـته و نتيجـه آن از    اي را به هاي دوره خشكسالي
و  -و مستهلك شـدن آن  -مدار خارج شدن سازمان قنات

هـاي   واسطه حفر چـاه  پمپاژ آب از سطوح زيرين زمين به
  .عميق استعميق و نيمه 

  
توان اظهار داشت كه ساماندهي و سلسـله   در نتيجه مي

هاي متعامل و درون سازماني و برون سازماني قنات  كنش
اي حركت نظام حيات را به سـمت تعـادل    طور فزاينده به

هـاي   پذيري پايـدار در محـيط   پيش برده و قابليت توسعه
تعادل حاصله، نتيجه . قابل سكونت را گسترش داده است

گيري از دانش بومي و هيدرولوژي تجربي به منظـور   بهره
ــه  ــديريت و برنام ــه آب    م ــع عادالن ــت توزي ــزي جه ري

بـه   3هاي خصـمانه  تبديل محيط ).Balali, 2007(باشد مي
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هـاي بـارز    ، از ويژگـي )1386بيكن، ( 4هاي مساعد محيط
قنـات تـا   «كه  طوري به. باشد فرد مي هاين سازمان منحصر ب

وامل اصلي اسـتمرار حيـات در گسـتره    چندي پيش، از ع
  ).1386حائري، (»زمين بود  ايران

حال اگر هريك از عوامل مذكور و مرتبط بـا عملكـرد   
سازمان طبيعي قنات نقـش خـود را درسـت ايفـا نكننـد،      
ــي خــود را    ــاثيرات منف ــده ت ــن پدي ــدمان ضــعيف اي ران

 صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر جوامع شهري روستايي به
  .كند اعمال مي

  
هاي طبيعـي و   تعميم پديده قنات در چارچوب سازمان

  دهنده بودن آن اثبات خود بوم سازمان
به منظور ايجاد بسترها و منابع پايدار جهت اسـتفاده در  

هـاي طبيعـي بـا     زمان حال و آينده، تفكر ايجـاد سـازمان  
اي كـه   توسـعه . توجه به الگوهاي توسعه پايدار پديد آمـد 

هاي  ا بدون به خطر انداختن توانايي نسلنيازهاي كنوني ر
مـن،   چـپ (آينده براي تأمين نيازهايشـان برطـرف نمايـد    

ها خاصيت تعرضي نسبت بـه محـيط    اين سازمان). 1386
سـازند   اي متعامل و پويا بـا آن برقـرار مـي    ندارند و رابطه

هاي طبيعـي عـالوه بـر روابـط      سازمان). 1373هايدگر، (
روابط برون سازماني كه ارتباطي  درون سازماني، بر ايجاد

قـدس،  (تنگاتنگ با محيط خود داشته باشد تأكيـد دارنـد   
ها پس از مدتي، جزئي از محـيط   اين نوع سازمان). 1391

 بـومي جوامـع نقـش    -شده و در باال بردن كيفيت زيست
  . سزايي دارند هب

هـاي طبيعـي    توان اظهار داشت كه سازمان اين رابطه مي
هـاي   براي ايجاد و پايدارسازي سـازمان  شرايط مساعد را

هـاي طبيعـي در اثـر     سازند؛ در واقع سازمان ديگر مهيا مي
عنـوان علـت و فاعـل     هماهنگي و همكاري با محيط، بـه 

محسوب شده و به بقاء و تعامالت بـرون سـازماني ميـان    
  . )Kineman,2011(بخشند  ها نظم مي انبوه سازمان

هاي باز را كه ادگـار   تمدر ادامه شايسته است واژه سيس
ها بـه كـار    كند، در رابطه با اين سازمان مورن از آن ياد مي

سيستم باز سيستمي است كه محـدود نبـوده و داراي   . برد
بينـي   بيني و غير قابل پيش روابط برون سازماني قابل پيش

