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  ها:همیاري سامانۀ هاي بومی و نوین مدیریتیشیوه ۀمقایس

   موردي شهر ارسنجان، استان فارس ۀمطالع 

  

  چکیده

ارسنجان استان فارس هاي تعاونی در شهرستان هاي بومی و نوین مدیریتی سامانهبررسی شیوه انگیزةاین پژوهش با 

هاي مشاهده، ها با به کارگیري روشانجام پذیرفت. موردپژوهی به عنوان رویکرد انجام پژوهش برگزیده شد و داده

چگونگی دارایی (شرایط مالکیتی) و شیوه گردانندگی  ،مصاحبه و اسنادپژوهی گردآوري گردید. در این راستا

سنجان که یادگار کهن آبیاري و زندگی مردم این شهر است، با دو سامانه (مدیریت) کاریزهاي عایشه، بناب و کتک ار

نوین گردانندگی (شرکت پیشین سهامی عام برق و مجتمع تعاونی امت اسالمی) برابرسازي و سنجش گردید. آوردهاي 

ارزش و  برداري از کاریزها، فرهنگ همیاري باپژوهش روشن ساخت که کار گروهی براي نوکَنی، بهسازي و بهره

هاي رفتاري و اقتصادي مردم سایه افکنده است. روشن ریزي کرده است. این فرهنگ بر بسیاري از پیوستگیکهنی را پایه

هاي نیرومندتري گردید که در سنجش با شرکت سهامی پیشین برق ارسنجان، سامانه کهن همیاري کاریزها از زیرساخت

ها از مردمانی خوشنام و اندیشمند و اق)، گزینش سرگروهطزیرگروه ( 24ن کاریز در ابرخوردار است. پراکنش مالک

. رو در روي این، گرایش به دولتی شدن، هستنددوري جستن از دولتی شدن از رازهاي پایداري این سامانه کهن 

از ساز  ت مدیرهأهاي اساسنامه، کمتر پاسخگو بودن گردانندگان، روشن نبودن و یا دادگرانه نبودن بهره هیکاستی

برداري بهینه از ها و نیز بهرههاي نوین هستند. پیشنهادهایی براي جلوگیري از فروپاشی تعاونیوکارهاي فروپاشی تعاونی

  هاي کاریزها ارایه گردید. سامانه

 وريکاریز، ارسنجان، مدیریت، مشارکت، بهره هاي کلیدي:واژه

  

  مقدمه

اقتصادي در  -هاي اجتماعیآن است که دگرگونی دهندهجهان سوم نشانشناسی توسعه در نگاهی گذرا بر جامعه

هاي هاي نظري گوناگونی ارزیابی شود. نظریه نوسازي به عنوان یکی از این دیدگاهتواند از دیدگاهاین کشورها می

رندگی جامعه سنتی را ها و الگوهاي رفتاري گذشته، پس ماندگی و بازدادار بر این باور است که پایبندي بر ارزشریشه
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در پی دارد. مردم کشورهاي جهان سوم براي هماهنگ شدن با جهان پیشرو، باید هنجارها و رفتارهاي کهن خود را کنار 

). بر پایه این اندیشه، پس 59: 1379زاده، هاي اقتصادي، سیاسی و اجتماعی باز شود (لهساییگذارند تا راه دگرگونیب

نوسازي در جهان سوم از  شیوةانداز، . از این چشماستهاي مردم گرایانه تودهرفتار کهن افتادگی زاییده اندیشه و

  ).79: 1373آید (کرمی و فنایی، دست میهها و باورهاي نو برهگذر کنار گذاشتن رفتارهاي کهن و رویکرد به ارزش

اي فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی کشورها همهري به ویژگیپیروي از اندیشه و کارکرد دیدگاه نوسازي که همراه با بی

گیري این رو ساخت. افزون بر این، با پیههاي پیشرفت در کشورهاي گوناگون را با ناکامی روباست، بسیاري از برنامه

نابود  ،جا گذاشته بودندههاي بومی که در گذرگاه تاریخ جا پاي پر رنگی از کارایی را باندیشه، شمار فراوانی از سازمان

ها و هاي همیاري مانند بنه، بسیاري از سازمان1341شدند. براي نمونه، تا پیش از اجراي ناپخته اصالحات ارضی سال 

منشانه در جامعه روستایی ایران از کارکرد باالیی برخوردار بودند و رفتار ارزشمندي از خود نشان هاي کدخداروش

کشاورزي و نبودن جایگزینی شایسته براي مالک، بسیاري از این  هايزمین دادند. پس از کوچک شدن نسنجیدهمی

هاي کشاورزي چندپاره و کوچک کم از میان رفتند. هنگامی که زمینبران کمهاي آبهاي بومی مانند انجمنسازمان

ی، کشت و زراع - هاي سهامیمرزي مانند شرکتریزان بادست کم گرفتن دانش بومی،  به الگوهاي برونشدند، برنامه

برداري از الگوهاي بیرونی، نگاهی به درون کرد و جاي رونوشتهشد که بهاي تولید روي آوردند. میصنعت و تعاونی

-شود. در بسیاري از سامانهبرداري میاي دادگرانه بهرههاي کشور، چگونه از زمین و آب به شیوهدید در بسیاري از پهنه

  داران و یا زمینداران بزرگ نیازي نیست.برداري بومی به سرمایههاي بهره

اي نبودند که براي رسیدن به توسعه به گذاري شده اند به گونهمرزي پایهرویکردهایی که بر الگوهاي برون

هاي همیاري بومی بهاي چندانی بدهند. از این روي، چند گاهی پس از راه اندازي چنین الگوهایی روشن شد که سامانه

هاي یدي برون مرزي با ساختار فرهنگی جامعه روستایی و کشاورزي ایران هماهنگ نیستند. این سامانههاي تولسامانه

کم دچار اي داشته باشند. از این روي کموارداتی نتوانستند با بافت فرهنگی روستایی و کشاورزي کشور پیوند خردمندانه

  کارکرد بیمارگونه شدند و رو به نابودي گذاردند. 

بویژه در کشورهاي جهان سوم بر این باورند که: رویکرد  ؛دیدگاه نوسازي، شمار فراوانی از اندیشمندان در برابر

). آنها بر این 7: 2009و همکاران،  1ولی(شاه استهاي استوار رهسپاري به سوي پیشرفت خردمندانه به دانش بومی از پایه

ها و رفتارهاي بومی خود را بشناسد و به نوسازي و بزرگی از دانش باورند که هر گروه انسانی با پیشینه کهن، باید گستره

  ). 19: 1384الدین افتخاري، کارا کردن آن بپردازد (بوذرجمهري و رکن

تاریخ کشاورزي ایران نشان از جایگاه ویژه کاریز در تولید آب و گسترش کشاورزي ایران از گذشته دور تا دوران 

بیرون کشیدن آب از  دهد کشاورزان ایرانی در زمینهدر زندگی مردم ایران باستان نشان می کنونی دارد. واکاوي کاریزها

هایی هزار سال و به گفته 4تا  3برداري بهینه از آن از آزمودگی واالیی برخوردارند. ساخت کاریز در ایران زمین و بهره

ها با کمک کار گرفته شده است. آمریکاییهنیز ب گردد و پس از آن در کشورهاي دیگر جهانهزار سال پیش برمی 5به 

آنجلس و سانفرانسیسکو کنده و شهرکی به نام کرمان در آن پهنه مقنی کرمانی چند رشته کاریز در دشتی بین لوس

                                                
1 - Shahvali  
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داراي کاربرد فراوان و  ،). مهندسی ساخت کاریز که از نوآوري ایرانیان باستان است38: 1388ساخته اند (فرهادي، 

هاي شور، فراهم هاي سطحی، شیرین کردن زمینتوان به: زهکشی آبهاي این کاربردها میاي است. از نمونههگسترد

زیستی کهن و دهی به همیاري و همها، آبادانی کویرها، شکلکردن آب آشامیدنی، فرو فرستادن آب به آبخوان

). براي نمونه، هنگامی که شهر شیراز به دست 42: 1379جلوگیري از راه افتادن سیالب درون شهرها نام برد (بهنیا، 

هاي جنوب و جنوب خاوري این شهر بیشه و ق) سطح آب زیرزمینی در آن شهر باال بوده و زمین. ه 74اعراب افتاد (سال 

شد. پس از آن با حفر شمار بسیاري کاریز در جنوب و جنوب برداري میمرغزار بوده است که از سوي دامداران بهره

اي پایین انداخته شد و آب زهکشی براي آبیاري و کاشت تري دشت، سفره آب زیرزمینی پیرامون شهر تا اندازهباخ

هاي شمال و باختر دشت نیز، با کاربرد آب کاریزها، براي باغات میوه گیاهان زراعی و باغی به کار برده شد. زمین

  ). 421: 1379ست (حجتی و نجاتی، جاکم و بیش زیادي از آنها پا بر برگزیده شد که هنوز شمار 

ریزي شده آب آنها به دانش و نیروي هاي وابسته به آن و پخش درست و برنامهنگهداري کاریزها و آبراهه

اي مانند سامانه طومارداري در ها و ساختارهاي اجتماعی ویژهسازمان ،کارشناسی باالیی نیاز داشته است. در این راستا

 ). چون انجام همه643و  640: 1379السادات و همکاران، اندازي شده است (ناظمستاهاي ایران راهبرخی از شهرها و رو

کارهاي وابسته به کاریز از دست یک و یا دو تن ساخته نبود، نیاز به گروهی بود تا نیروهاي خود را روي هم بریزند و 

  کاریز بزرگی بسازند.

