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 ي قنات و چاه وسيله گيري از آبهاي زيرزميني روستايي به بررسي تطبيقي بهره

  )شهرستان جاجرم هاي شوقان و سنخواست موردي: بخش ي العه(مط

  دانشگاه تهران ي جغرافيا، دانشكده ،سنجش از دور دانشيار گروه كارتوگرافي و -حسن علي فرجي سبكبار   
د اكبرپور سراسكانرودمحم 1دانشگاه تهران ي جغرافيا، دانشكدهي، ريزي شهر برنامهجغرافيا و  دانشجوي دكترايـ  

  دانشگاه شهيد بهشتي ،ريزي روستايي برنامهجغرافيا و دانشجوي دكتراي علي اكبر محبي ـ 

  20/07/1390نهايي:  تأييد          17/05/1389پذيرش مقاله: 

  چكيده
 ي بـرداري از منـابع آب و نقـش آن بـر توســعه     بهــرهتطبيقـي  بررسـي  هـدف از ايـن مقالـه    

روي آوردن به احـداث  است. بنابراين  هاي شوقان و سنخواست بخشهاي روستايي  سكونتگاه
باعـث تغييراتـي شـديد در نظـام      ،عميـق و گسـترش روزافـزون آنهـا     هاي عميق و نيمـه  چاه
هـاي   . هر چند هزينهشود ميهاي سنّتي  برداري از منابع آب و درنهايت، از بين رفتن روش بهره

بسيار زيادتر  ،ت در قبال مخارج آناست، اما بازدهي قنات در درازمداحداث قنات باالتر از چاه 
 57مـورد مطالعـه    ي دهد كه در محـدوده  نشان مي مقالهاي اين ÷÷÷÷ه يافته. تر است و باصرفه

(ديزلي و برقـي) تـوان برابـري     ها زيرا اين قنوات در برابر چاه ؛اند %) خشكيده33رشته قنات (
ديگـر  صورت مكمل در كنار منـابع   ) به1340از اصالحات ارضي  يشپ( ها كه ابتدا نداشتند. چاه

ه بودند، در مدموجـب و  شـد ت زمان كوتاهي(كمتر از سه دهه)، جايگزين قنوات آب مورد توج 
اي در سطح محدوده شدند. جايگزيني چاه بـا قنـات همچنـين     بروز مسائل و تحوالت گسترده

زايش درآمد و قدرت خريد زارعان، افزايش رونق اف همچون:فضايي ديگري  ـ  پيامدهاي مكاني
، مهـاجرت  ه اسـت اقتصادي محدوده، كاهش جمعيت روستاهايي كه قنوات آنهـا خشـك شـد   

ها  چاه اكنون نتيجه همهمراه داشت. در جمعيت روستايي به روستاها و شهرهاي اطراف و ... را به
توجه و اهميـت دادن بـه ايـن دو و    . بنابراين هستندترين منابع آب در دسترس  مهم ،و قنوات
  شود.پايدار روستايي تلقي  ي تواند راهكاري براي توسعه درست و بهينه از آنها مي ي استفاده

  
  

  .سنخواست ،هاي شوقان بخش ي پايدار، منابع آب، توسعه، توسعهها:  واژه كليد
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  مقدمه

ه شالوده و عنصـر ضـروري تمـام    اي ك گونه به. دارداسي در زندگي بشر فرد، جايگاه حس عنوان يك عنصر منحصربه آب به
هـاي   تسـنّ  در ميـان  ).13: 1367 ،(گنجـي  كنـون بـوده اسـت    ن تـا دم تمد ها، از سپيده فرهنگ ي ها و پديدآورنده جامعه

و  هـاي مربـوط بـه كشـف     تبخـش وسـيعي از كشـور ايـران، سـنّ      در ميانكاربردي روستايي در مناطق خشك جهان و 
 ترين سهم ايـران در تأسيسـات آبيـاري و فـنّ     بزرگ اي بس كهن دارد. استحصال و مديريت بر منابع آب است كه سابقه

 رساني آب ي جهان شمرده شده است. ابداع قنات و كاربرد آن در زمينهديگر آن به نقاط  ي رساني، ابداع قنات و عرضه آب
هاي مركـزي نجـد ايـران     به مراكز سكونتي و مزارع پيراموني آنها، عامل اصلي دگرگون كردن شرايط سكونت در قسمت

هر يك به وسعت اين منابع  ي هاي جديدي شدند كه اندازه موجب پيدايش سكونتگاه ،سان اين منابع تازه بوده است. بدين
هـا و مـزارع،    پذيري و پراكنـدگي خانـه   شكل ي ا، نحوهه ي سكونتگاهگزين مكان ي نحوه ،آن دنبال بهبستگي تمام داشت و 

ر از چگـونگي  متـأثّ  چشـمگيري  ي انـدازه هاي توليد جمعي، تـا   گيري شيوه از زمين و شكل برداري بهرهو  مالكيت ي نحوه
طـور مناسـب از آن    ). بنابراين، قنات به هرجا راه پيدا كرده و به78: 1367 ،(سعيدي دستيابي به آب و منابع آن بوده است

شده؛ ايجاد سكونتگاه، سكونت دائم، رونق كشاورزي و دامپروري، عمران و آبادي و رونق اقتصادي با خود به  برداري بهره
تغييرات در  ي عي ايران و نيز درنتيجهاجتما روابطبا تغييرات ايجاد شده در  همگام ).81: 1379 ،(زياري ارمغان آورده است

ـ  ،از عوامـل طبيعـي توليـد    بـرداري  بهـره هاي  ) و نيز روشتصرّف( مالكيت ي روابط توليدي، نحوه ويـژه منـابع آب بـا     هب
و درنتيجـه   مالكيـت ت گرفـت. بـيش از هـر چيـز، تغييـر روابـط       هايي همزمان با اجراي اصالحات ارضـي شـد   دگرگوني
از منابع آب را ضروري ساخت.  برداري بهرهه و هاي خصوصي تهي عوامل توليد ازجمله آب، كاربرد روشتر شدن  اختصاصي

منابع آب را ابتدايي، نارسا و عاملي بازدارنـده   برداري بهرهاستخراج و  سنّتيهاي  در اين ميان، بسياري از كارشناسان روش
عميق و گسترش روز افزون آنهـا   هاي عميق و نيمه احداث چاه دن بهآورند. روي آور شمار مي در راه افزايش توليد زراعي به

از هـر چيـز، موجـب از بـين      پيشاز منابع آب شد كه  برداري بهرهتغييراتي شديد در نظام  موجب 1340 ي ويژه از دهه هب
مورد مطالعـه كـه جـزء     ي ). در منطقه82: 1367 ،(سعيديشد از منابع آب  برداري بهرهاستخراج و  سنّتيهاي  رفتن روش