هاي باز در عين اينكـه جزئـي از محـيط     سيستم. باشد  مي
ت، يعنـي جـزء   هاس درون آنهستند، بلكه خود محيط در 

در كل است و كل در جزء و با هـر درجـه از بـازبودگي    
. رسند هاي طبيعي به درجه باالتري از پيچيدگي مي سيستم

پنداري و ارتباط تنگاتنـگ   از طرفي ديگر به علت همذات
هاي خود  عنوان سيستم ها به هاي باز با محيط، از آن سيستم

  .شود دهنده نيز ياد مي بوم سازمان
تم خــود بــوم ســازمان دهنــده را بــه معنــاي اگــر سيســ

واسـطه تعامـل سـازگار بـا محـيط،       سيستمي بدانيم كه به
توانيم سازمان قنـات را   سازنده و آفريننده است، آنگاه مي

نوعي از اين سيستم و بخشي از چرخه طبيعي توليـد آب  
  .گيري جوامع كويري معرفي كنيم و هسته اوليه شكل

  كند با بيرون مبادله نمي« سيستم بسته سيستمي است كه
، اما سيستم خـود بـوم   »و روابط بسيار فقير با محيط دارد

هايي بسـيار غنـي بـا محـيط و      دهنده داراي رابطه سازمان
  ).1388مورن، (وابسته به آن است

بـر  ) انرژي خورشيدي(بخار آب حاصل از تابش آفتاب
ها در فضاي جو تشـكيل ابـر داده    سطح درياها و اقيانوس

صـورت   هاي فيزيكي ميان ابرها، مجدداً به  ر اثر واكنشو د
ميـانگين در  (بخشـي . بـارد  قطرات باران بر روي زمين مي

از اين آب در زمين نفوذ پيدا كرده و بـه  ) درصد 15ايران 
در ايـن  . انجامـد  هاي آب زيرزمينـي مـي   غني شدن سفره

مرحله است كـه ايرانيـان سـازمان قنـات را وارد چرخـه      
ها را با ايـن ابـداع    كرده و آب موجود در سفرهتوليد آب 

  ).6ن (كنند صورت كنترل شده استخراج مي خود به
دهـد،   تا زماني كه اين چرخه به روند طبيعي خود ادامه 
اي كـه   سازمان قنات نيـز پايـدار خواهـد مانـد و وظيفـه     
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  برعهده آن نهاده شده است را به بهترين نحو ممكن انجام
تـوان آب خروجـي از قنـات را     ثال ميعنوان م به. دهد مي

شـعله بـراي پايـدار    . مانند شعله يك چراغ نفتي دانسـت 
تا زماني چراغ، شعله خواهـد  . ماندن به نفت احتياج دارد

پـس تـا زمـاني    . داشت كه نفت مورد نياز موجـود باشـد  
قنات بازدهي كافي دارد كه محيط با آن همكاري كـرده و  

در نتيجـه سـازمان   . ندهاي آب زيرزميني غنـي باشـ   سفره
طبيعــي قنــات بــا اتكــا بــر دانــش بــومي و روابــط درون 
سازماني خود، به نوعي سيستم خودبـوم سـازمان دهنـده    

آوري و هـدايت   مبدل گشته است كه تمامي مراحل جمع
در ايـن  . دهـد  آب به مظهر قنات را به تنهـايي انجـام مـي   

مسير نيز تـا حـدودي از روابـط بـرون سـازماني خـود و       
  . پذيرد تباط تنگاتنگ با محيط تأثير ميار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تـوان قنـات را    هاي طبيعي مي با توجه به تعريف سازمان
قنـات پـس از   . حساب آورد ها به اين گروه از سازمان ءجز

اينكه توسط انسان در محيط شكل گرفـت در كوتـاه زمـان    
به يك سازمان بـومي بـا سيسـتمي هوشـمند و خـود بـوم       

ايـن سـازمان بـدون دخالـت در     . هنده مبدل شـد سازمان د

صـورت   چرخه طبيعـي محـيط و نداشـتن آثـار منفـي، بـه      
در عـين حـال ادامـه    . دهد خودكار فعاليت خود را ادامه مي