بود نیاز هایی نامهدادگرانه پاسداري شود، به آیین ،ریز کاري کرده اندبراي آنکه از کوشش آنانی که در ساخت کا

شد، هاي مردمی آراسته میها که از سوي برگزیدگان و زبدهنامهگیري از کاریز را روشن سازد. این آیینکه شیوه بهره

به خود گرفتند. این رفتارها رفته از پذیرش همگانی برخوردار شده (آیین کار همگانی) و آب و رنگ عرف و سنت رفته

هاي گوناگون اقتصادي مردم در هاي جغرافیایی و شیوهو کارکردهاي گروهی با اینکه ریشه یکسانی دارند، با انگیزه

هاي قانون راه کم به کتابدارتر شده و کمپیوند هستند. رفتارهاي گوناگون همگانی در گذر زمان استوارتر و ریشه

  ). 177: 1379 طبع،اند (نیکیافته

هاي فرهنگ و دانش بومی ایران زمین هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی برخاسته از کاریزها یکی از جلوهسامانه

هاي بسیاري دید و دچار زیان فراوان گردید. مردمی که دانش بومیِ کندن، است که در چند دهه گذشته نامهربانی

نام پمپ دیزلی و هاي بآوري نوین و بیگانهبه یکباره با فن ،ا را داشتندبرداري از آب کاریزهگسترش و چگونگی بهره

زمندي به دیگر کاربران آب نیارو شدند که از بیرون مرزها به کشور آمده بود. خریداران پمپ توانستند بدون هبرقی روب

جایی که بخواهند از آب زیرزمینی  هاي بومی کاریزها، هر یک به اندازه دلخواه و هرنیاز از وابستگی به سازمانو بی

بران را در هاي بومی آباین رفاه زودگذر، فروپاشی بسیاري از نهادهاي بومی و سامانه ،مند شوند. شوربختانهرایگان بهره

  هاي زیرزمینی کشور را در بازه زمانی چند دهه به هوا فرستاد. هاي آبپی داشت و بخش بزرگ انباشت

هاي شهري و روستایی ساماندهی گردید ها در پهنهها و همیاريهاي بسیاري از تعاونیی گونهپس از انقالب اسالم

هاي برون مرزي سازگار بود، رویکرد به دانش بومی ها با نمونه). گرچه ساختار برخی از این سامانه15: 1387(فرهادي، 

هاي ویرانگر به زندگی همیاري در برخورد با چالششود. برخی از این نهادهاي بسیار بیشتر از گذشته در آنها دیده می

اند هاي گوناگون برآورده نمودهخود پیوستگی داده و با بروز کارکردهاي مثبت و ارزشمند، نیازهاي مردم را در زمینه



  
  

  116 ، شماره پیاپی1394 بهار، اول، شماره 30فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال / 98

 

هاي گونه سازمان). ارزیابی دانشمدارانه این207: 1389؛ تاهباز صالحی و همکاران، 743: 1385(خلیقی و همکاران، 

تواند راهگشاي دستیابی به ساختارهاي اجتماعی درخور براي هر هاي کنونی تعاونی میماندگار و سنجش آنها با سامانه

). لذا، این پژوهش با هدف بررسی 320: 1391؛ گل محمدي و رضوي، 39: 1388گستره جغرافیایی باشد (فرهادي، 

هاي ماندگاري و ناکامی آن در شهرستان ارسنجان به کنندهسه تعیینهاي مدیریت (گردانندگی) بومی و نوین و مقایشیوه

هاي ماندگاري این گونه مدیریت با تمرکز بر انجام رسید. در این راستا تالش شد تا نخست، گردانندگی بومی و ریشه

گردانندگی و  ةشیوهاي ناکام کاریزهاي ارسنجان و دانش بومی نهفته در آن بررسی شود. جستار بعدي، ترسیم نمونه

چگونگی فروپاشی شرکت پیشین سهامی (عام) برق ارسنجان و مجتمع تعاونی امت اسالمی این شهر است. در پی این، 

ها و هاي نوین در برابر هم سنجیده شده است. در پایان، برتريهاي گردانندگی کاریزهاي کهن و شرکتویژگی

  ادآوري خواهد شد.شیوه گردانندگی ی دربارةآموز هاي درسآموختنی

  

  پژوهش ها و روشداده

مـوردي، بیشـتر بـه انجـام      مطالعـۀ موردي بـه انجـام رسـید.     مطالعۀگیري از رویکرد کیفی و روش این پژوهش با بهره

هـاي گرداننـدگی و ارزیـابی    پـردازد. درك پیچیـدگی  از واحـدها مـی   انـدك بررسی ژرف اندیشانه از جزئیـات شـماري   

مدیریتی نیز با بررسی ژرف نگرانه واحـدهاي برگزیـده ایـن سـامانه صـورت گرفـت.        سامانۀرازهاي ماندگاري و ناکامی 

 ).  80و  15: 1376هاي وابسته به موضوع را نمایندگی کنند (ین، موردها به نحوي انتخاب شدند که بتوانند گروه

ها در شهر ارسنجان استان فارس است. هاي کهن و نوین همیاريسامانه گیرندةبرآماري در این پژوهش در جامعۀ

هاي گردانندگی کاریزهاي این شهر در گذر صدها و یا هزاران سال نیرومند همیاري مردمی و نیز پایداري سامانه پیشینۀ

اي نوین همیاري در پیش از انقالب ههاي گزینش این گستره جغرافیایی در انجام این پژوهش بود. بودن سامانهاز زمینه

هاي این توانایی را براي نگارندگان فراهم ساخت تا بتوانند رازهاي ماندگاري و فروپاشی سامانه ،اسالمی و پس از آن

-اي ریزبینانه ارزیابی نمایند. دو نمونه بارز از گردانندگی کهن کارا (کاریزها) و نوین ناکارا (شرکتتعاونی را به گونه

منابع، و انگاره (طرح) پژوهش  2سازيگوشگیري هدفمند برگزیده و ارزیابی شدند. سهتعاونی) بر پایه روش نمونه هاي

هاي شود، در پژوهش. یادآور میهاستدهنده ریزبینی و درستی دادهچندگانه به کار گرفته شده در این پژوهش، نشان

ها به افزایش فهم بیشتر و یا تر مصاحبه براي گردآوري دادههنگامی است که انجام بیش 3چونی (کیفی) اشباع نظري

 4گیري است (هیزپایان نمونه دهندهرسد که نشانها به اندازه بسنده میها نینجامد. در چنین هنگامی نمونهافزایش دانستنی

بررسی سه کاریز عایشه، بناب و ها نشان داد که ). ارزیابی30: 2000، 5؛ نارایانان و آرمسترانگ269: 2007و همکاران، 

هاي کارا و کامیاب و ارزیابی شرکت سهامی برق ارسنجان و مجتمع تعاونی امت اسالمی ارسنجان کتک به عنوان نمونه

  . استهاي ناکام براي دستیابی به اشباع نظري بسنده به عنوان نمونه

                                                
2 - Triangulation 
3 - Redundancy 
4 - Hays 
5 - Narayanan and Armstrong 
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براي دستیابی به باوري درست از موضوع و هاي چندگانه استوار بود. کارگیري روشهگردآوري داده برپایه ب

ب) اسنادپژوهی و ج) بررسی  ؛هاي الف) دیدن (مشاهده) آزاد و مستقیم پدیدهگردآوري داده و اطالعات، روش

-گیري هدفمند نیز گفته میگیري کیفی که بدان نمونهن مورد گفتگو (مصاحبه) به شیوه نمونهاهاي مطلعیکپارچه نمونه

هاي واکاوانه با انگیزه دستیابی به ) به کار گرفته شدند. گفتگو100: 1389زاده، ؛ شریف22: 1387فا، شود (ایمان و ص

نامه انجام به انجام رسید. شیوه 1390تا  1389هاي زمانی سال بازةبرداران و دست اندرکاران مدیریتی در هاي بهرهدانسته

گانه و با انگیزه راهبرد فرایند تهیه شد. هر مصاحبه در مدت زمان هاي مربوطه به صورت جداها و سوژهمصاحبه با گروه

-ها از سرشتی باز برخوردار بود و فرایند مصاحبه به صورت نیمهیک و نیم تا دوساعت به درازا کشید. همه پرسش

از آن براي هاي کنکاشگرانه ضبط گردید و رونوشت نوشتاري آن آماده شد. پس ساختارمند انجام پذیرفت. این مصاحبه

-هاي گفتگوها، به رمزگذاري آنها پرداخته شد. در پایان، مفاهیم نوین (که برخی همانند واژه بهدرك درست از گزاره

کار گرفته شده از سوي  مصاحبه شونده بوده یا پس از رمزگذاري در پیکر مفهومی فراگیر جاي گرفته است)، شناسایی 

  گردید.

  

  مورد مطالعه  منطقۀسیماي 

کیلومتري شمال خاوري شیراز جاي گرفته است. شمار مردمی که هم اکنون  120شهر ارسنجان در دوري نزدیک به 

دست هشود. کشاورزي و دامپروري از راه ب) تن برآورد می20000نزدیک به بیست هزار ( ،کننددر این شهر زندگی می

هرستان در گذر تاریخ بوده و هست. در چند دهه گذشته آوردن آب از کاریزها بیشترین راه درآمد پایدار مردم این ش

ها را در پی داشت. هاي زیرزمینی براي کشاورزي گسترش یافت که شوربختانه افت گسترده ژرفاي این آبپمپاژ آب

  هاي بزرگی از شهرستان ناپایدار ساخته است. ها، دسترسی به آب و کشاورزي را در بخشخشک شدن پیاپی چاه
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  خذ: معاونت برنامه ریزي استان فارس)أنقشه محدوده مورد مطالعه (م) 1شکل 

  

 
-، سازمان زمین6هاي زراعی تحت پوشش، (منبع: شرکت دیجیتال گلوباي کاریزهاي ارسنجان و زمین) تصویر ماهواره2شکل

  ) 2013شناسی ایاالت متحده آمریکا، 

-دهد کاریزهاي ارسنجان که گردانندگی، بهرهنشان میهاي فیزیکی و آبدهی کاریزهاي ارسنجان نگاهی به ویژگی

هاي عایشه، بناب و کتک و همیاري همگانی است، داراي سه رشته کاریز به نام برداري و پخش آب آن به شیوه تعاونی

                                                
6- DigitalGlobe, Landsat, U.S. Geological Survey 
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 هاي کهنکیلومتر درازا بوده، مظهر آن در نزدیکی و باالي بستان 5/4). کاریز عایشه داراي نزدیک به 1(شکل  است

هاي ). این رشته کاریز، آب639: 1379السادات و همکاران، ؛ ناظم1388ارسنجان جاي گرفته است (امین و همکاران، 

نماید. در گذشته، بسیاري از هاي شمالی شهر را زهکشی میزیرزمینی پهنه باختري دشت ارسنجان در راستاي کوهپایه

هاي ساالنه تند. گرچه آبدهی این کاریز تا اندازه بسیاري به بارشهاي ارسنجان در زیردست این کاریز جاي داشبستان