آبيـاري   دراي  ، قنوات نقش عمـده  از اصالحات ارضي و انقالب اسالمي پيشخشك كشور است، تا  مناطق خشك و نيمه
 ي و نحـوه  1360 ي از دهـه  ويـژه  بـه  (ديزلي و برقـي)  عميق هاي عميق و نيمه از آن با ورود چاه پسعهده داشتند، اما بر

ت تحـوال آمده است. هـر چنـد ايـن     وجود بهت بنيادين در ابعاد گوناگون زندگي روستائي تحوالآب،  برداري بهرهو  تصرّف
 هاي توليد، گسترش ادوات پيشرفته كشاورزي، افزايش سطح زير كشت محصوالت كشاورزي، شيوه تنوعسبب افزايش و 

پايين رفتن  سببكشي از منابع آب،  ده است. اما از طرف ديگر، رقابت بر سر بهرهشيان يو در مواردي افزايش درآمد روستا
 طـور عمـده   بـه ( آوري ها به فن چاه برداري بهرهبه  توجهده است. با ششدن قنوات  آبي و خشك سطح آبهاي زيرزميني، كم

شهري) يا تأسيسات زيربنايي چون مواد هاي نگهـداري چـاه را    خود ازجمله؛ تأمين هزينه سوختي و برق، مشكالت خاص
وابستگي و مهاجرت بيشتر به شهر، كاهش  همچون؛، پيامدهاي گوناگوني هايي ت و جريانتحوال. چنين موجب شده است

ده بـه  شـ كوشش  مقالهمراه داشته است كه در اين ه هاي توليد و... براي روستاها به هاي اجتماعي، افزايش هزينه همياري
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هـاي طبيعـي و انسـاني     در نظـر گـرفتن ويژگـي    بنابراين بـا  تحليل و ميزان اثرگذاري آنها در فرايند توسعه پرداخته شود.
شـناخت،   ي زمينـه بـر گسـترش    افزون هاي مرتبط با اين موضوع، بررسي روند سوييهاي شوقان و سنخواست و از  بخش
ز شود هاي آزمون و خطا پرهي دستيابي به الگوي مناسب در اين منطقه ياري كند تا بدين وسيله از هزينه درتواند ما را  مي

پايدار پرداختـه شـود.    ي مبتني بر توسعه  احي سيستميريزي و طرّ انساني سكونتگاه به برنامه ـو بر اساس شرايط طبيعي  
هـاي   سـكونتگاه  ي از منـابع آب و نقـش آن بـر توسـعه     بـرداري  بهرهتطبيقي بررسي ي از اين پژوهش، بنابراين هدف كلّ

 ـ   ي علمـي هـا  روش گيـري از كـدام   با بهـره كه پرسش و همچنين پاسخ به اين  هاي شوقان وسنخواست بخشروستايي 
  هاي آبياري دست يافت؟ بر منابع آب و روش تأكيدپايدار روستايي با  ي توان به توسعه كاربردي مي

  مباني نظري
 تنهـا  دهد، توسعه چيزي نيست كـه هـر فـردي    قرار مي تأثيرشكلي تحت  ما را به ي است كه زندگي همه فراينديتوسعه 

بنـابراين كوشـش مـا بـراي      .بهبود كيفيت زندگي همه است ،توسعههدف دلخواه  .خودش را بهبود دهد وضعيتبخواهد 
ه برنامـ  ي ه برپايـه يرد. اين اصل هميشه بايد در توسعمردم را دربرگ بيشترشكلي باشد كه منافع  دستيابي به توسعه بايد به

ميان مـي  هرگاه از موضوعي جغرافيايي سخن بهدرواقع  ).7: 1377 ،(دياس و ويكراماناياك نظر باشد مد    ر آيـد، بايـد تصـو
انداز جغرافيـايي،   وجود آمده است. چشم هآن، موضوع يا پديده ب ي وسيله هكند كه ب جغرافيايي به ذهن خطور  انداز يك چشم

(انسـاني) و طبيعـي تشـكيل     فرهنگي انداز چشمفضاي حاصل از تقابل نيروهاي گوناگون طبيعي و انساني است كه از دو 
دهـد كـه داراي    را تشـكيل مـي   روابـط بـين آنهـا، يـك نظـامي       ي اضافه از عوامل (نيروها) به اي هشده است كه مجموع

اين اجـزا   در آنشده كه داراي محيطي است كه  نظام (سيستم) از اجزايي تشكيلساختارهاي فيزيكي و انساني است. اين 
يعنـي كـاركرد و    ،تغييـر در نظـام   موجبتغيير در محيط  آورند. وجود مي ت را بهييك كلّ درنهايت و دارندوابستگي متقابل 

پويايي و موجب دور شدن از اهداف، آيد كه  ي محيطي پيش ميها ناهماهنگي با دگرگوني و در پي آنشود  اهداف آن مي
 تصـرّف جغرافيايي، يعني نيروي طبيعي است كـه دخـل و    انداز چشم يشود. قنات نيز يكي از اجزا حيات نظام مي ي ادامه

 آورد كـه قنـات (و   مـي  وجـود  بـه (نظام) قنات را  انداز چشمفرهنگي به نام  انداز چشمطبيعي، يك  انداز چشمانسان در اين 
آورد. اين نظام (قنات) منبـع آب بسـياري از    مي وجود بههاي آبياري) را  انداز فرهنگي شرق (فرهنگ نوعي چشم آبياري) به
(عباسـي،   هـاي انسـاني اسـت    كردن شرايط زيست گـروه  ها (مراكز سكونتي و مزارع پيراموني) و عامل دگرگون سكونتگاه

قابل پـذيرش و    نظر علمي هاي كاربردي آن (معقول، از تنّي) و سمحلّ  آوري خودساخته (دانش بومي ). اين فن33: 1378
ـ   عنـوان  بههاي منطبق با شرايط مختلف محيطي) براساس زمين  از اصول و بنيان  ي ع محـدود از زمـين، پايـه   مـادر و توقّ

توليـد زراعـي و    ي ها، شيوه ظاهري سكونتگاه ي كه چهره رود شمار مي بهي آنها ملّ ي ها و سرمايه ي سرزمينفرهنگي و فنْ
ي اسـت كـه موجـب جـذب و اسـكان      جمعيتـ (زيربنـاي   عد اقتصادي و اجتماعيپيدايي روابط دروني روستاها از ب ي نحوه

اساس آن تعاون و هميـاري ميـان روسـتاييان    زراعي و بر برداري بهرهشود) تابع اين پديده بوده است كه نظام  مي جمعيت
و  ايران)، استفاده همگان از آب دائمي  ويژه بهاس (هماهنگي با محيط طبيعي خشك و حستر  آمد. از همه مهم مي وجود به
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تعـاون   ي ريشه، تحكيم روحيه آب ميان صاحبان نسق و حقّ ي هاي زراعي و غير زراعي، تقسيم عادالنه در زمينه  عمومي
پايداري  موجب ،شهري و طول عمر قناتي و نداشتن نياز به سوخت، لوازم يدكي و مكانيك و همياري، عدم پيچيدگي فنّ