فعاليت آن تأثيراتي مثبت و دور از انتظار بر محيط گذاشـته  
  ).7ن (كند  مي برقرار اي استوار و همساز با اقليم و رابطه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

صـورت   تواننـد بـه   مي 8هاي موجود در نمودار  سازمان
  :زير تعريف شوند

  .سازمان طبيعي قنات .1
ها و ساختارهاي موجـود   نماينده تمامي سازمان .9تا  2

 در محــيط اوليــه كــه در نحــوه عملكــرد ســازمان قنــات 
 سازمان اجتماعي، سـازمان كشـاورزي،  . (تأثيرگذار هستند
  ...)و  سازمان اقتصادي

.قرارگيري قنات در چرخه طبيعي توليد آب.6ن
.نگارندگان: مأخذ   

 ابر . 4بخار آب. 3دريا . 2) انرژي خورشيدي(تابش آفتاب. 1
هاي آب  سفره. 9نات ق. 8زمين . 7باران . 6وزش باد . 5

 .زيرزميني

  .روابط متقابل بين سازمان طبيعي قنات، انسان و محيط .7ن
 .نگارندگان: مأخذ

.عوامل تأثيرگذارروابط متعامل سازمان قنات با ساير .8ن
 .نگارندگان: مأخذ
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  .تواند يك روستا باشد اين محيط مي: محيط اوليه .10
هايي كـه قنـات    دربرگيرنده و نماينده تمامي محيط .11

 ها تأثيرگذار است طور مستقيم و غيرمستقيم بر روي آن به
  ).نظام حيات(

  

و مطالب ارائـه شـده در    5، 3، 2با توجه به نمودارهاي 
نمايـانگر نحـوه    هاي قبلي،  سـازمان طبيعـي قنـات    بخش

تعامالت درون و برون سازماني ميان اجـزاي ايـن پديـده    
تك عوامل بر يكديگر تأثير مستقيم داشـته و   تك. باشد مي

از ديگــر . هــا بــر كُــل ســازمان اثرگــذار اســت برآينــد آن
ــر    ــداري در براب ــي، پاي ــازمان طبيع ــن س خصوصــيات اي

اگر يك محـرك خـارجي مـثالّ    . پيشامدهاي اتفاقي است
طور آگاهانه يا ناآگاهانـه تغييراتـي در سـازمان و     ان بهانس

 توانـد بـه فعاليـت خـود     محيط ايجاد كند، آيا سازمان مي
  ادامه دهد؟ 

براي پاسخ به سوأالت باال ابتدا بايد از ميـزان تغييـرات   
اگر اين تغييرات زيـاد  . وجود آمده آمار دقيقي تهيه كرد به

دليـل   ايـن امـر بـه   . نباشد ادامه حيات سازمان ميسر است
خود بوم سازمان دهنده بودن مجموعه و كمك گـرفتن از  

بـراي مثـال   . پذير است روابط درون سازماني قنات امكان
هاي قنات كه حكـم مجـاري    ها يا ميله اگر تعدادي از چاه

هـاي   تنفسي آن را دارند بنا به داليلي مسدود شـود، چـاه  
ل ديگــر بــه كمــك آمــده و شــرايط را بــه حالــت معمــو

بنابراين در بازدهي قنات تأثير چنداني ايجاد . گردانند برمي
اين امر حكايـت از آن دارد كـه چـون اجـزاي     . شود نمي

سازمان طبيعي قنات جـزوي از محـيط هسـتند، در زمـان     
ايجاد اختالل در سازمان يا محيط بـه يـاري هـم آمـده و     

  .كننده دارند سعي در كاهش آثار منفي و مختل
   

توان با به روز رساني اين سازمان بومي بـه   در نتيجه مي
كننده و  تنظيم نوعي تكنولوژي آبياري زنده، هوشمند، خود