هاي چند سال گذشته این کاریز نشان پر رنگی در فراهم سازي آب کشاورزي داشته است بستگی دارد، در خشکسالی

هاي الیسگیري شد. خشکلیتر در ثانیه اندازه 21برابر  1387-88). میزان آبدهی کاریز در خشکسالی سال 1(جدول 

چند سال گذشته کاهش زیاد آبدهی این کاریز را به دنبال داشته است. از آنجا که این کاریز آب زیرزمینی دشت آبرفتی 

اي، کم و بیش همیشگی، در جریان است. کند، براي پیشگیري از کم آبی، نوکنی کاریز به گونهارسنجان را زهکشی می

  هاي دشت ارسنجان را هرساله پایین می برند. دار یا بدون پروانه ژرفاي آبههاي پروانشود که کارکرد پمپیادآور می

  

  متوسط آبدهی کاریزهاي بناب و عایشه (لیتر بر ثانیه)  )1جدول 

  کاریز عایشه  کاریز بناب  سال آبی

82-1381  00/95  00/85  

83-1382  00/106  25/87  

84-1383  25/116  75/89  

85-1384  00/106  50/87  

86-1385  80/72  00/66  

87-1386  20/48  80/36  

88-1387  00/38  00/21  

  61/67  18/83  میانگین

  لیتر بر ثانیه گزارش گردید). 53و  30، 107(آبدهی سه کاریز بناب، کتک و به ترتیب برابر 1392: فروردین، مأخذ

  

هاي جنوب باختري این در کوهستانکیلومتري از مرکز شهر ارسنجان و  12مظهر کاریز بناب در دوري نزدیک به 

هاي جو و گندم مردم ها و کشترسد و بستان). آب کاریز با یک جوي سیمانی به ارسنجان می1شهر جاي دارد (شکل 

شود هاي وابسته به این سه کاریز در بخش خاوري شهر ارسنجان، کاشته میکند. جو و گندم در زمینرا سیراب می

یخی فراوانی (مانند جویبارهاي ساروجی) گویاي تالش همیشگی مردم براي افزایش راندمان هاي تار). نشانه1(شکل 

ها و مزارع ارسنجان بوده است. در گذشته نه چندان دور، چشمه بناب چاهی آرتزین بود و انتقال آب این کاریز به بستان

شد و سپس انباشته می "گمب"نام هی بدر زیر زمین داالنی براي گذر آب نبود. آب این چاه در یک حوض بزرگ طبیع

هاي عایشه) رهاي پربار وابسته به کاریزها (زمینگرفت و آب را به شهر و زمینجویباري از این حوض سرچشمه می

  رساند. می
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متر، آب مادر چاه را از یک  10ن توانستند با کندن کاریزي به میانگین ژرفاي نزدیک اشمسی مالک 1337در سال 

یرزمینی به درازاي نزدیک به دو کیلومتر بگذرانند. ساخت این دو کیلومتر کاریز از انباشت آب در روي زمین داالن ز

روي آب جلوگیري شد. از آنجا که مادر چاه کاریز بناب و با خشک شدن گمب از تبخیر و هدرجلوگیري کرد 

از مادرچاه و یا چند چاه نزدیک آن از دل  کار بسیار کم است و همه آبارسنجان از گونه ارتزین است، درازاي تره

جهد. آب پس از دو کیلومتر گذر در آبراهه زیرزمینی به درون یک کانال سیمانی به هاي آهکی به بیرون میسنگ

ها و مزارع ارسنجان را آبیاري کند. این کانال ده کیلومتري تاکنون یابد تا باغکیلومتر راه می 10درازاي نزدیک به 

هاي وابسته به ده است. در دو دهه گذشته دولت نیز براي نوسازي کانالشار از سوي مالکین بازسازي و نوسازي چندین ب

  ن نموده است. ااین سه کاریز کمک هاي ارزشمندي به مالک

در سنجش با  کاریز عایشه، خشکسالی بر آبدهی و کارکرد کاریز بناب کمتر سایه می افکند. به دیگر سخن، رخداد 

هاي هاي آهکی در زیر کوهدهد. شبکه کارست و آبراههسالی آب کاریز عایشه را بیش از کاریز بناب کاهش میخشک

جنوبی ارسنجان نقش بنیادین در گردآوري و آب این کاریز دارد. گرچه آب کاریز بناب از یک شبکه کارستی و آب 

میدنی آب کاریز عایشه بیش از آب بناب بوده و شوند، چونیت آشاهاي آبرفتی زهکش میکاریز عایشه از درون خاك

  مردم رویکرد بیشتري به آشامیدن آب کاریز عایشه دارند.

سومین کاریز از سامانه آبیاري کشاورزي ارسنجان کاریز کتک است که درازا و آبدهی آن کمتر از دو کاریز دیگر 

نشان داده شده  )1(گونه که در شکل شود. همانمیکیلومتر برآورد  5/7. دوري مظهر کاریز از مرکز شهر ارسنجان است

پیوندد و با آن است، آب این کاریز در دوري نزدیک به هفت کیلومتري مرکز شهر ارسنجان به آب کاریز بناب می

نام  تنگ الي خره (در گویش محلی) در هاي بآمیزد. درازاي کوره کاریز نزدیک به دو کیلومتر است که آب درهمیدر

  کند. هاي جنوبی ارسنجان را زهکش میکوه

  

  ي پژوهشهایافته

  گردانندگی بومی و رازهاي ماندگاري 

رو هدر گذر تاریخ، مردم ارسنجان با پدیده فئودالیسم روب آن است که دهنده تاریخی نشان پیشینۀواکاوي اسنادها و 

پایه همیاري و خرده مالکی استوار بوده است. از همین روي، در دوران اصالحات ارضی هیچ نبوده اند و کشاورزي بر 

هاي زمینداران بزرگ نیز به چشم نیامد. گريهایی از بیدادزمینی در نزدیکی شهر ارسنجان به دیگري واگذار نشد و نشانه

کشی آب از زمین و پخش آب کاریزها به یاد  یند بیروناتاریخ زندگی مردم ارسنجان نه تنها بیداد و ستمی را در فر

  هاي وابسته به کاریزها آغاز شده است. ها و پیوندهاي خانوادگی نیز در گردهماییندارد، که بسیاري از دوستی

کردند تا نوبت آب آنان نشستند و گفتگو میهر روز و شب شمار فراوانی از مردم در باغ و کشتزارها در کنار هم می

آموختند که هاي همکاري و همدلی را بیازمایند. جوانان میشتافتند تا روشآغاز آبیاري آنان به کمک هم میبرسد. با 

چگونه در هنگام آبیاري به کمک پیرمردان و جهاندیدگان شتافته، بزرگان را گرامی دارند. افزون بر این، هر یک از 

آزمودند. در این کار را با آبیاري و همیاري در کارهاي وابسته به کاریز می ،جوانان به همراه پدران و یا مادران خود

کم جانشین درگذشتگان شوند. گرفتند تا در گذر زمان کمهاي برخورد و رفتار با دیگران را یاد میآزمون جوانان روش
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زار خود رها وانان از  آبیاري باغ یا کشتنات ن، بسیاري از پیرزنان، پیرمردان، یتیمان، بیماران ومندابه کمک جوانان و توان

  چون آب پاك و بدون کینه گردد. ها همشدند تا دلمی

هاي بسیاري نیز در طول سال براي هماهنگ کردن افزون بر آبیاري و همکاري در باغ و کشتزار، گردهمایی

د. شرکت کنندگان در این گردهمایی ها شها و تقسیم زمین (کشتزار) برگزار میها در الیروبی کاریزها و آبراهههمیاري

بیشتر گردانندگان و تاقداران آب بودند. این گردهم آمدن ها  به مردم می آموخت تا رفتار و منش یکدیگر را بخوبی 

تري با یکدیگر آنهایی که روان و رفتار نزدیک ،ارزیابی کرده، پیوند خود با دیگران را به سامان برسانند. در همین راستا

 سامانۀگونه، گزیدند. بدینها، پسران و دختران خود را براي زندگی با هم برمیتند، براي پیوستگی در دوستیداش

گردانندگی آب کاریزها جا پاي بسیار پر رنگی در پیوندهاي اجتماعی و فرهنگی مردم داشت. به دیگر سخن، بسیاري از 

هاي وابسته به آب اي ناخودآگاه، از کارها و گردهماییبه گونهپیوندهاي روانی، اقتصادي و خانوادگی میان مردم شهر، 

ها به داشت بزرگترها در همین گردهماییهاي مردمداري، ادب و نکوداشت پایهگرفت. گرامیکاریزها سر چشمه می

  شد. آزمایش گذاشته می

اند)، روشی است که مردم بران (که به صورت رسمی ثبت نشده هاي بومی آبخرده مالکی و کار به شیوه تعاونی

اند. بودن چنین نهادهاي همیاري بومی که جا پاي پر رنگ آن را این شهر براي انجام کارهاي کشاورزي خود برگزیده

-توان جست و جو کرد، کشاورزان را توانا ساخت تا بی نیاز از سرمایهبرداري از چند رشته کاریز میدر ساخت و بهره

اند و همیاري بومی، کشاورزان توانستهآورند. در این تعاونی ، چرخ زندگی را به گردش درن بزرگداران و زمیندارا

ها و تنها با پایبندي به جایگاه اجتماعی و کارایی خود هزاران سال کار تولیدي شان را پیگیري بدون وابستگی به دولت

سنجان از یک شیوه مدیریت کاریزهاي ار) از تعریف دانش بومی، 1381نمایند. با نگرش امیري اردکانی و عمادي (

  . استخور آفرین برخوردار دانش بومی نیکو و در

-که ارزیابی و شناخت آن می استبرداري از کاریزهاي ارسنجان نمودي از دانش پایدار بومی گردانندگی و بهره

گردانندگی کاریزهاي ارسنجان افزون بر هاي هاي استوار بر فرهنگ بومی را فراهم نماید. شیوهریزيتواند پایه برنامه

ها در ست. این نوشتهههاي نوشتاري فراوانی نیزآنکه سینه به سینه از دودمانی به دودمان پس از آن راه یافته، داراي نشانه

و فروش هاي وابسته به خرید ها در آمده است. نوشتههاي مهریه زنان، و وقفنامههاي خرید و فروش آب، قبالهپیکر قباله

هاي دور بسیاري از مردم ارسنجان ارزش شود. از گذشتهآب افزون بر خریدار و فروشنده، نزد طوماردار نیز نگهداري می

آب این کاریزها را دانسته و خرید و فروش آنها میان مردم فراگیر است. به دیگر سخن، داد و ستد آب چون یک بازار 

  سنجان بوده است. بورس، پیوسته روشنی بخش زندگی مردم ار

  

  هاي کامیابیهاي دارندگی و گردانندگی کاریزهاي ارسنجان، نمایهویژگی

برگیرنده سه رشته کاریز و نزدیک به کاریزهاي بناب، کتک و عایشه در سامانۀواکاوي اسناد نشان داد، همه دارایی 

نامند. گزینش عدد هم را یک تاق میس 720سهم از این  30شود. هر سهم بخش می  720هکتار زمین زراعی، به  700

-هاي آنها بخشو مضرب 9، 8، 6، 5، 4، 3، 2به عنوان کل سهام یک ابتکار و هنر بوده و هست. این عدد بر ارقام  720

توان سهام را بخش کرد و مدت آبیاري را بر پایه کسر یا مضربی از آن ترین عددي است که با آن میپذیر است. آسان
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در شرکت هاي کنونی فراوان دیده شده که شمار همه سهام یک مجموعه برابر یکهزار است. عدد هزار  برآورد نمود.