هـاي عميـق و    دهـد. بـا ظهـور چـاه     الشعاع خود قرارمـي  هاي روستايي را تحت سكونتگاه درنهايتشود و  اين سيستم مي
هاي خصوصـي توليـد زراعـي در     بر شيوه تأكيدمحاسبات بازاري و با  ي برپايهمحض اقتصادي  انداز چشم، يك عميق نيمه

بيگانه بود. دگرگـوني در   طور كامل ناسازگار و با محيط فرهنگي به روستايي حاكم شد كه با محيط طبيعيهاي  سكونتگاه
و طـرح خـود در برابـر     بـرداري  بهـره بر اشـكال خصوصـي    تأكيدارضي و  مالكيتخاك و  از آب و برداري بهرههاي  شيوه

). 15: 1370(رضـا،  شد تا ميزان برداشت آب از منابع زيرزميني افـزايش يابـد   موجب آورد كه اينها همه وجود بههمگان را 
آبدار، پيشـروي آب شـور    ي هاي اليه خوردن تعادل ساختمان همو در پي آن، بردرنتيجه باعث افت سطح آبهاي زيرزميني 

 انـداز  چشـم هـا،   قنـات  ها بـر  چاهآنها، حاكم شدن  بر . عالوهشدهاي جديد در آينده  هاي كشاورزي و ايجاد بحران به زمين
) كه 1ي  شماره شد (شكل ت ديرين سواربر سنّ چاه آورد كه در اين ميان وجود به(قنات)  ت ديرينمغشوشي از تركيب سنّ

  ارمغان آورد. هاي روستاي را به درنهايت ناپايداري سكونتگاه
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  ها بر قنوات شدن چاه. حاكم 1 شكل
  

از  بـرداري  بهـره . در مـورد  )Mortimera, 2008( قرن آينده خواهد بود ي ترين مسأله شك كمبود منابع آب مهم بي
هـاي   نويسد: كشـورهايي كـه قصـد شـيوه     هاي آبياري، يكي از پژوهشگران بانك جهاني مي سازي نظام بهينه منابع آب و

از آب و خاك باشـد تـا    سنّتيهاي  بر اساس نظام بايستيكنند كه هر گونه نوآوري  توجهبايد  ،آبياري زراعي خود را دارند
 ي اجتمـاعي ايـران و نيـز درنتيجـه     روابط). همگام با تغييرات ايجادشده در 33: 1378 ،اسي(عب مطلوب برسد ي به نتيجه

ويـژه بـا    هـا، بـه   رو شد. اين دگرگـوني  هيي روبها از منابع آب با دگرگوني برداري بهرهي ها روشتغييرات در روابط توليدي، 
ت. بيش از هرچيز، تغيير روابط گرفتت اجراي قوانين اصالحات ارضي شدتـر شـدن    و درنتيجه هر چـه اختصاصـي   مالكي

 

  قنات
 ت ديرين)(سنّ

اه)
(چ
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 1367، سـعيدي ( از منابع آب را ضروري سـاخت  برداري بهرهه و هاي خصوصي تهي عوامل توليد ازجمله آب، كاربرد روش
از منـابع آب   برداري بهره تحول تأثيربراي بررسي   يك چارچوب مفهومي ي بندي و ارائه جمع براي). بنابراين 14-12: الف

(نظام قنات، دانش بومي، توسـعه،   جغرافيايي و ديدگاه سيستمي انداز چشمبا استفاده از تعريف  پايدار روستايي ي در توسعه
درك بهتـر   بـراي . بـراين اسـاس؛   كـرديم  مقالهچارچوبي براي  ي پايدار روستايي) اقدام به ارائه ي پايدار، توسعه ي توسعه

شود تا با اخذ بصيرت از  مي تالششود و سپس  جغرافيايي پرداخته مي انداز چشمبه بررسي  كوتاه طور نخست بهچارچوب، 
ل تأثيري بررس برايچارچوب مفهومي  ،يك ابزار تنظيم فكر عنوان بهه اين نظريي  توسعهاز منابع آب در  برداري بهره تحو

 در شـكل  كنيم. صورت مدل مفهومي بيان مي هرا ب موضوعحال اين بندي شود.  چارچوب تركيب عنوان بهروستايي  پايدار
 ي ) و توسـعه عميـق  نيمـه چاه (عميق و  ي رابطه 3ي  شماره شكل و روستايي ي پايدار توسعهقنوات و  ي رابطه 2ي  شماره

  كند. را بيان مي ناپايدار روستايي
  

  
  خشك تا خشك نيمهدر مناطق روستايي  ي پايدار توسعهقنوات و  ي رابطه .2 شكل 
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  خشك تا خشك نيمه در مناطق ناپايدار روستايي ي ) و توسعهعميق نيمهچاه (عميق و  ي رابطه .3شكل  

  روش تحقيق
ي اسـنادي نيـز اسـتفاده    هـا  روشميداني است كه از  پژوهشروش  و است تحليلي ـ  توصيفي، در اين مقاله پژوهشنوع 

ا اسـت كـه داراي دو سـري    هـ  آوري داده تـرين ابـزار جمـع    نامه همراه با مصاحبه، اصلي در اين رهگذر پرسش .شده است
 .براساس ساختي كه داراي كمترين سوگيري باشد، تنظيم شـده اسـت   نامه پرسش هاي سؤال. استباز و بسته  هاي سؤال
هاي شوقان و سنخواست هستند كه از دو منبع آبي چاه و قنات  روستاي بخش 36 تمام، پژوهش پيش روآماري  ي جامعه
آمـاري، از   ي مورد مطالعه و حجـم بـاالي جامعـه    ي وسعت منطقه دليل به ،براي تعيين حجم نمونه كنند. مي برداري بهره

كه روستاهاي مورد مطالعه، بر اساس برتري نظـام   گونه ايناستفاده شده است.  اي هچند مرحل اي هگيري خوش روش نمونه
هـا   روستاي ديگر چـاه  18قنوات و  برداري بهرهروستا در آن نظام  18روستا،  36اند. از  به دو گروه تقسيم شده برداري بهره

 ي . مجمـوع حجـم نمونـه   اسـت صورت تصـادفي   و به برداري بهرهدرصد از هر نظام  50برتري دارند. انتخاب روستاها نيز 
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ي در ارتباط با منابع آبي مصاحبه انجـام  ها از آگاهان محلّ آوري داده كه در اين روستاها براي جمع استروستا  18 پژوهش
بنـدي كـرده، سـپس بـا      را ابتـدا طبقـه   نامه پرسشحاصل از  هاي يافته العاتاط ،ها براي تجزيه و تحليل داده .شده است