. پـذير نسـبت بـه شـرايط محيطـي دسـت يافـت        انعطاف
سيستمي آبياري كه مبتنـي بـر بـوم و تمـامي پارامترهـاي      

، اقليم خواهـد  )سپهر اخالقي(مرتبط با آن از قبيل فرهنگ
هـا، خـود بـوم     الف سـدها و چـاه  سيستمي كه بر خ. بود

  .كننده ندارد دهنده است و تنها نقش ذخيره سازمان
  روستاي بيابانك

روستاي بيابانك يكي از روستاهاي دهسـتان السـگرد   «
 7كيلـومتري شـرق السـجرد،     25باشد كـه در فاصـله    مي

كيلومتري جنوب غربي شـهر   30كيلومتري جنوب سرخه،
هـاي   تري از سطح آبم 1060سمنان و در ارتفاع متوسط 

  ).1382بنياد مسكن،) (1ت ( »آزاد قرارگرفته است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نام روستا به احتمال زيـاد از همجـواري آن بـا دشـت     
به گفته اهالي «اش اقتباس شده است؛  كوير و چهره بياباني

رسـد   روستا قدمت تاريخي اين منطقه به قبل از اسالم مي
قسمتي از آب مورد نيـاز  تا جايي كه حفر قنوات طره كه 

نسـبت  ) ع( كند بـه زمـان امـام حسـن     روستا را تأمين مي
وجود ديوارهاي به جامانـده از مسـجد   ). همان(» دهند مي

  . ها گواه بر اين ادعا هستند جامع و قلعه گبري
گيري مجموعه روستايي ياد شده در حاشيه كـوير   شكل

يـات  كه عاري از منابع آبي سطحي به ميزان الزم جهت ح
پـذيري روسـتا را بـا محـيط اطـراف       انساني است، تطابق

هـاي   اين امـر حكايـت از سلسـله كـنش    . سازد نمايان مي

 . Google Earth:مأخذ. روستاي بيابانك. 1ت 
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متقابل و متعامل ميان روستا و پارامترهاي محيطـي اسـت   
. كه تابع نظم و تمهيدات اتخاذي توسط گذشـتگان اسـت  

اسـاس آمـار اخـذ شـده از سـازمان جهـاد كشـاورزي         بر
ــل اراضــي   1382ســال  شهرســتان ســمنان، در ســطح ك

. هكتار بوده اسـت  133كشاورزي روستاي بيابانك معادل 
اين اراضي به كشت محصوالتي از قبيل گندم، جو، پنبـه،  

محدوده اراضي . جات اختصاص داشته است پياز و صيفي
روستا از سمت شمال به اراضي زراعـي شـهر سـرخه، از    

راعـي  جنوب به اراضي دشت كوير، از شرق به اراضـي ز 
آبـاد و از غـرب بـه اراضـي كشـاورزي       روستاي صـوفي 

  . شود روستاهاي نظامي و سفيدان محدود مي
پرواضح است كه تحت پوشش قرار دادن چنين وسعتي 
  از سطح اراضي به مقوله كشاورزي، نيازمند منابع آبي بـه 

  
  
  
  
  
  
  

هاي حيـاتي ايـن روسـتا را     ها نقش رگ اين رشته قنات
  ،)آب(گيري از اين پتانسـيل نهـاني   هرهبرعهده داشته و با ب

   
  
  
  
  
  
  
  
  

از طرفـي  . ميزان كافي جهت سيراب كردن اراضي است
با توجه به موقعيت جغرافيـايي روسـتاي مـذكور، فقـدان     

. هاي سطحي و در دسترس بـه خـوبي مشـهود اسـت     آب
آيد كـه گذشـتگان بـه     وجود مي پس اين سوال در ذهن به

ــ  ــن مكــان همــواره س ــدار چــه صــورت در اي كونتي پاي
اند؟ پاسـخ ايـن سـوال مسـتلزم نگـاهي عميـق در        داشته
هـايي كـه    اليه. اين روستا است) ساختاري(هاي پنهان اليه