  بسیار دشوارتر است.       720پذیر است و بخش سهام در مقایسه با عدد بخش 5و  2تنها بر 

ود، یک بیست و شن آب برگزیده میاشود و هر تاقدار، که از سوي خرده مالکتاق بخش می 24همه سهام آب به 

کند. سرپرستی سامانه کاریزها، به یک نفر خوشنام و باسواد به نام ) از آب و زمین زراعی را گردانندگی می24/1چهارم (

که براي چند دودمان در یک خانواده پایدار  استدارانه اري کاري هنرمندانه و مردمشود. طوماردطوماردار واگذار می

گذشته و با از دنیا رفتن واپسین طوماردار، سرپرستی کاریزها به نماینده تاقداران سپرده بوده است. گرچه در چند سال 

شده، امید است که شیوه گذشته همراه با نوآوري هایش پایدار بماند. هم اکنون سامانه گردانندگی کاریزها داراي 

  دفتري ویژه در خیابان اصلی شهر است.  

نیم شبانه روز یا دوازده ساعت آب است. بر این پایه، دور آبیاري که در زبان هر تاقدار در هر دور آبیاري داراي 

دقیقه است. هر  24سهم برابر  720شود و زمان آبیاري براي هر سهم از برابر دوازده روز می ،شودگفته می "رشنه"محلی 

هاي دار، طوماردار و هزینههاي کارکرد تاقسهم در گویش محلی یک قفیز گفته می شود. به دیگر سخن، اگر هزینه

روز شبانه 12در هر  ،سهم باشد 720نوکنی و الیروبی کاریزها صفر باشد، هر خرده مالک که داراي یک سهم (قفیز) از 

داران پس گفته خواهد شد، آب دریافتی سهام گونه که پس از اینکند. هماندقیقه آب از هر سه کاریز دریافت می 24

  شود. سرپرستی و نگهداري، کمتر از این اندازه میهاي از پرداخت هزینه

که دارایی مشاع آب و زمین را یا به ارث برده  هستند ن کاریز چندهزار نفر از مردم ارسنجاناسهامداران یا خرده مالک

کوچکی از یک قفیز و یا بخش بسیار  720تواند یک یا چند قفیز از اند. هر سهامدار میرا از دیگران خریده اند و یا آن

سهم آب بین چند صد نفر مالک خرده پا پخش شده است. شمار کسانی که  30ها، سهم را دارا باشد. در برخی از تاق

بسیار اندك است و شاید نتوان کسی با این دارایی را هم اکنون پیدا کرد. کسانی که داراي  ،داراي یک تاق آب باشند

ن ا. چون شمار تاقداران پیوسته یکسان است، نوسان شمار خرده مالکهستندر اندك ده یا حتی پنج قفیز آب باشند نیز بسیا

  سامانه سرپرستی کاریزها را دچار سستی و فرسودگی نماید.  تواندنمی ،دهدکه در گذر زمان رخ می

بود، جایگاه هاي زیرزمینی رویه از آبهاي بیبرداريزمانی چند دهه گذشته که همراه با بهره بازةافسوس که در 

هاي کنونی و پایین افتادن سطح آب زیرزمینی آبیر رکود شد. با بروز خشکسالی و کمکاریزها و سامانه تاقداري آن دچا

شود و مردم به ارزش اقتصادي، اجتماعی و تر میرنگآب کاریزها در کشاورزي هر روز پردر دشت ارسنجان، جا پاي 

برند. گرچه کشت گیاهان زراعی در مزرعه در سامانه گردانندگی آن بیشتر پی میفرهنگی کاریزها و دانش بومی نهفته 

شوند مند میهاي ارسنجان که از آب این کاریزها بهرهرسد، باغهکتاري مشاع عایشه از سوي تاقداران به انجام می 700

نجان که با آب کاریز آبیاري می شود. مساحت بیشتر باغ هاي ارسبرداري مین بهرهاخرده مالکی بوده و از سوي مالک

بهشت آب براي کشت گندم و از کمتر از هزار متر مربع تا نزدیک به یک هکتار است.  از آبان ماه تا پایان اردي ،شوند

ابستان آب کاریزها جو به سوي کشتزارهاي گندم و جو در شرق ارسنجان سرازیر است و از آغاز خرداد تا پایان ت

براي کشاورزان  اي آشنافروردین و بویژه اردیبهشت پدیده ی در دو ماههبکنند. کم آا آبیاري میدست رهاي زیربستان

  ارسنجانی است.     
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ن وقف شده است. اسهم) در گذر زمان از سوي مالک 120از کل سهام آب و زمین ( 6/1افزون بر مردم، نزدیک 

گیرد. میهاي وقفی را دربرائمه اطهار بخش بزرگی از آب ها و نیزموقوفات مدرسه سعیدیه ارسنجان، مساجد، گرمابه

شود. براي نمونه، هاي کارکرد وقف فراهم میهاي وقفی نیز درون تاقها جاي گرفته است که از مزد اجاره آنها هزینهآب

هاي دینی درآمد آب موقوفه مدرسه سعیدیه باید براي آسایش طالب هزینه شود تا با آرامش بیشتر به فراگیري دانش

شود تا بهداشت و کار برده میهها ب، براي بهسازي و نگهداري گرمابهها شدهبپردازند. درآمد آبی که وقف گرمابه

  هاي وقفی فرزندان یا نوادگان واقف هستند.  تندرستی مردم بهبود یابد. متولی و یا ناظر بیشتر آب

واگذاري زمین زراعی به تاقداران، سرپرستی کارهاي نوکنی و کشی براي پخش آب میان تاقداران، برگزاري قرعه

هاي کاریز و جویبارها و گزینش و یا پیشنهاد میراب از کارهاي طوماردار است. براي پرداخت مزد الیروبی کوره

کاریزها،  داري و الیروبیهاي نگه. براي فراهم کردن هزینهشوداز آب و زمین کاریزها به او واگذار می 25/1طوماردار، 

شناخته  "تاق میان"رسد. این آب فروشی در گویش مردم به فروش آب ساعت آب به فروش می 12در هر دور آبیاري 

روز افزایش می یابد. به  13به  12ساعت است، دور آبیاري از  12میان و تاق طوماردار هر کدام شود. از آنجا که تاقمی

کند. طوماردار به همین نسبت ساعت آب رایگان دریافت می 12روز  13 دیگر سخن، باغ یا مزرعه طوماردار در هر

پردازد. همین اندازه آب هم در هر دور ) در زمین هاي کشاورزي وابسته به کاریزها، به کشت گندم یا جو می26/1(

روز افزایش می یابد  13روز به  12دور آبیاري از  ،رود. بدین گونهآبیاري براي نوکنی و نگهداري کاریزها به فروش می

  کند.  ساعت آب براي پخش میان کسان تاق خود دریافت می 12روز  13روز، در هر  12جاي هب و هر تاقدار

ساعت آب کاریز باشد و یا بتواند رضایت گروهی از  12تاقدار کسی است که در هر دور آبیاري، یا خود دارنده 

به دست آورد. به دیگر سخن، تاقدار کسی است که یا خود  ،اشندساعت آب داشته ب 12که روي هم  را دارندگان آب

او را به تاقداري برگزینند. تاقدار  ،رسدقفیز می 30نها به آنی که روي هم سهام اقفیزآب باشد و یا خرده مالک 30داراي 

جاي هروز)، ب 13(کند. او در هر دور آبیاري ن را رایگان دریافت میابراي مزد خود، بخش کوچکی از آب خرده مالک

در هر  ،دارد. بنابرایندقیقه دیگر را براي خودش بر می 5/1پردازد و سهم می 720دقیقه آب به هر سهم از  5/22دقیقه  24

) آب رایگان هستند که مزد گردانندگی %6دقیقه (نزدیک به  45روزه، روي هم سی تاقدار داراي  13دور آبیاري 

هاي زراعی وابسته به کاریز هم کشت از زمین 26/1دار به نمایندگی از کسان تاق خود، در قآنهاست. افزون بر این، هر تا

درصد آب  11اي سودآور است. با در نظر گرفتن سهم مدیریتی طوماردار و تاقداران، نزدیک به نماید که تا اندازهمی

  شود.کاریزهاي ارسنجان براي کارهاي گردانندگی هزینه می

 24ماند. از آنجا که هاي کاریز کشت و مانده آن آیش میهکتار زمین 700هکتار از  200نزدیک به هر سال تنها 

) 9دار در هر سال نزدیک به نه (، هر تاقدار یا طوماربنابراین ،کنندها کشت میتاقدار و یک تن طوماردار در این زمین

شود. چنانچه دارنده آب از تاقدار پایه قرعه انجام می برد. پخش زمین بین تاقداران برهکتار زمین را به زیر کشت می

براي نگهداري تاق، تاقدار باید کسان تاق  ،تواند آب خود را از یک تاق به تاق دیگر ببرد. بنابراینناخرسند باشد، می

اقدار خود را خشنود کند. رفتار نیکو، نگهداري حساب و فراهم کردن بهنگام آب ابزار این خشنودي هستند. یک ت