بنـابراين  . شـدند ه و استخراج دست آمده، جداول الزم تهي پس از اطالعات بهسپردازش كرديم.  SPSSافزار  استفاده از نرم
 ي وابسـته  متغيـر  :وابسـته  متغيـر  )الـف كه شـامل   شدرهايي براي آن تعريف متغي پژوهشبراي رسيدن به مدل مفهومي 

تفكيك  به 1ي  شماره جدولداشته و در عد روستايي چند ب ي پايدار توسعه. استروستايي  ي پايدار توسعه پژوهش پيش رو
، متغيـر ين تـر  مهـم  پـژوهش بـودن   اي هبه مقايس توجهبا  :متغير مستقل )عد پرداخته شده است. بسنجش هر ب ي نحوه به

داري از آب در هر روستا مـورد  بر صورت نوع نظام بهره كه به است(جايگزيني چاه با قنات)  از منابع آب برداري بهره تحول
  گيرد. بررسي قرار مي

  
  وابسته  متغيرهاي ابعاد  فمعرّ .1جدول  

 فمعرّ عدب  رديف

  اجتماعي  1

  مشاركت، تعاون و همياري
  يجمعيتجذب و دفع 

  وابستگي به شهر
  هاي دولتي ارگان از سويكايي و نياز به خدمات ارائه شده خوداتّ
  مالكيتنوع 

  ها بهآ مسائل دعاوي بر سر حق

  محيطي زيست  2

  تخريب مراتع طبيعي
  شوري خاك

  افت سطح آبهاي زيرزميني
  ها شدن آب قنات شدن و خشك كم

  اقتصادي  3

  افزايش درآمد
  افزايش سطح زير كشت محصوالت

  محصوالت تنوع
  كشت ي شيوه

  خارج شدن ارزش افزوده به خارج از روستا
  هاي جاري در امور كشاورزي هزينه

  1388هاي مباني نظري،  منبع: يافته
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  ها ها و يافته بحث
جاجرم، سنخواست و شوقان  ،شهر گرمه 3جاجرم مشتمل بر  شهرستان ،1385سياسي در سال  بندي بخشمطابق آخرين 

). 2ي  (جـدول شـماره   پارچـه آبـادي داراي سـكنه اسـت     60دهسـتان و   6بخش مركزي، سنخواسـت و شـوقان و    3و 
عـرض   37ْ  23' 45"تـا   36ْ  49' طور تقريبي بـين  هشرقي شهرستان جاجرم ب ي هاي سنخواست و شوقان در نيمه بخش

 ي النهار گرينويچ قرار گرفته است. مساحت منطقـه  طول شرقي از نصف 57ْ  3' 55"تا  56ْ  32' 5" استوا و شمالي از خطّ
% از مسـاحت شهرسـتان   46% از مساحت استان خراسـان شـمالي و   7/9كه حدود  استع كيلومترمرب 2747مورد مطالعه 

آن  ي تـرين نقطـه   متر و پسـت  2800 ي متر، بلندترين نقطه 1842ط منطقه حدود دهد. ارتفاع متوس جاجرم را تشكيل مي
   .استمتر  885

 شمال كوير مركزي و در شمال شهرسـتان جـاجرم   غرب شهرستان بجنورد، در اين دشت در جنوب :دشت شوقان
از غرب به كوه سراي و از جنوب به ارتفاعات گرن و چهاربيد و بهـار   ،داغ و كورخود هاي آالداغ و يمن از شمال به كوه كه

ي هو از شرق به در يابد.  پست و هموار سنخواست ارتباط مي ي دربند به منطقه ي هكتلي، از طريق در  
هاي جـرده   هاي سالوك، از شرق به دشت اسفراين، از جنوب به كوه اين دشت از شمال به كوه :دشت سنخواست

 جمعيتدر اين مطالعه  .شود كوه اوزوم محدود مي غربي به دشت جاجرم و از غرب به رشته جوين و ساتيل ميش، از جنوب
قـرار   توجـه مـورد   1345 -85سرشماري عمومي نفوس و مسـكن از سـال    ي دوره 5در  شوقان هاي سنخواست و بخش
  گيرد.   مي
 

  1385آخرين تغييرات مناطق تابعه شهرستان جاجرم در سال  .2جدول 
  شهر  مركز دهستان نام دهستان مركز بخش نام بخش

  دربند  سنخواست  سنخواست
  چهارده سنخواست

  دربند
  سنخواست  سنخواست

  شوقان  شوقان  شوقان
  طبر

  شوقان
  شوقان  طبر

  گرمه جاجرم  مركزي
 

  گلستان
 مياندشت

  رباط قره بيل
  گرمه جاجرم  ايور

  141: 1385استان خراسان،  كشوري در هاي بندي بخش ي تاريخچهمنبع: 
  

شـمار   بـه  جـاجرم سياسي شهرسـتان   هاي بندي بخشكه جزئي از  مورد بررسي ي محدوده جمعيت كلّبراين اساس 
 2دهستان و  4كه در  دهد تشكيل مي شهرستان جاجرم را جمعيت % از كل4/36ّكه حدود  استنفر  21512 برابر، رود مي

تغييـرات   نفر آمده است. در اين راستا حجـم  21933و  21525ترتيب  نيز به 65و  75شهر پراكنده است. اين رقم در سال 
اسـت  كـاهش   نفـر  185برابر بـا   85 -75 ي و براي دوره نفر 408برابر ترتيب  به 65 -75 ي دو دهه ي در فاصله يتجمعي

  ).3ي  شماره جدول(
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كمتر از  ،سرشماري ي دوره 6مورد مطالعه در طول  ي نرخ رشد مناطق روستايي محدوده 3ي  شماره بر اساس جدول
تأمين درآمـد و عـدم    برايتوان در شرايط غيرمساعد  را مي مسأله. اين استروستايي شهرستان جاجرم  جمعيتنرخ رشد 

) و ماننـد آن  درماني، رفاهي، آموزشـي و  ـ  هاي مناسب در منطقه (آب، خطوط ارتباطي، امكانات بهداشتي وجود زيرساخت
از نظـر   دليـل شهرشـدن آنهـا نسـبت داد.     بـه  ،روسـتايي  جمعيت روستاهاي شوقان و سنخواست از كلّ جمعيتشدن  كم

%) و 63/2( نرخ رو به رشدي داشـته  65 -55 ي دهه طي تنهاهاي سنخواست و شوقان  بخش جمعيتي، جمعيتت تحوال
شدن قنـوات   بيابيم، خشك مسأله توانيم براي اين ين داليلي كه ميتر مهمد. ش رو روبهبا نرخ رشد منفي  85تا  65از سال 

ضـعف   جديد و در كلّ هاي شغلي فرصت گزيني منابع جديد آب مطمئن، نبودافتادن سطح آب زيرزميني، عدم جاي ينيو پا
 مطالعـاتي  ي سياسـي محـدوده   ـ  اداري هـاي  بنـدي  بخشبر اساس  .استكشاورزي  برايساختارهاي اقتصادي و طبيعي 