هاي اوليه روستا، زمينه گسترش  با مهيا ساختن زيرساخت
  . اند را باعث شده  پايدار آن

هـاي   همانطوركـه در بخـش  ) ها رشته قنات(پديده قنات
ترين اليه  عنوان بنيادي پرداخته شد، بهقبل به تفصيل بدان 

ساختاري در روستاي بيابانك از گذشته دور تـا بـه حـال    
  ).9ن(ايفاي نقش كرده است

  
  
  
  
  
  
  
  

هايي هرچنـد كوچـك در بطـن كـوير      به ايجاد پرديس
  ).2ت (اند  همت گمارده

  
  
  
  
  
  
  
  
  

.نگارندگان: مأخذ.در كالبد روستاي بيابانكتأثيرگذاري سازمان قنات. 9ن  

.نگارندگان:مأخذ.هاي روستاي بيابانكرشته قنات.2ت  
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. كنـد  اين قضيه درباره روستاي بيابانك نيـز صـدق مـي   
ي حفر شـده در ايـن روسـتا و حـوالي آن،     ها رشته قنات

رسـاني مـنظم و مـدون، نظـام      ساليان سـال از طريـق آب  
اند و طي روابط برون  حيات را در اين مكان پايدار ساخته

ها از قبيل معماري، بافت  سازماني، پيوستگي ساير سازمان
  .اند روستايي، كشاورزي و اقتصاد را با يكديگر باعث شده

و رابطه آن با ميـزان جمعيـت، طـي     از منظر كشاورزي
مطالعات ميداني انجام شـده و اطالعـات كسـب شـده از     

ايـن   1345شوراي اسـالمي روسـتاي بيابانـك، در سـال     
هكتـار   199رشته قنـات فعـال، داراي    18روستا با وجود 

اراضي كشاورزي حاصلخيز بوده است و جمعيتي برابر با 
   د جــايخــانوار را در خــو  295نفــر در قالــب   1285

  ).10ن (داده بود
  

رشته قنات متروكه  4با وجود  1382اين روستا درسال 
نفـر   290چاه عميق و نيمه عميق، جمعيتـي حـدود    16و 

  ). 10ن (خانوار را در خود جاي داده است  118در قالب 
 1382الـي   1345درصدي از سـال   89/3نرخ رشد منفي 

اي اخير عوامـل  ه در اين روستا، نشان از آن دارد كه در دهه
بارنـدگي  . انـد  موثري در بروز خشكسالي نقـش ايفـا كـرده   
هاي زيرزميني،  ساليانه كم و به تبع آن پايين رفتن سطح آب

هـا تـأثير    هـا و عـدم بازسـازي آن    همچنين تخريـب قنـات  
دنبـال آن تقليـل    بسزايي در كاهش سطح زيـر كشـت و بـه   

بعـد از  البتـه در دوران  . جمعيت در گذر زمان داشته اسـت 
هـاي عميـق و    انقالب با صدور مجوزهايي جهت حفر چاه

هـاي تحميلـي از جانـب     آبي نيمه عميق سعي در جبران كم
اين امر به اعتقاد ساكنين روستا در كوتـاه مـدت   . محيط شد

ها بود ولـيكن در اثـر بارنـدگي كـم،      پاسخگوي نيازهاي آن
هـاي زيرزمينـي و از چرخـه خـارج      پايين رفتن سـطح آب 

هاي  هاي موجود، روز به روز بر باير شدن بخش قنات شدن
زيادي از اراضي زراعي افزوده شده و كـاهش درآمـد از راه   

در اثـر كـاهش درآمـد،    . داشته اسـت  همراه كشاورزي را به

يافـت و   در محـيط كـاهش مـي     سطح فقر افزايش و اشتغال
يـزدي،   پـاپلي (انجاميـد   اين امـر بـه ناپايـداري جوامـع مـي     