ه آنها بکند و بخشی از سود کشت در زمین زراعی را ن را در هر دورآبیاري فراهم میاخوب آب آبیاري باغ خرده مالک

  پردازد. می
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. نیاز استتاقدار پاسدار حقوق کسان تاق خود در برابر دیگر تاقداران، طوماردار و یا افراد بیرون از سامانه کاریز 

 30که بر روي هم را ن اباشد. هر انسان مدیر و باهوشی که بتواند اعتماد گروهی از مالک نیست که تاقدار مالک کاریز

 سامانۀتواند تاقدار شود. این برتري بسیار ارزشمندي است که می ،فراهم نماید دارا هستند سهم آب را 720سهم از 

نین افرادي حتی بدون داشتن مالکیت گردانندگی کاریز براي افراد زیرك و باهوش و خوش سلیقه فراهم کرده است. چ

-گردانندگی کاریزها کار کنند. طوماردار و همه تاقداران نگهبانان کاریز در رویارویی با پدیده سامانۀتوانند در می ،آب

  . هستندسیس باغ و زراعت در حریم کاریز أهایی مانند حفر چاه، ت

افکند و زندگی تاقدار، میراب و طوماردار سایه میروان بودن آب کاریز افزون بر دارندگان آب، بر چگونگی 

هاي کاريها با ندانمکنند تا آب کاریز هر چه بیشتر در جویبارها روان باشد. گرچه در این سالهمگی کوشش می

گردانندگی  سامانۀهاي عمیق در نزدیکی کاریزهاي ارسنجان بسیاري از آنها را خشکانده است، اندرکاران حفر چاهدست

وابسته به خود جلوگیري کند.  اي پذیرفتنی از تجاوز به حریم کاریزهاياریزهاي ارسنجان توانسته است تا اندازهک

. در استاي روان بودن آب کاریزهاي ارسنجان کارهاي ریشهبرابر یورش موتور پمپ، از سازو داري کاریزها درنگه

  رسنجان نشان داده شده است. کاریزهاي ا سامانۀهاي گردانندگی برخی از ویژگی )2(شکل
  

  هاي پژوهش)یافته :مأخذسامانه مدیریتی مجموعه کاریزهاي عایشه، کتک و بناب ( )3شکل 
  

  هاي ناکامیگردانندگی نوین و نمایه

  کم مانند در کشور ايشرکت سهامی برق ارسنجان نمونه -فال

هاي تعاونی و یا سهامی فراوانی در ارسنجان گرچه در نیم قرن گذشته و بویژه پس از انقالب اسالمی شرکت

زمانی  بازةها گروه کوچکی از مردمند که در یک ها فراگیر نبودند. کسان این شرکتاین شرکت اما اندازي شد،راه

از دو  بردارياندازي و بهرهاند. با این حال، بیشتر مردم ارسنجان در راهکردهي همگانی بنگاهی راه اندازي براي سود

  طوماردار

 سهم 720مدیریت کل آب با 

تاقدار هر یک  24

گرداننده و یا دارنده 

سهم. در برگیرنده  30

 آبهاي وقفی 
 

تاق طوماردار با امتیاز 

 سهم 30

  میانتاق

هزینه  برايسهم  30

هاي نوکنی و 

  نگهداري کاریز
 

مجموعه سهامداران خرده 

 ن با هزاران نفرامالک

روز. هر تاقدار داراي  13دور آبیاري 

 720روز. هر سهم از 13ساعت در  12

روز.  13دقیقه در هر  5/22سهم داراي 

دقیقه آب رایگان در هر  45هر تاقدار 

ــاردار  13 ــاعت آب  12روز. طومـ سـ

دقیقه یـک   15روز. هر  13رایگان در 

  روز 12                     نیم روز                        نیم روز
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سال  60که نزدیک به  استاند. نخستین شرکت به نام شرکت سهامی عام برق ارسنجان شرکت همکاري نزدیکی داشته

  اندازي شد.  راه  1359که در سال  استپیش راه اندازي شد و دیگري شرکت تعاونی امت اسالمی ارسنجان 

گشایی از یکی از هنرهاي مردم این شهر در گره 1335-37هاي راه اندازي شرکت سهامی برق ارسنجان بین سال

اندازي یک ب نشده بود، مردم این شهر با راههاي تعاونی تصوی. هنگامی که هنوز قانون شرکتاستهایشان دشواري

ود همکاري کردند. این شرکت سهامی  یک تعاونی فراگیر براي شرکت سهامی عام، همگی در فراهم سازي برق شهر خ

 ؛داراي برق شدند 1337گشودن راهی نو براي برق دار شدن شهر بود. با راه اندازي این شرکت مردم ارسنجان از سال 

از شهرهاي استان برقی را به یاد دارند. در آن دوره نه تنها بسیاري اندکی از مردم کنونی ارسنجان بی اي که بخشگونهبه

  بهره بود.شیراز نیز از نعمت برق بی فارس و کشور، بلکه حومه

آغاز به کار کرد. شوراي شهر، شهرداري و  1335پس از برگزیده شدن کسان شوراي شهر، شهرداري ارسنجان در 

ها دست گان همه محلهمردم بر آن شدند که با همکاري یکدیگر شهر و مردم آن را از نعمت برق برخوردار نمایند. بزر

هزار سهم یکصد تومانی به مردم و همکاري به سوي یکدیگر دراز نمودند و شرکت سهامی برق ارسنجان با فروش یک

کشی برق شهري را فراهم سازد. بدین گونه شهرداري توانست همه پول مورد نیاز براي خریداري موتور ژنراتور و سیم

ترین دشواري مردم آن روز را بدون هزار تومان پول، توانست یکی از بنیاديهمکاري مردم در فراهم کردن یکصد 

  گشایی کند. کمک دولت و تصویب مجلس گره

کاري کردند که  ،شهرداري نوپا با شوراي شهري که برخی از کسان آن سواد خواندن و نوشتن چندانی نداشتند

انجام آن ناتوانند. شهرداري ارسنجان یکصد سهم از هزار سهم  امروز بسیاري از دست اندرکاران پر ادعا و کم انگیزه از

ت أگونه از دارندگان پایه شرکت شد. با خرید این شمار سهم، شهردار ارسنجان رئیس هیرا خریداري نمود و بدین

  مدیره شرکت شد.

و راه اندازي نیروگاه، هاي خرید شود اگر هم اکنون دولت بخواهد همه هزینهبزرگی کار مردم بسیار بیشتر روشن می

هاي رسانی یک شهر را در هنگام کوتاهی بپردازد. افزون بر این، امروزه نیاز به برق و تواناییهاي برقکشی و هزینهسیم

زندگی است. در آن  ها از نیازهاي روزمرهها شناخته شده است و راه اندازي نیروگاهانرژي الکتریکی براي مردم و دولت

اندیشید و این نشانی از دوراندیشی بزرگان شهر در آن دوران سی به برق و ارزش آن در بهبود زندگی میدوران کمتر ک

هاي اندازي این شرکت گویاي آن است که با شناسایی درست از تواناییدارد که به برق و خرید نیروگاه اندیشیدند. راه

  دولت برگشود. توان تنگناي زندگی هر دیار را بدون پا در میانی مردم می

هاي درونی هستند. مدیران کارآزموده جغرافیایی داراي چه توانایی کند که مردم یک پهنهدانش بومی روشن می

برند. مردم ارسنجان براي انجام ها بهره میگشایی از دشواريها، از آن براي گرهآنهایی هستند که با شناسایی این توانایی

برسد و یک کمبود اجتماعی را به سامان برساند، شیفتگی زیادي را از خود نشان کارهایی که سود آن به همگان 

  پیمایند.  راه کامیابی را زودتر می ،دهند. مدیرانی که از این توانایی درونی مردم بیشتر بهره جویندمی

د در زیر المپ برق آموزان توانستنها روشن شد و دانشگیري از برق مردمی، خانهخورشیدي، با بهره 1337در سال 

هاي برقی روشن شد و آواي هاي مذهبی و ملی در ارسنجان با چراغها و جشندرس بخوانند. در این هنگام شب نشینی

برق از سوي کارکنان  بلندگوهاي برقی مساجد فراگیر شد. کارهاي دفترداري، خواندن کنتور و نگهداري فنی کارخانه
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سال برق و روشنایی را به مردم ارسنجان ارزانی  20می برق ارسنجان نزدیک به رسید. شرکت سهابومی به انجام می

  مند ساخت. داشت و اندیشمندان زیادي را از نور خود بهره

کار تیمارداري مردم، شرکت سهامی برق در زیر پاي برق شهرداري و شرکت و علل آن: پس از دو دهه پر فروپاشی

توانست به برق که می هاي کارخانههم شکسته شد. موتور و دیگر ساز و برگ پس از آن برق سراسري سر خورده و در

هاي فراوان به کاريمهري و ندانمها راه یابد، با بیهاي تولید برق در فارس و کشور به درون موزهترین روشعنوان کهن

هاي آن که اي درآمد و هزینهها و دفترهبهایی اندك فروخته شد و شرکت تسویه گردید. صورتجلسات شرکت و سیاهه

د و امروز نشانی از این شرکت پا بر جا نیست. آزموده هاي شپراکنده  ،هاي علمی باشدتوانست پایه برخی از پژوهشمی

اي که هم اکنون هیچ بنگاه تولید برق مردمی در استان فارس و ؛ به گونهمردم ارسنجان در تولید برق به دور افکنده شد

  ده نشود.شاید ایران دی

کند که در بازدیدي که از موزه علم و تکنولوژي شهر منچستر انگلستان داشت، دید که نگارنده نخست فراموش نمی

نمونه موتور دیزل کارخانه برق ارسنجان در سرسراي ورودي این موزه جاي گرفته است. گرچه این بازدید آموزه هاي 

افسوس کم مانندي را بر دل نگارنده به یادگار گذاشت. صد افسوس که دستگاه دولتی  امابسیاري را به همراه داشت،

ارزش این کار مردمی را ندانست و نابخردانه با فراهم کردن برق دولتی این بنگاه خودجوش مردمی را در هم شکست. 