 4ي  شماره فوق در جدول ي در دو محدوده جمعيتت تحوال. بدين ترتيب، استمشتمل بر دو بخش سنخواست و شوقان 
 جمعيـت . داشـته اسـت  %) را 53/1( جمعيـت  بـاالترين رشـد   45 -85 ي آمده است. بر اين اساس بخش شـوقان در دوره 

كاهش يافته  نفر 9415به  1385اين رقم در سال  كهنفر بوده  11976 حدود 1375ستايي بخش شوقان در سرشماري رو
 1385اين رقم در سال  ونفر بوده  9549 درحدود 1375روستايي بخش سنخواست در سرشماري  جمعيتاست. همچنين  

 1385مورد مطالعـه در سـال    ي محدوده روستايي كلّ جمعيتين بودن رشد يز عوامل مهم پاا. نفر رسيده است 7026به 
 از سنخواست شـده اسـت.   2219نفر از جمعيت شوقان و  2815تبديل شوقان و سنخواست به شهر بوده كه موجب حذف 

مورد مطالعـه در   ي روستايي محدوده جمعيت از كلّ ،دو روستاي بزرگ فوق جمعيتشدن  است كه با خارج روشنبنابراين 
  شود. كاسته مي 1385سال 

ولي اين تعداد درسال  ؛آبادي داراي سكنه داشته است 15 دهستان طبر 1345در سال  4ي  شمارهبه جدول  توجهبا 
  .آبادي كاهش پيدا كرده است 10به  1385

  
  1345 - 1385 ي مورد مطالعه در دوره ي تعداد روستاهاي محدوده .4جدول 
 سال

1345  1355  1365  1375  1385  
 دهستان  بخش

  
  سنخواست

  

  6  9  13  14  15  سنخواست
  9  10  9  9  9  دربند
  15  19  22  23  24  جمع

  
  شوقان
  

  11  14  14  13  14  شوقان
  10  11  13  14  15  طبر
  21  25  27  27  29  جمع

  36  44  49  50  53  كل محدوده
  1385-1345ي ها هاي شهرستان بجنورد در سال آبادي ي شناسنامهمركز آمار ايران، منبع: 
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  مورد مطالعه ي ت روستاهاي محدودهموقعيي  . نقشه4شكل 

  
بـرداري   هاي دور آبهاي زيرزميني مـورد بهـره   وهوايي از زمان هاي آب ويژگيسبب  هاي سنخواست و شوقان، به در بخش

آمار مربوط به منابع آب زيرزميني محدوده در چـارچوب مطالعـات شناسـايي     نخستينطور رسمي،  هقرار گرفته است. اما ب
صفي آبـاد   ـ  ينخواست و شوقان و اسفراهاي سن و دشت 1376و  1370، 1354هاي  هاي مذكور در سال بخش ي حوضه
(جهاد كشاورزي شهرسـتان جـاجرم) مربـوط بـه سـال       ده است و آخرين آمارشه تهي 1370و  1367، 1345هاي  در سال
% 07/48كه در مجمـوع   بودهحلقه  76ي عميق ها چاه ، تعداد كل1385ّدر سال  5ي  شماره. بر اساس جدول است 1385
  .منابع آب زيرزميني را بر عهده دارند ي تخليه از كلّ
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  (تخليه ليتر بر ثانيه) 1385ي سنخواست و شوقان ها برداري از آن در بخش منابع آب زيرزميني و ميزان بهره وضعيت .5 جدول

  دهستان  بخش
  جمع  چشمه قنات عميقنيمهچاه چاه عميق

  دبي  تعداد  دبي  تعداد  دبي تعداد دبي تعداد دبي تعداد

  سنخواست
  1160  40  0  0  180  13  160  14  820  31  سنخواست
  381  26  105  11  60  6  0  0  216  9  دربند

  1541  84  105  11  240  19  160  14  1036  40  جمع بخش

  شوقان
  1361  73  280  11  351  26  100  7  630  29  شوقان
  917  32  270  8  342  12  135  5  170  7  طبر

  2278  105  550  19  693  38  235  12  800  36  جمع بخش
  3819  189  655  30  933  57  395  26  1836  76  محدوده كلّ جمع

  1388 ،جهاد كشاورزي شهرستان جاجرمواحد آب و خاك منبع: 
  

ي در حال حاضر بسيار مهم اين است در گذشته و حتّ ي هاي سنخواست و شوقان نكته قنوات بخش اهميتدر مورد 
 …هـا، نـوع كشـت، روابـط اجتمـاعي و      و باغباني) نوع بافت كالبدي سكونتگاه(زراعت  اكثر روستاها، از نظر نوع معيشت

از كند كه براي حفظ اين ميراث ارزشمند تالش كنيم؛ چرا كـه   حكم مي سيانت اخالق آببراين اند. بنا ر از قنات بودهمتأثّ
هـا نيسـت، بلكـه     برداري آب يا نفي يك نوع از انواع بهره برداري بهره ي از بين رفتن يك نوع شيوه تنها ،قنوات بين رفتن

حـدود   كوهستاني كـه  ـ  هاي پايكوهي قنات .كنيم هاي موجود در منطقه اشاره مي به قنات اكنون. محو يك فرهنگ است
 ليتـر در ثانيـه اسـت    933هاي سنخواسـت و شـوقان    قنوات بخش دهد. مجموع آبدهي كلّ % قنوات را تشكيل مي5/17

رشـته دايـر در    30هاي سنخواست و شوقان حـدود   گونه قنوات در بخش تعداد اين و قنوات دشتي كه )6ي  ل شماره(جدو
  است. 1385سال 

  1385 در سال ي سنخواست و شوقانها تعداد و نوع قنوات داير بخش .6 جدول

  شرح
 نوع قنات

قنوات  جمع كلّ
  داير

  آبدهي
  (ليتر بر ثانيه)

  هوابينقنات   قنات دائمي
  درصد  عدادت  درصد عدادت

  258  19  5/10  2  5/89  17  بخش سنخواست
  465  44  5/2  9  5/79  35  بخش شوقان
  723  63  5/17  11  5/82  52  جمع كلّ

  1385كشور،  هاي كلّ فرهنگ آباديمنبع: 
  

بر اين . استرشته  57برابر با  5ي  جدول شماره بر اساس 1385در سال هاي سنخواست و شوقان  بخشقنوات داير 
اينكه سطح  اهميت ي درخور نكته .كنند را آبياري مي اراضي زراعي از كلّ% 42/18 مورد مطالعه ي محدودهاساس، قنوات 