و در نتيجه مهاجرت افراد زيادي از اهالي روستا را ، )1382
  .شد خصوص شهر سمنان باعث مي به شهرهاي نزديك به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با اين كـه   1382گوياي آن است كه در سال  11نمودار 
ها به منظور افـزايش هـر چـه بيشـتر      با افزايش تعداد چاه

ريب، عدم در اين زمان با تخ(ايم  استخراج آب مواجه بوده
، )ايـم  ها نيز روبرو بـوده  رسيدگي و بالاستفاده شدن قنات

اما در عين حال در اين زمان فرسايش روزافزون اراضـي  
بـرداري   كشاورزي و كاهش جمعيت نسبت به زمان بهـره 

ايـن  . را نيز شاهد هستيم) قبل از انقالب( ها كامل از قنات
ـ  (امر حكايت از آن دارد كه تكنيـك حفـر چـاه     ه حتـي ب

نتوانســته اســت در دراز مــدت جــايگزيني ) تعــداد زيــاد

جمعيت و اراضي كشاورزي با توجه به تعداد رشته  .10ن
).1382سال  -1345سال (ستاي بيابانك ها در رو قنات  

.نگارندگان: مأخذ  
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هـا در سيسـتمي    هايي شـوند كـه قـرن    مناسب براي قنات
دار آبرساني، شـكوفايي و توسـعه    مند عهده طبيعي و نظام

پايدار روستاي مـذكور بـوده و راهكـاري پايـدار جهـت      
تداوم حيات و رويارويي با مشكالت و مصـائب موجـود   

  .آمدند اطراف آن به حساب مي در روستاي بيابانك و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

اطالعات كسـب شـده   (بنابر مطالعات ميداني انجام گرفته
دليل كاهش  نيز به 1390، در سال )از شوراي اسالمي روستا

و به تبع آن كاهش درآمد اقتصـادي و  ) آبي كم(سطح كشت
تخريــب بخــش اعظمــي از بافــت روســتاي بيابانــك، تنهــا 

خـانوار در آن سـاكن    92نفر در قالب  241ر با جمعيتي براب
ذكر است كه در دهه اخيـر جمعيـت بـومي     الزم به. اند بوده

اي داشته است و اكثـر جمعيـت    روستا كاهش قابل مالحظه
اند كه بـه علـت    را مهاجرين غيربومي تشكيل داده ساكن آن

انـد و   هزينه پايين زمين و مسكن در اين روستا ساكن شـده 
  .برند عنوان خوابگاه و اقامتگاه موقت بهره مي ا بهاز آن تنه

گيري و گسـترش بافـت    از منظر معماري و نحوه شكل
ــه شــكل گيــري روســتاي مــذكور  روســتايي، هســته اولي

انباري است كه در مركـز روسـتا و بـر روي يكـي از      آب
  ).3ت (است   ها واقع شده رشته قنات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـا در ايـن دو مكـان     تدر واقع بخشي از آب رشـته قنـا  
رسـيده   ها به اسـتفاده اهـالي مـي    ذخيره شده و در طول سال

اهميت باالي اين دو بناي اقليمي، باعث شـده اسـت   . است 
). 4ت (صورت شعاعي گسترش پيدا كند  كه بافت روستا به
انبـار و   هـا، آب  دليـل خشـك شـدن قنـات     البته هم اكنون به

  . دارند شناسي زيبايي يخچال كنار آن تنها جنبه نمايشي و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقايسه جمعيت و اراضي كشاورزي با توجه به تعداد.11ن
قبل از انقالب (ها در روستاي بيابانك  ها و چاه رشته قنات

.نگارندگان: مأخذ). 1382سال  -اسالمي  

 .نگارندگان: مأخذ .انبار مركزي روستاي بيابانكآب.3ت

انبار  گسترش شعاعي بافت روستاي بيابانك حول آب.4ت
).1382بنياد مسكن، : (مأخذ. مركزي  
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هايي كه از اهالي روستا و افراد مطلع درباره  طي پرسش
صورت گرفت، مشـخص شـد    1345كيفيت ابنيه در سال 