توان به شود، مییاقت نمید و پاسخی درخور درخوانمیم را به همکاري در تولید برق فراهم اکنون که دولت، مرد

-گونه بی مهري ندیده بود، میپی برد. اگر این شرکت این ،ژرفاي ستمی که بر شرکت سهامی عام برق ارسنجان روا شد

  سال کارکرد در کشور باشد.  60نزدیک  پیشینۀتوانست یکی از تولیدکنندگان بزرگ برق بخش غیردولتی با 

-هاي شهرداران، که بهتوانایی هاي شوراي شهر کاسته شد و به دامنهاز تواناییکم اندازي شرکت برق کمپس از راه

استانداران بودند، افزوده شد. گرچه شوراي شهر نخستین شهردار ارسنجان را برگزید، پس از آن توانایی  نمایندةاي گونه

گزید. این شهرداران وابستگی چندانی میشهرداران را بر شوراها کاهش یافت و استاندار فارس از سوي شوراي  شهرها

  دانستند. به مردم نداشتند و به جاي مردم، خود را پاسخگوي استاندار می

ت مدیره أدهد، وابستگی شرکت سهامی برق ارسنجان به شهرداري، ریاست شهردار بر هیهاي پژوهش نشان مییافته

از بزرگترین  ،هاي بسیار از سود برق دولتیفتنیهاي شرکت مردمی برق و گشرکت برق، بزرگ وانمود کردن کاستی

شوندهاي (علل) فروپاشی شرکت برق بودند. آگاهی کم مردم و دولت آن روز از ارزش کارهاي گروهی و نیز اساسنامه 

. بودند  آن بردهاي  ناکامی شرکت سهامی برق ارسنجان در پیشه ویش هاي سهامی از دیگرو ساختار گردانندگی شرکت

شاید این شرکت  ،بردندي از پایداري و کارکرد آن سود میاي بود که مردم بیشتراین شرکت به گونه اگر ساختار

   توانست پایدار بماند.می

ها دارند و جایگاه توده مردم ت مدیره نقش بنیادینی در ماندگاري یا پایان کار شرکتأهاي سهامی عام هیدر شرکت

رنگ است. چون شهرداري یکی از سهامداران بزرگ شرکت برق ها کماین بنگاهو افراد میانی شرکت در پیوستگی کار 

رنگی در هام از سوي شهرداري گرچه نشان پرت مدیره را بر دوش داشت. خرید سأارسنجان بود، شهردار ریاست هی

ایداري این شرکت آسیب فراوانی به ادامه زندگی و پ اما هاي نخستین داشت،گشایی برخی از دشوارياندازي و گرهراه

سازد. این شرکت هایش زمینه شکست نهادهاي مردمی را فراهم میوارد نمود. پشت گرمی و وابستگی به دولت و کمک
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ها باید هرچه بیشتر بر پایه کارکردهاي خود استوار باشند و براي از میان برداشتن کمبودهاي مالی کمتر دست به دامان 

  ها شوند.دولت

هاي دولتی در گذر زمان پایدار نیستند و پیوسته دستخوش ها و بخشنامهسوم بسیاري از قانوندر کشورهاي جهان 

ها بنا هاي خود را بر کمک دولتگردند. از این روي، آن گروه از نهادهاي مردمی که پایههاي فراوان میدگرگونی

هرداري در گردانندگی برق ارسنجان کم کم شوند. به میان آمدن پاي شنهند، دیر یا زود دچار آسیب و یا فروپاشی می

هاي مردمی این شرکت را سست کرد، به آن چهره دولتی داد و جا پاي مردم در گردانندگی آن را کم کرد. با پایه

هاي برق دولتی در شهرهاي بزرگ فراگیر شد. از این روي، براي گذشت زمان و افزایش پول نفت، راه اندازي کارخانه

مردم سر وکار  تر از آن بود که شهرداري با تودهگرفتن پول از نهادهاي دولتی آسان ،هاي نوین برقروگاهراه اندازي نی

اندرکاران دولتی از آن هنري است که بسیاري از دست ،داشته باشد. سازگاري با مردم و داشتن پیوندي نیرومند با آنان

شهرداري  سامانۀ. مدیران دولتی نیاز چندانی به مردم و پول و اندیشه آنان ندارند. از همین روي، چندانی ندارند بهرة

دوست داشت به جاي یک شرکت برق مردمی که مدعیان بسیاري دارد، برق دولتی جایگزین شود تا خودشان یکه تاز 

  میدان باشند.

سهامی برق ارسنجان، که کار آنان بیشتر جنبه نیکوکارانه داشت، نیز  مدیره شرکت هیأتبا افزایش تنگناها، کسان 

تواند برق را براي چندانی براي ادامه کار شرکت نداشتند. آنها بر این باور بودند که اگر شهرداري یا دولت می انگیزه

فشاري کنند، در هم چه پادانستند که چنانچرا آنان زحمت گردانندگی یک شرکت را بکشند؟ آنها می ،مردم فراهم کند

اندرکاران دولتی شتاب زیادي براي فراهم سازي شد دستچشمی با دولت شکست خواهند خورد. از آنجا که دیده می

دیدند. به دیگر سخن، در فرو پاشی شرکت برق دولتی دارند، پافشاري بر پایداري شرکت سهامی برق را امیدوارانه نمی

مگوها هم شرکت سهامی برق را در میان مردم از دیدگاه و بگوها ران آن باشد. نامهربانیکرد که نگکسی زیان مالی نمی

  اجتماعی سست و ناپایدار کرد.- اقتصادي

هاي مردمی دارند، کارا ها و شرکتفراوانی براي افزایش توانایی خود در تعاونی انگیزةها که بدبختانه افزون بر دولت

هاي  رنگی داشت. یافتهفروپاشی آنها جا پاي پر د شرکت برق ارسنجان نیز درهایی ماننشرکت اساسنامۀنبودن 

هاي مردم جایگاه اي است که تودهگونههاي همانند کنونی آن بهاین شرکت و نمونه اساسنامۀدهد، اسنادپژوهی نشان می

مدیره  هیأترفتار و کارکرد  واالیی در گردانندگی و سود آنها ندارند. بسیاري از کسان شرکت درك چندان درستی از

دریافتشان بسیار ناچیز است و بهره چندانی از کار شرکت نمی  ،ندارند. گردانندگانی که رفتار مالی آنها روشن است

-ها و دانش آنها بهست و آزمودهروههاي مردمی پیوسته با بیم و مرگ روبگونه بنگاه برند. بدین گونه ماندگاري این

  رسد.دیگران و آیندگان نمیاي بهینه به گونه

بلکه  ،کندها باور داشتند که از فروپاشی شرکت برق نه تنها کسی زیان نمیگرچه نزدیک به چهل سال پیش خیلی

اي گونهتوان زیان گسترده چنین پندارهایی را بهسود همگانی و برق ارزان و بی دردسري را در پی دارد، امروز می

بود، این شرکت هم سال کارکرد و دانش در ارسنجان می 60بنگاه برق مردمی با نزدیک به آشکار دید. چنانچه یک 

توانست گروه بزرگی از اکنون توانایی فراهم نمودن انرژي بخش بزرگی از فارس و کشور را دارا بود. چنین بنگاهی می

  انی را به آنان پیشکش کند. کار گمارد و سود فراوهمردم را در تولید برق و فناوري هاي وابسته به آن ب
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  مجتمع تعاونی امت اسالمی ارسنجان -ب

این سامانه همیاري فراگیر در آغاز با نام مجتمع تعاونی امت اسالمی ارسنجان کار خود را آغاز نمود و پس از چند 

پیش از آغاز  و کمی 1358سال  به نام شرکت تعاونی مصرف اسالمی ارسنجان به ثبت رسید. این سامانه  که در سال 

جنگ تحمیلی راه اندازي شد، از نخستین کارهاي مردم ارسنجان براي راه اندازي سامانه هاي تعاونی فراگیر پس از 

انقالب اسالمی بود این تعاونی با پیگیري چند تن از جوانان آن روز که اندیشه کار گروهی داشتند، پیشنهاد و راهبري 

اي در ارسنجان پیدا می شد که سهمی مانند مردمی برخوردار گردید. کمتر خانواده شد و سپس از پشتیبانی فراگیر و کم

تومان فروخته شد و با عضویت نزدیک به سه هزار  250از این تعاونی خودجوش را خریداري نکرده باشد. هر سهم به 

دگی آن دوران (شهید سید خانوار، سرمایه ناشی از فروش سهام به یک میلیون تومان رسید. مدیریت وقت جهاد سازن

معصوم موسوي) نیز براي افزایش توان خدمت رسانی این تعاونی به مردم یک میلیون تومان وجه این نهاد را براي 

سال و نیم به این سامانه همیاري قرض الحسنه داد که پس از افزایش توان مالی شرکت تسویه گردید. در  نزدیک به یک

منقول آن اي که سرمایه هاي منقول و غیرنهگوهب ؛رسیدردش پول با سرعت به انجام میسال هاي آغازین کار مجتمع، گ

  تومان رسید.  300سود به  %20سال و اندي کار با  به سرعت افزایش یافت و ارزش سهام پس از یک

ر دوران جنگ هایی که از آن شد، شاید مردم ارسنجان از نادر کسانی بودند که دبا راه افتادن شرکت و پشتیبانی

دوش کشیدند. در اساسنامه این مجتمع تعاونی که از سوي گروهی را براي دریافت کاالهاي اساسی برهاي کمتري سختی

توانست در انجام امور تولید و پخش کاال کار کند. داشتن این از بنیانگذاران و اندیشمندان نوشته شد، مجتمع می

آن زمان نمی شد شرکتی ثبت کرد که هم کارکرد تولیدي و هم پخش کاال  اساسنامه راه قانونی ثبت آن را بست. در

داشته باشد. از این روي، با حکم استاندار فارس این سامانه همیاري با عنوان مجتمع تعاونی اسالمی چندین سال فعالیت 

اساسی را به عنوان یک ها به ثبت برسد. رخداد جنگ نیز پخش عادالنه کاالهاي نمود بدون آنکه در اداره ثبت شرکت

-نیاز بنیادین مطرح کرد و نگذاشت موضوع تولید مانند گذشته مورد توجه دست اندرکاران باشد. روي هم رفته، کاستی

هاي تولیدي هاي قانونی و رخداد جنگ نگذاشت این مجتمع تعاونی آنگونه که خواست پیشگامان آن بود در زمینه

از چند سال کار این سامانه همیاري به نام شرکت تعاونی مصرف به ثبت رسید. در  کارکردي داشته باشد. به ناچار، پس