(گالبي، زردآلو، آلـو بخـارايي و گـردو)     ميوه است هاي شامل باغ بيشتر ،شود ط قنات آبياري ميزير كشت اراضي كه توس
آب را ندارنـد،   ديگـر  منـابع  ي ت توسعهروستاهاي مذكور كه قابلي ي زيانباري بر پيكره آثار ،واتشدن قن بنابراين با خشك
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. بيشـتر قنـوات دايـر    در نظـر گرفتـه شـوند   داليل زيـر بايسـتي    شود. بنابراين قنوات محدوده از نظر اقتصادي به وارد مي
ت عـدم جـايگزيني   علّ با از بين رفتن آن به بنابراين ،قرار دارندهاي مذكور در قسمت كوهستاني و پايكوهي شمالي  بخش
  رود.  هاي انساني و اقتصادي به هدر مي اي از سرمايه برداري از آب، بخش عمده بهره ديگر يها روش

  1385ي سنخواست و شوقان، ها زراعي) هر يك از منابع تأمين آب بخشـ تعداد، دبي، سطح زير كشت (باغي  .7 جدول

  سطح زير كشت دبي منابع  منابع
  (هكتار) مقدار  درصد  درصد ليتر بر ثانيه درصد تعداد

  918  33/45  3/43  1836  81/37  76  چاه عميق
  197  73/9  31/9  395  93/12  26  عميق نيمهچاه 

  373  42/18  22  933  35/28  57  قنات
  210  37/10  9/9  420  97/5  12  رودخانه
  327  15/16  45/15  655  92/14  30  چشمه

  2025  100  100  4239  100  201  محدودهمنابع  جمع كلّ
  1388و مركز جهاد كشاورزي بخش شوقان،  شهرستان جاجرمجهاد كشاورزي منبع: 

مالـك   1731 درمجمـوع  ،هاي سنخواست و شـوقان  از قنوات داير بخش 1388در سال  8 ي شماره جدول بر اساس
ـ     27هر قنات برابر با  مالكيتط كردند. متوس استفاده مي هـاي   قنـوات بخـش   ط آبـدهي كـلّ  نفـر اسـت. همچنـين متوس

ط اراضي كنند. متوس هكتار از اراضي را آبياري مي 4743 درمجموعليتر در ثانيه است كه  723سنخواست و شوقان برابر با 
و بـاغي  گندم، پنبه و گوجـه)  محصوالت زراعي ( ،هكتار است. بيشتر اين اراضي زيركشت 79كشت هر قنات برابر با  زير

زيانبـار اقتصـادي    آثـار ، بنابراين از بين رفتن محصوالت زراعـي و بـاغي   استي، گردو و انگور) ي(زردآلو، گالبي، آلوبخارا
و غير اقتصـادي نيسـت،    سنّتي ي يك پديده تنهاهمراه دارند. با در نظر گرفتن تمام عواملي كه بيان شد، قنات  فراواني به
زيادتري را كمابيش برداري كمتر از منابع آب، سود باال و تعداد شاغالن (مالكان)  اي اقتصادي است كه با بهره بلكه پديده

دنبـال آن مسـائلي    يابـد كـه بـه    توليد روستايي كـاهش مـي   )الف دهد. بنابراين با از بين رفتن آنها؛ به خود اختصاص مي
  ؛آيـد  مـي  وجـود  بـه هم زدن ساختار خانواده و درنتيجه مهاجرت به شهرها براي پيدا كردن شـغل و...  بيكاري، بر همچون

بخـش عظيمـي از    )ج؛ رود ست، از بين ميهاي تاريخي و فرهنگي ما كه حاصل دسترنج پيشينيان ا قسمتي از سرمايه )ب
تر و سودآورتر كشت باشد، از  تر، بومي هماهنگكه نسبت به ساير محصوالت رايج در محدوده  زراعي و باغي هاي فرآورده

  بين خواهد رفت.

  1388هاي سنخواست و شوقان در سال  قنوات داير بخش كلّ هاي ويژگي .8جدول  

عمق مادر  طول قنات  كشت زيراراضي   ناتعداد مالك  نام بخش
 چاه

 ي تعداد ميله
  چاه

فاصله مظهر 
  تا محل

 دبي
Lit/s  

  258  7370  1304 649 34070 543 249  سنخواست
  465  6110  1671 1090 56220 4200 1482  شوقان
  723  17480  2975 1739 90290 4743 1731  جمع
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كشد تا نوبت آبياري زميني فرارسد. بدين صورت كه  يا گردش آب عبارت است از فاصله زماني كه طول مي "مدار"
روز  شبانه 14، هر استكه داراي يك ساعت آب در همان قنات  "الف"باشد، مالك  14اگر مدار گردش آب در يك قنات 

ديگر، مدار گردش آب عبارت است از زمان بين دو نوبت آبياري و ي  گفته تفاده از يك ساعت آب را دارد. بهاس بار حقّ يك
وهوايي، شرايط ت گردش آب) برحسب جنس و كيفيت خاك، نياز آبي محصول، شرايط آبچگونگي مداربندي (تعيين مد 

هـاي   روسـتاي بخـش   9مطالعـات مـوردي روي   ). 33: 1368 (صـفي نـژاد،   شـود  تعيين مـي  …اجتماعي و  ـ  اقتصادي
دهد كه در تمام روستاها مدار گردش در طول سال ثابت بوده است؛ يعني با تغييـر فصـول،    سنخواست و شوقان نشان مي

مدار گردش آب براي چنـد قنـات، چشـمه و رودخانـه مهـم در       9 ي شماره ت آن اضافه يا كم نشده است. در جدولمد به
هاي سنخواست و شوقان نشان داده شده است. همچنين در بعضي از روسـتا، آب موجـود در يـك     روستاهاي نمونه بخش

مقـدار آب موجـود بـين     ،هـاي دور  بـه عـرف محـل از زمـان     توجهكه با  استق به چند آبادي قنات يا يك رودخانه متعلّ
روستاهاي  7ق به دربند سنخواست كه متعلّ ي مثال، آب رودخانه عنوان بهشود.  ها تقسيم مي هر يك از آبادي ندگانبر مسه

بري از آب رودخانه بر اسـاس   (خراشا، سنخواست، اندوقان، رودكان، تزر، قصبه و جعفرآباد)، بنابراين سهماست مسير خود 
   .همديگر تعيين شده است مقدار زمين موجود در هر روستا و با توافق

 

  1388ي سنخواست و شوقان، ها مدار گردش آب در بخش .9جدول 
  مدار گردش نوع منبع آب روستا
  14 قنات خراشا
  12 قنات جربت
  14 چشمه شوقان
  12 قنات غميطه
  14 دربندرودخانه اندوقان

  1388 ،مطالعات ميداني منبع:

  
تر به قنات  . پيشاستهاي سنخواست و شوقان از نظر ميزان آبدهي و كيفيت آب  بخش ي ين رودخانهتر مهمدربند، 

تي و كيفي نيلوفر معروف بوده است و آب آن از نظر كمدائمي است و در واقـع زهكـش    اي مطلوبي دارد. رودخانه وضعي
تقسـيم شـده اسـت كـه مـورد      سـهم   36. بر اساس مطالعات ميداني، اين رودخانه به رود شمار مي بهدشت شوقان  ياصل