ــه ــق اقتصــادي حاصــل از فعاليــت  كــه ب هــاي  دليــل رون
كشاورزي و باال بودن ميزان جمعيت كه به مـدد سـازمان   

بنيـه در آن  درصـد ا  100طبيعي قنات حاصل شـده بـود،   
امـا در  . گرفتـه اسـت   زمان مورد اسـتفاده دائـم قـرار مـي    

صورت گرفـت، مشـخص شـد     1382بررسي كه در سال 
وجـود حفـر    دليل كاهش جمعيت ناشي از كم آبي با كه به
ها، مهاجرت ساكنين به شهرهاي اطراف افزايش يافته  چاه

تـوجهي   بـي . انـد  و بسياري از ابنيه خـالي از سـكنه شـده   
ابنيـه در ايـن زمـان، بـه افـزايش آمـار بناهـاي         نسبت به
و ) 65/13حـدود  (، تخريبـي )درصد 33/46حدود (مرمتي

ــاز  ــدود (نوس ــد 02/40ح ــت ) درص ــده اس ــر ش ن (منج
 ).1382بنياد مسكن، )(12

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گر تغييرات حاصل در ميزان كيفيت نمايش 12نمودار 
  12و  10ر ابنيه با توجه به اطالعات موجود در نمـودا  
  .باشد مي 1382و  1345دو سال  در

توان اذعان داشت كه در اثر كاهش كارايي  در نهايت مي
 رساني، كاهش جمعيـت و عـدم رسـيدگي بـه     سيستم آب

مشــكالت ســاختاري و ابنيــه روســتا، هــم اكنــون شــاهد 
ــاظر     ــه من ــتيم ك ــت هس ــي از باف ــب بخــش اعظم تخري

ديدكنندگان قرار ناخوشايندي را در مقابل ديد اهالي و باز
دليـل عـدم توجـه     داده است و اين معضل روز به روز بـه 

  ).5ت (باشد  مسئولين در حال گسترش مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  نتيجه   

ــع    ــات جوام ــات در حي ــده قن ــذاري پدي ــزان تأثيرگ مي
عنـوان   جا پيش رفت كه از قنات به روستايي تا آن-شهري

بـا  . اند ردهيكي از ارزشهاي پايدار در معماري ايراني ياد ك
خلق اين پديده، روح جاودانگي با سكوت كـوير در هـم   
 آميخــت و آب زالل چشــمه زنــدگي در نــواحي كــويري

  .  جاري شد
نگاهي اجمالي به كاربردهاي سـازمان قنـات، نشـان از    

قنـات  . ظرفيت باالي اين پديده در ارتباط بـا محـيط دارد  
طرفه بـا  دليل رابطه تنگاتنگ و دو عنوان يك سازمان، به به

هاي طبيعي يـا ارگانيـك محسـوب     طبيعت، جزو سازمان
عنـوان سيسـتمي    در همين راستا پديده قنات بـه . شود مي

خود بوم سازمان دهنده و خود تنظـيم كننـده كـه نـوعي     

و-مقايسه كيفيت ابنيه بر اساس ميزان جمعيت و اشتغال. 12ن
در روستاي بيابانك -ياراضي كشاورز  

).1382بنياد مسكن، : (مأخذ). 1382سال  -1345سال (  

.نگارندگان: مأخذ .فت روستاي بيابانكفرسايش با. 5ت  
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پيونــد همســاز بــا اقلــيم و محــيط نــواحي كــويري دارد، 
ــه ــرون ســازماني قنــات در . آيــد حســاب مــي ب روابــط ب

، بـه  )شهر(و كالن جهان ) روستا( هاي خرد جهان مقياس
ايـن موضـوع   . چند عملكرد بودن اين پديـده اشـاره دارد  

هـاي متعـدد در ايـن سـازمان طبيعـي       نشان از وجود اليه
هايي كه عالوه بر ظاهر، در اثر گذر زمان باطن  اليه. است