هاي در سطح کشور به شمار ترین شرکتهاي اداره تعاون این شرکت یکی از کامیابهاي نخست ثبت، و با ارزیابیسال

  رفت.می

هاي. آهسته آهسته کاهش یافت پس از آنکه راه اندازان شرکت به دالیل گوناگون از آن جدا شدند، کارکرد آن

سال خدمت رسانی، این شرکت فراگیر نیز بدون آنکه سرمایه مردم را تسویه نماید، از  12بدین ترتیب با گذشت نزدیک 

کار باز ایستاد. تسویه نشدن سهام و نبودن پاسخگویی به پرسش ها، مردم را نسبت به کارهاي تعاونی بدبین نمود. ورود 

هاي اقتصادي در میان گردانندگان شرکت و آشنا نبودن آنها به اصول تجارت و ی به جاي دیدگاههاي سیاساندیشه

توان از شوندهاي فروپاشی این شرکت دانست. با بهبود شرایط اقتصادي پس از جنگ و فراوانتر شدن اقتصاد را می

هاي شرکت بسیاري از دارایی ،. بدین ترتیبکاالها، مدیران شرکت نتوانستند شرکت را در میدان رقابت پایدار نگه دارند

  نابود گردید. 
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ها به پیروي از ها و نیز وادار نمودن همه شرکتگرایی در کار تعاونیهاي سیاسی و گروههاي دولت و اندیشهدخالت

درگیر در  . بسیاري از دست اندرکاران دولتیاستهاي همیاري یکی دیگر از بازدارنده ها در سامانه ،یک قانون مرکزي

هاي زودگذر هاي سیاسی هستند که با سمت و سو دادن کارهاي تجاري به دیدگاهها، از وابستگان گروهکار تعاونی

گونه مدیران انگیزه و دانش الزم براي فرهنگ سازي در سازند. اینها را فراهم میهاي فروپاشی شرکتزمینه ،سیاسی

انگیزه آشنایی یا بیهاي از پیش نوشته شده و ناریز کردن مردم به پذیرش اساسنامههاي همیاري را ندارند. ناگزمینه سامانه

این، نگرش سازد. بنابررو میهها، فرهنگ کار گروهی در میان مردم را با افت بزرگی روببودن گردانندگان تعاونی

یره و به فراموشی گراییدن ت مدأها و گزینش هیسیاسی به کارکرد شرکت، دخالت فراوان دولت در تهیه اساسنامه

  توان از شوندهاي فروپاشی این شرکت دانست فرهنگ همیاري را می

  

  یابی ماندگاري سامانه گردانندگی در کاریزهاي ارسنجان و فروپاشی شرکت هاي نوینریشه

مدیریت هاي فروپاشیده تعاونی که با روش سنجش کارکرد مدیریت کهن و پایدار کاریزهاي ارسنجان با شرکت

ها گونه پایداري و فروپاشی یابی این، ذهن کنکاشگران را به سوي ریشهانداندازي شدهنوین در چند دهه گذشته راه

ولی چاه هاي آب  ؛ها نتوانست کاریزهاي ارسنجان را بخشکاندرویه شمار موتورپمپسازد. چرا افزایش بیرهنمون می

ولی  ؛ی شرکت سهامی برق و تعاونی اسالمی ارسنجان را در هم شکستهاي دولتها و بخشنامهخشک شد؟ چرا فرمان

هاي به دست آمده از انجام با واکاوي یافته دکوشمینتوانست بر مدیریت کاریز ارسنجان چیره شود؟ این بخش از مقاله 

هاي رآمده از مصاحبههاي بگزاره )2(پسندانه بیابد. در جدول هایی خردها، پاسخهاي اکتشافی براي این پرسشمصاحبه

ها در سمت چپ ارائه شده باز (عبارات پس از این) در ستون سمت راست و مفاهیم رمزگذاري شده حاصل از این گزاره

  است. 

  

  هاي سنتی و نوین گردانندگیهاي ماندگاري سامانههاي باز پیرامون تبیین کنندهها و مفاهیم برآمده از مصاحبهگزاره )2جدول 

  مفهوم  گزاره

  هاشیوه پاسخگویی گردانندگان به نارضایتی  فشار منجر به خروج ناراضیان ناشی از اصل تساوي آراء در برابر سهام 

  ارائه کار ينارضایتی از عایدي در ازا  انگیزگی ناشی از بهره ناعادالنه در قبال کارکردبی

  نامتناسبگذاري ر اثر هدفبفروپاشی   ریزي بر مبناي اهداف گذراپایه

  نقش سرگروه در راهبري کسان  هاي خرد فرماندهی سهام کسان در قالب گروه

    سهیم نبودن در سود و زیان

  گردانندگی دموکراتیک  وابستگی گردانندگی به قدرت حاکمه

  هاها و قانوننامهینیها، آگذار سیاست  هاي محلیناپایداري قدرت

  هاي غیراقتصادي گردانندگانانگیزه  هاآمیزش کارکرد اقتصادي و سیاسی شرکت

  

هاي تعاونی با مدیریت نوین هر کس با هر اندازه سرمایه داراي یک دهد در قوانین شرکتهاي پژوهش نشان مییافته

رأي است و از این روي مردم انگیزه چندانی براي خرید شمار بسیاري سهام ندارند و دارایی هر کس در برابر سرمایه 

تواند دادخواهی کند. هاي سهامی عام یک عضو ناخرسند به سختی میها و یا شرکتناچیز است. در این تعاونیشرکت 
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تواند سهم خود را پس گرفته و از شود که میبه فراوانی دیده شده است که با پافشاري عضو ناخشنود به او گفته می

هاي گرفتن سهم نه تنها دشوارياند که پسداد نیست، میشرکت بیرون برود. از آنجا که شمار سهم عضو ناخشنود زی

بینند دهد. گروه ناخشنودان که میبراي گردانندگی شرکت  کاهش می را بلکه شانس او ،اش را از میان نمی بردزندگی

زمان،  روند. بدین گونه، با گذشتهاي آنها نیست، کم کم از گردونه گردانندگی شرکت بیرون میرویکردي به دیدگاه

  شوند.انگیزه میشمار فراوانی از کسان شرکت نسبت به سرنوشت آن بی

در  ،شوندهاي رسمی دولتی پشتیبانی می، گروهی که بیشتر از سوي سازمانانگیزه شدهرو در روي این گروه بی

ي اقتصادي و سرشت هاویژگی ،گیرند. بدین گونهدست میهسادگی کارها را ببه ،مدیره آمده هیأتهاي گزینش نشست

گونه رفتارها شرکت ها را پس از چند گاهی از گردونه تولید و  ها آسیب خواهد دید. اینوابسته و این شرکتنا

هاي اقتصادي مردمی مانند هاي زودگذر سیاسی و گروهی به درون سامانهروند. ورود دیدگاهاثرگذاري بیرون می

  سازد.رو میهروبها را با زوال سرطان زندگی این سامانه

مدیره کم و بیش رایگان است و آنهایی که کارکرد درستی  هیأتهاي ها، نشستنکته دیگر آنکه در این شرکت

ار و کاي در برابر کارکرد خود ندارند. با چنین رویکردي، انگیزه افراد درستدرآمد و بهره از پیش تعریف شده ،دارند

شود. از آنجا که سود یا زیان شرکت جایگاه تعاونی و سهامی عام کم میهاي شفاف مالی براي گردانندگی شرکت

تواند پس از جز یک نیاز آنی که میاي در زندگی مدیران ندارد، دلخوشی به کار در آنها کم است. روي هم رفته بهویژه

تن شرکت ندارند. در برابر ه داشهاي نو انگیزه چندانی براي پایدار نگچند سال از میان برود، گردانندگان و کسان تعاونی

  جو و سیاست زده انگیزه فراوانی براي مدیریت و دسترسی به منابع مالی این شرکت ها دارند. انگیزگی، افراد سوداین بی

سازي آب که یک گذاري نشده است. فراهمهمیاري کاریزهاي ارسنجان براي دستیابی به یک نیاز گذرا پایه سامانۀ

هاي نوین، طوماردار و تاقدار یره تعاونیمد هیأت ياین سامانه است. ناهمساز با اعضا سان است، پایهان نیاز همیشگی

بند هستند. این پایبندي از رازهاي پایداري که همگان از آن آگاه و بدان پای داراي سود مادي روشن و درخوري  هستند

سادگی به ،ن ناخشنودي که آبشان را به او سپرده انداه خرده مالکسامانه مدیریتی کاریزها شناخته شد. بر این پایه، تاقدار ب

داند که کسان تاق را نسبت به گوید که از تاق او بیرون بروند. او کار و پیشه خانوادگی و سود خود را در این مینمی

اجتماعی در خانواده  - يکوشد تاق را به عنوان یک ارزش اقتصادکار خود آگاه نموده و آنها را خرسند نگه دارد. او می

تواند با خود نگه دارد و کاري کند که همه کسان تاق از او آسوده دل باشند و نام او آرام بخش جانشان باشد. او می

  ها خواستار پیوند به تاقش باشند.ن تاق خود، کاري کند که برخی کسان سایر تاقافراهم نمودن خشنودي خرده مالک

شماري از  ،مدیره هیأتافزون بر مجمع عمومی و  ،ارسنجان و یا مجمع تعاونی این شهرچنانچه شرکت سهامی برق 

اید از فرو پاشی شد. این پویایی شبسیار پویاتر و کاراتر می ،کردهاي کوچکتري بسامان میکسان شرکت را در گروه

د و سود روشنی داشته باشد. مانند گرداند که باید کارکرنام مینمود. هر گروه را یک سر گروه خوشآنها جلوگیري می

نام هم که سهام یک بخش از هاي خوشنمایند، این سرگروهتاقداران کاریزها که آب شماري از مالکین را مدیریت می

 هیأتها میان مردم و گروهاي نیز برخوردار شوند. سرباید از یک حق و حقوق ویژه ،کنندسهامداران را فرماندهی می

توانند در ها میشود، سرگروههاي مجمع عمومی هر یک سال یک بار برگزار میکنند. اگر نشستي میدارمدیره میدان
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مدیره و  هیأتهایی به د شرکت و گردش بهتر کارها رهنمودگذر یک سال بارها دور هم گرد آمده و درباره کارکر

  مجمع عمومی بدهند. 