اساس، از اين گيرد. بر  كشاورزان روستاهاي خراشا، جعفرآباد، قصبه، سنخواست، اندوقان، رودكان و تزر قرار مي ي استفاده
سهم سنخواست؛ بين رودكان  20سهم دارند كه از  16سهم و خراشا  20(چهارده سنخواست) دربند، سنخواست ي رودخانه

و  4جعفرآبـاد   ؛ 8سـهم خراشـا، قصـبه     16بندي شده اسـت. از   سهم تقسيم 7و سنخواست  5وقان ، اند4و تزر هر كدام 
  .)5 ي شكل شماره( سهم دارند 4خراشا 
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 آن برندگان دربند سنخواست بين سهم ي م آب رودخانهيسچگونگي تق .5شكل 

  
، اي گفته است. به غرقابيهاي سنخواست و شوقان، آبياري  روستاهاي بخش بيشترترين روش آبياري در  امروزه رايج

(برقي و ديزلي) اسـت. ايـن روش از نظـر     عميق نيمهي عميق و ها چاه ي منطبق بر محدوده ،طور دقيق بهآبياري غرقابي 
رسد. در  و گاهي تا يك هكتار نيز ميبوده  زياد هر كرت ي همانند آبياري كرتي است با اين تفاوت كه اندازه درستشكل 

 م هندسـي اشـكال مـنظّ   هطور مساوي و ب هاين قطعات ب بيشترشود كه  دي تقسيم ميمتعد روش غرقابي، زمين به قطعات
ي آبياري است كـه بيشـترين مصـرف آب و نيـز بيشـترين      ها روش دسته اين روش از .هستندع، مستطيل و ذوزنقه) (مرب

آن  ي است كه داليل عمـده هاي سنخواست و شوقان مرسوم  گيرد. اين شيوه در تمام بخش آب در آن صورت مي دورريز
استثناي شركت تعاوني توليد  هاي سنخواست و شوقان (به بودن كشاورزي در سطح وسيعي از بخش سنّتي عبارت است از:

ي هـا  روشكارگيري از  هگذاري در ب كمبود سرمايه ؛ي جديد آبياريها روشعدم شناخت و آگاهي از  ؛سنخواست و شوقان)
 ؛هـاي جديـد نباشـند    اسـتفاده از شـيوه   مالكان راضي به ي حاكم از آب كه ممكن است همهبري  نظام سهم ديگر؛ آبياري

 ي تـوان گفـت كـه شـيوه     در مجموع، مي …طلبد و  هاي بااليي را مي پراكندگي قطعات زراعي براي هر مالك كه هزينه
 14هاي سنخواست و شوقان همساز نيست؛ زيرا آفتاب مـداوم (در فصـول گـرم تـا      آبياري غرقابي با محيط طبيعي بخش

  شود.  ساعت در روز) موجب كمبود شديد رطوبت خاك مي

 
 ي دربندرودخانه

 سنخواست سهم20 سهم16

  سهم 4تزر   سهم 5اندوقان  سهم7سنخواست

  خراشا

  سهم 4رودكان   سهم 4خراشا   سهم 8نصب   سهم 4جعفرآباد 

  دانگ 162  دانگ 162  دانگ 40  دانگ 172

  روز شبانه 9  روز شبانه 9  روز شبانه 12 روزشبانه14

دقيقه يك  70هر 
  دانگ

دقيقه  34هر 
  يك دانگ

دقيقه  120هر 
  يك دانگ

دقيقه يك 420هر 
  دانگ

  دانگ يك جفت 18
 =  

  روز يك جفت هر شبانه
  من 40هر جفتي 

  هكتار)4تخمكار گندم ( 
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 گوينـد،  مـي  اي هپشت ـ  آبياري جو آن هاي سنخواست و شوقان به اين روش كه در بخش :اي پشته ـآبياري جوي  
م و جانبي است در اين روش، حركت آب به دو صورت قائ .گرفت كشت انگور مورد استفاده قرار مي برايدر گذشته بيشتر 

اي قسمت پشته هميشه خشك  پوشاند. در آبياري جويچه خالف آبياري غرقابي و كرتي كه تمام سطح زمين را آب ميو بر
. پراكنش جغرافيايي اين شـيوه در سـطح   رويش گياه است كه محلّ پوشاند مي قسمتي از سطح مزرعه را تنها است و آب

آبيـاري يكـي از    كـه  از آنجـا  منطبق اسـت.  ها جات و باغ هاي سنخواست و شوقان بيشتر با اراضي زيركشت صيفي بخش
بنابراين مي )،84-71: 1367 (سعيدي، شرق اسالمي است انداز فرهنگي در چشم عناصر مهم ل ر شد كـه  توان متصوتحـو 

اجـزاي   ديگـر  مورد مطالعه اسـت،  ي نوعي دانش بومي مردمان محدوده كه به اري از آب و نظام آبياريبرد هاي بهره شيوه
 عميـق  نيمـه ي عميـق و  هـا  چـاه توان گفت حفر و انتشار  انداز را در اين نواحي دگرگون خواهد كرد. بدين ترتيب مي چشم

ل هـاي او  آن، در دهـه  ي و تأكيد بيش از اندازه به توسعه 50 ي از دهه پسجديد آبياري  ي شيوه عنوان به(ديزلي و برقي) 
گذشت بيش از  با وجود 1شده است. مذكورهاي  ت گوناگوني در محيط روستايي بخشتحوالموجب بروز  ،انقالب اسالمي

مطالعات  بيشتراست و  انجام نشدهو پيامدهاي فضايي آنها  آثار ي اي در زمينه گونه مطالعه هيچ ،تتحوالچهار دهه از اين 
. انـد  كـرده ) اكتفا …آبدهي، عمق چاه و كاركرد موتور و  همچوني هر كدام (هاي فنّ تنها به تعداد منابع و ويژگي ،موجود

 ي دهـه  آغـاز ولي بـا   ،ويژه قنات بوده است و به سنّتيهاي  نظام ي تنها بر پايه ،50 ي از دهه پيشتا  محدودهنظام آبياري 
اقتصـادي حـاكم بـر منطقـه     ـ نظام اجتمـاعي    ي، كلّهاي محلّ به ويژگي توجهي و بدون هاي ملّ ، در راستاي سياست50
هـاي   در نظام آبيـاري بخـش  اي كه  گونه بهاز هم پاشيد.  ،نظام موجود تابعي از كلّ عنوان بهشد و نظام آبياري نيز  تحولم

توليـد   ي وارد عرصـه  "جديد آبيـاري  ي شيوه عنوان به"(ديزلي و برقي)  عميق نيمهي عميق و ها چاهسنخواست و شوقان 
ادامه داشت تا جـايي كـه امـروزه در     1380گشتند. اين روند تا سال  "قنوات" سنّتيهاي  كشاورزي شده و جايگزين نظام