باطني كه پيونـدي عميـق   . گذارند را به معرض نمايش مي
هت سامان بخشيدن بـه آن  با محيط اطراف داشته و در ج

در واقع قنات ساختار معماري بينـا متنـي   . دارد گام بر مي
دارد كه انسان و محيط زيست را به هـم نزديـك كـرده و    

. كنـد  هـا برقـرار مـي    اي مساعد و هدفمنـد ميـان آن   رابطه
سازمان طبيعي قنات در مقطعي طوالني از تاريخ همـواره  

ره ارتقـاي سـطح   پاسخگوي نيازهاي انسان بوده و همـوا 
هاي همگاني مرتبط با بشر را موجب شده  حيات و حوزه
 ،رفـت  ها مـي  ها نتوانستند انتظاري كه از آن است ولي چاه

  .در بلند مدت برآورده سازند
هاي موجود  البته امروزه با خشك شدن بسياري از قنات

تمايـل بـه   (دليل تغييـر سـبك زنـدگي    روبرو هستيم كه به
هـا و حفـر    عـدم رسـيدگي بـه آن    ،)زندگي مدرن شهري

اين اتفاق . اند هاي عميق به معضلي بزرگ تبديل شده چاه
نيــز بــه بــروز اتفاقــاتي از قبيــل كوچــك شــدن جوامــع  
ــع    ــت جوام ــاهش جمعي ــدت و ك ــاورزي در دراز م كش

روستايي و به تبع آن فرسايش بافت منجـر شـده    -شهري
ــت ــوايي،  . اسـ ــرات آب و هـ ــت، تغييـ ــزايش جمعيـ افـ

كاهش بارندگي، تغييرات فرهنگي و مهاجرت  خشكسالي،
همگي از عواملي هستند كه به انزوا رفتن قنـات را باعـث   

ناپايداري قنـات و  . اند رنگ ساخته اند و نقش آن را كم شده
، طبـق مطالعـات ميـداني     ها به جاي آن جايگزين شدن چاه

انجام گرفته در نمونه موردي مذكور، وضعيت نـاگواري را  
وجود آورده اسـت كـه ايـن امـر نتيجـه       ستا بهدر بافت رو

) محـيط (ناهمگوني فلسفه ذاتي چـاه بـا سرشـت طبيعـت    

مهاجرت نسل جوان، تخريـب مـزارع كشـاورزي و    . است
  .موارد هستند فرسايش بافت تاريخي ار جمله اين

  

توان اذعان داشت كه خلق پديـده طبيعـي    در نهايت مي
ارهـايي بـوده   تـرين و مـؤثرترين راهك   قنات يكي از نـاب 

است كه عالوه بر تأمين آب آشـاميدني و كشـاورزي، بـه    
هـاي   گيري و بقاي چارچوب يك تمدن در مقيـاس  شكل

طور مستقيم و غير مستقيم كمك قابل تـوجهي   مختلف به
بـا پايـداري ايـن سـازمان طبيعـي، پايـداري       . كرده است

ساختار جوامع حفظ شـده و ناپايـداري آن تزلـزل بنيـان     
. خواهـد داشـت   دنبال در مقياس كالن جهان بهجوامع را 

در نتيجه همساز شدن مجدد با طبيعـت در عصـر حاضـر    
هاي طبيعي و جاي  نيازمند شناخت صحيح مفهوم سازمان

بـاز  . هـا اسـت   دادن پديده قنـات در قالـب ايـن سـازمان    
سازي و به روز رساني سـازماني هوشـمند همچـون     زنده

ــك س   ــه ي ــتيابي ب ــتاي دس ــات در راس ــاري قن ــتم آبي يس
تواند به احياي  پذير و متناسب با فرهنگ و بوم مي انعطاف

 .روستايي قديمي كمك شاياني كند -مجدد جوامع شهري
  

  پي نوشت  
1. Organic Organization 
2.Enactment Theory 
3.Hostile Environment 
4.Favorable Environment 
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