از سود بیشتر ولی  ،سازندتري از سهامداران را فراهم میهایی که خشنودي شمار بیشباید کاري کرد تا  سرگروه

اي که نگهبان سود همگان است گونهبه ؛پیمایدمند شوند. با این روش رهبري، شرکت در راهی درست ره میشفافی بهره

ري  نیز ها از سود پذیرفته شده و درخوشود. روشن است که از این راه سر گروهو نیز از فروپاشی شرکت جلوگیري می

 ؛ها خواهد شدهاي سرگروهمدیره هماهنگ کننده و مجري دیدگاه هیأتها، شوند. با بودن این سر گروهمند میبهره

  خواهد کرد.ایفا مدیره همانند طوماردار در گردانندگی کاریزها نقش  هیأتیعنی رئیس 

ها در . هر چه جا پاي دولتاستنکته دیگر در پایداري تعاونی کاریزهاي ارسنجان وابسته نبودن بودن آنها به دولت 

هاي وابسته با یابد. شرکتها کاهش میهاي مردمی افزایش یابد، پایداري شرکتگزینش گردانندگان و مدیران شرکت

ها باید دهند. در دوران کنونی که همه شرکتود را از دست میگردند و کارایی خها دچار تنش میآمدن و رفتن دولت

هاي فراگیر مردمی را بسیار هاي دولتی به ثبت برسند، بیم وابستگی به نهادهاي دولتی و فروپاشی شرکتاز سوي سازمان

ها ها و خواست دولتنامهها، شیوهها، قانونوري و پایا سازي شرکتکند. براي افزایش بهرهبیشتر از گذشته تهدید می

  ها باشند. باید به سوي افزایش هر چه بیشتر جایگاه مردم در گردانندگی شرکت

 رنگی در فروپاشی آنها دارد. در سامانهها نیز جا پاي پرکاري با کارکرد اقتصادي شرکتآمیخته شدن سیاسی

برداري از دهی اقتصادي و بهرهشاورزي، سوددر برابر، پایداري ک کاري جایی ندارد.مدیریتی کاریزهاي ارسنجان سیاسی

اقتصادي پایه گزینش هاي غیرهاي بنیادین این سامانه همیاري است. شوربختانه انگیزهاندیشه و سرمایه مالی مردم پایه

  که آفت بزرگ براي مدیریت و پایداري آنهاست. استهاي بزرگ اندرکاران تعاونیبسیاري از دست

  

  گیرينتیجه

کید شد. براي نشان دادن توانایی أپژوهش بر جایگاه واالي دانش بومی در توسعه و پیشرفت جوامع انسانی تدر این 

هاي جامعه کنونی، سامانه همیاري کاریزهاي ارسنجان که یک شیوه کهن و بومی گشایی کاستیدانش بومی در گره

ن اشهر مقایسه شدند. نشان داده شد که مالکبا مدیریت شرکت سهامی برق و مجتمع تعاونی امت اسالمی این  ،است

انگر آن بود که بیها اند. ارزیابیکاریز در گذر تاریخ با کاربرد شیوه بومی تاقداري به همکاري پایدار با یکدیگر پرداخته

هاي یک مهندسی حفر و ساخت کاریز، روش مدیریت و پخش آب در مجموعه کاریزهاي ارسنجان داراي ویژگی

اي زیبا از همکاري و کار گروهی است که اساسنامه آن بیشتر در دل هاي است. این سامانه مدیریتی گونهدانش بومی 

ها را پشت سر گذاشته و با مردم جا دارد تا بر روي کاغذ. شیوه مدیریتی بومی کاریزها در گذر زمان تنگناها و دشواري

همیاري  اجتماعی پایدار بماند. سامانه-گوناگون سیاسی هايهاي نوآورانه توانسته است در گردابوري از روشبهره

 26/1دیک به تاقدار و یک طوماردار ساخته شده است. هر تاقدار گرداننده نز 24کاریزها از گروه بزرگی خرده مالک، 

در کار  کند. براي کامیابیرهبري می ،که به تاق او وابسته اندرا ن اآب شماري از خرده مالک از کل آب کاریز بوده،

ن و طوماردار است. در این سامانه کار مدیر بخوبی ارزش گذاري شده اشد میان خرده مالکخود، تاقدار پیوسته در آمدو

 شوند.مند میاي دادگرانه و شفاف، از آب و زمین رایگان بهرهو تاقداران و طوماردار براي گذران زندگی خود به گونه
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اریزها با برخورداري از پایگاه نیرومند مردمی، دانش بومی، قوانین دادگرانه و گیري شد که سامانه مدیریتی کنتیجه

  ها توانسته است همچنان پایدار بماند.وابسته نبودن به دولت

افزون بر کاریزهاي ارسنجان، کارکرد شرکت سهامی برق پیشین ارسنجان و مجتمع تعاونی امت اسالمی ارسنجان نیز 

شدند. سال کار، دچار فروپاشی  12و  20انه همیاري نوین مردمی به ترتیب پس از نزدیک به واکاوي گردید. این دو سام

هاي سیاسی و غیر اقتصادي به هاي مردمی، به میدان آمدن اندیشهکرد شرکتبی با کارآشنایی بسیاري از مدیران انتصانا

همیاري ، شفاف یا دادگرانه نبودن منافع مادي از سامانه هاي  درون شرکت، پایدار نبودن دیدگاه دولت ها در پشتیبانی

هاي فروپاشی ترین زمینهاز بنیادي ،مدیره از کارکرد شرکت ها و کوشش دولت براي یکه تازي در کارها هیأتاعضاي 

  رد. ها بر نیاز ما به دانش بومی و نوآوري و نوسازي آن پافشاري دااین سامانه هاي همیاري شناخته شد. روي هم رفته یافته

  

  برداري بهینه از کاریزهاي ارسنجانچندپیشنهاد براي بهره

هاي پیرامون کوره هاي کاریز از در راستاي پاسداشت حریم کاریزها و بویژه کاریز عایشه، شایسته است که زمین -1

خوبی براي آید. با این کار درآمد هاي همگانی و تفریحی درکاري شده و در پیکر پاركسوي مدیریت کاریزها جنگل

خواري در امان نگه زیبا، کاریزها را از خطر سیل و زمینهاي سهامداران کاریزها فراهم خواهد شد و ساخت جنگل

  خواهد داشت.

اي براي خود تدارك ببیند. این کاریزها ساختمان و سازمان اداري شایسته طومارداري گردد مدیریتپیشنهاد می -2

ن و خرید و فروش آب را در آن اوزي مجهز گردد و پایگاه اطالعاتی مربوط به مالکآوري امراداره باید به دانش و فن

هاي ارزشمند سالخوردگان و پیشکسوتان امر کاریز را به توان آزمودهنگهداري کند. با داشتن چنین سازمانی می

 برداران جوان آموزش داد. کارمندان و بهره

هاي نوین آبیاري در مزارع متعلق به خود، نقش واالیی در آمورش مدیریت کاریزها باید افزون بر اجراي شیوه -3

  کشاورزي مدرن داشته باشد. 

برداري درست از منابع آب و خاك وابسته نیاز است منابع مالی سامانه کاریزها بیشتر از راه مدیریت بهینه و بهره -4

 چون گذشته خط مشی این مدیریت باشد. گردد و کاهش وابستگی به دولت هم این کاریزها فراهم

برداري بهینه از این باید با بهره .هاي این مدیریت استهکتاري کاریزها از برتري 700مشاع بودن زمین نزدیک به  -5

 ها تولید  و سودآوري را افزایش داد.زمین

ارد. باید کوشش ن و جامعه را در پی نداهکتاري به قطعات کوچک سود دراز مدت مالک 700تفکیک زمین   -6

 وري از آب و زمین  بهبود یابد.هاي بهرهها حفظ شود و نمایهنمود تا یکپارچگی زمین

براي بزگداشت یاد آنانی که براي جاري بودن آب کاریزها کوشش نمودند و نیز پاسداري از هنر و دانش  -7

تواند در همان ساختمان سازمان مدیریت کاریزها اندازي گردد. این موزه میاي راهشایسته است موزه ،وابسته به کاریز

 دهی گردد. سامان

ضرورت بازنگري و بهبود این سامانه  ،برداري بهینه از منابع آب و خاكبا توجه به پیشرفت علوم و نیاز به بهره -8

ی آیشه وري از اراضد، ضریب بهرههستنشود. هم اکنون نسبت به سایر اراضی که داراي مالکیت خصوصی احساس می
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تن گندم و راندمان آبیاري نیز بسیار پایین است. آیش بودن حدود  2بسیار پایین است. میزان عملکرد در هکتار در حدود 

ست که عمده در بهره برداري از کاریزها هايهاي مدرن آبیاري از ضعفاراضی در هر سال و عدم استفاده از شیوه 3/2

اخیر به علت عملکرد پایین در سطح این اراضی که عموماً به کاشت گندم و جو  هايدارد. در سالنیاز به تحول اساسی 

رسد که این تفکیک در درازمدت به نفع یابد، تمایل به تفکیک اراضی آیشه افزایش یافته است. به نظر میاختصاص می

ري بهترین اراضی زراعی . تفکیک اراضی به مفهوم مساعد شدن شرایط براي تبدیل کاربستیهاي آینده نمردم و نسل

مجزا شدن اراضی، انگیزه الزم براي احیا و  ،منطقه از کشاورزي به مسکونی و صنعتی و ... خواهد بود. فزون بر این

  نگهداري کاریزها را از بین خواهد برد. 

با  برابر ارسنجان کاریزهاي شود. کل سهام استفاده 720از  1000  جاي به سهام تقسیم در که شودمی پیشنهاد -9

، 6، 5، 4، 3، 2هست. این عدد بر ارقام  و بوده و هنر ابتکار یک سهام کل عنوان به 720عدد  است. گزینش سهم 720

ها گردد. با این ویژگیپذیر مینیز بخش 7به آن افزوده شود، به  1پذیر است و اگر ها بخشهاي آنو مضرب 9، و 8

  هام را توزیع نمود و زمان آبیاري را بر اساس آن تنظیم کرد. توان سترین عددي است که با آن میراحت

  

  گزاريسپاس

ها و تصاویر در این پژوهش آقاي مهندس تیمور ایزدي، کارشناس بخش مهندسی آب دانشگاه شیراز در تهیه نقشه

  گردد.اي همکاري نموده اند که بدین وسیله از ایشان قدردانی میماهواره
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