ايـن   ي ، نتيجـه اي گفتـه  به. ) دارندها چاه( هاي جديد كمتري نسبت به نظام تأثير سنّتيهاي  نظاممذكور، هاي  سطح بخش
در (ديزلـي و برقـي)    عميـق  نيمـه حلقه چـاه عميـق و    102بيش از  ،ها اين بود كه در كمتر از چهار دهه و سياست كارها

 ـ  برداري از منابع آب و روابـط فرهنگـي   بهره ي شيوهجديدي را در اشكال و  ي و چهره 2مورد مطالعه حفر شد ي محدوده
 ي شـماره  به جدول توجهو با  1385بر اساس آخرين آمار موجود در سال  در مجموع. كردايجاد  محدودهطبيعي و كالبدي 

حفاري انجـام   حلقه، كلّ 103هاي سنخواست و شوقان  (ديزلي و برقي) بخش عميق نيمهي عميق و ها چاه ، تعداد كل10ّ
ب، مترمكع 58633517 ها چاه ساالنه براي كلّ ي متر، تخليه 76/66ط حفاري براي هر چاه برابر با متر، متوس 6877شده 
5/569257هر موتور برابر با  ي ساالنه ي ط تخليهمتوس تب و از لحاظ مترمكعي حلقه 18خصوصي و  ي حلقه 85، مالكي 
  (مشاع) است. مالكي خرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديگـر  عميق داير در سطح منطقه وجود داشته اسـت كـه در مقايسـه بـا      حلقه چاه نيمه 2 تنها 50 ي از دهه پيشهاي موجود تا  بر اساس داده .1

    است.برداري از آب بسيار ناچيز  منابع بهره
 عميـق  عميـق و نيمـه   حلقـه چـاه   102 درمجموعمورد مطالعه،  ي جاجرم، در محدوده ي آب منطقه ي هاي اداره ، بر اساس داده1385در سال  .2

  تا كنون وجود دارد. 50 ي حلقه چاه مخروبه از دهه 15ال و فع(ديزلي و برقي) 
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  1385سال  ي سنخواست و شوقانها بخش عميق نيمهي عميق و ها نهايي چاههاي  ويژگي .10 جدول

  ها ويژگي
  تعداد

  مالكيتنوع   تخيله(متر مكعب) عمق(متر)

طعمق متوس  ها عمق چاه كلّ
   خصوصي  طمتوس  ساالنه  هر چاه

  خرده مالكي) ـ (عمده مالكي
  مشاع
  

103  6877  76/66  4/58633517  5/569257  85  18  
  1388 منبع: جهاد كشاورزي شهرستان جاجرم،

ي به اين موضوع كلّ اي هاشار ،منطقه گذشته ي ونيم دهه براي بررسي دقيق ميزان تغييرات تعداد قنوات در سه اكنون
  آمده است. 11ي  كنيم كه در جدول شماره مي

  
هاي  تفكيك دهستان و بخش در دوره هاي سنخواست و شوقان به ي موتوري بخشها چاهبررسي تعداد و درصد  .11 جدول

)1350-1385 (  

  ها بندي بخش
1350-1360 1361-1370 1370 - 1385  

جمع 
  عميق نيمه  عميق  عميقنيمه عميق عميقنيمه عميق  كل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
  45  0  0  30  6  3/73  11  6/48  17  50  3  8/34  8  سنخواستدهستان 

  9  0  0  15  3  0  0  1/17  6  0  0  0  0  دربنددهستان 
 جمع دو دهستان

  54  0  0  45  9  3/73  11  7/65  23  50  3  8/34  8  (بخش سنخواست)

  27  25  1  35  7  3/13  2  7/25  9  50  3  2/65  15  شوقاندهستان 
  12  75  3  20  4  3/13  2  6/8  3  0  0  0  0  طبردهستان 

 جمع دو دهستان
  48  100  4  55  11  7/26  4  3/34  12  50  3  2/65  15  (بخش شوقان)

هاي  بخش كلّ
  102  100  4  100  20  100  15  100  35  100  6  100  23  سنخواست و شوقان

  1388 ،جاجرمكشاورزي شهرستان  جهادواحد منبع: 
  

 ،و پـس از آن  اسـت حلقه چـاه   45مربوط به دهستان سنخواست با  1385ي موتوري در سال ها چاهبيشترين تعداد 
ي هـا  چـاه كه بيشترين تعـداد   هاي بعدي قرار دارند. در حالي حلقه چاه در رده 12حلقه چاه و طبر با  36ترتيب شوقان با  به

ي عميق مربوط به دهستان طبر ها چاهكمترين تعداد  واست حلقه چاه  14دهستان سنخواست با  نيز مربوط به عميق نيمه
هـاي   روندي متفاوت در طـول دوره (ديزلي و برقي)  عميق نيمهي عميق و ها چاهافزايش تعداد  دركلحلقه چاه است.  7با 

هاي سنخواست و  ي عميق بخشها چاه تعداد كلّ اي كه گونه بهداشته است،  1360-1350و 1361-1370،  1370-1385
 1370-1361 ي حلقـه چـاه در دوره   58 ي برابر بـا رشد هكه ب استحلقه چاه  23برابر با  1360-1350 ي شوقان در دوره

ي عميق از ها چاهتعداد  اي كه گونه به، شود ميبا رشد كمتري دنبال  1385-1371 ي در دوره وضعيتاما اين  ،رسيده است
   افزايش يافته است. 1385حلقه چاه در سال  78به بيش از  ،1360حلقه چاه در سال  58
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  1385در سال  تفكيك دهستان بر اساس آخرين آمار قان بههاي سنخواست و شو ي بخشها چاهكل  ي كهنيروي محرّ .12 جدول 

 نيروي محركه  تقسيمات جغرافيايي
  برقي ديزلي  جمع كل

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  دهستان  بخش
  45  9/57  33  7/26  12  سنخواست  سنخواست

  9  3/12  7  4/4  2  دربند
  54  2/70  40  1/31  14  جمع

  36  8/22  13  1/51  23  شوقان  شوقان
  12  7  4  8/17  8  طبر
  48  8/29  17  9/68  31  جمع

  102  100  57  100  45  جمع دو بخش
  1388آب خراسان شمالي،  منبع: اداره كلّ 

 45( % 1/44هـاي سنخواسـت و شـوقان برقـي و      بخش عميق نيمههاي عميق و  حلقه) از چاه 57% (9/55بنابراين 
حلقـه   33%) كمترين و دهسـتان سنخواسـت بـا    7حلقه ( 4دهستان طبر با  ،حلقه) ديزلي (گازوئيلي) هستند. از اين تعداد

 2(گازوئيلي) كمترين تعداد مربوط به دهستان دربند بـا   هاي ديزلي چاه در مورد. دارندهاي برقي را  %) بيشترين چاه9/57(
در  تحـول ي رسـيدن بـه   حال بـرا  .است%) 1/51حلقه ( 23شترين آن مربوط به دهستان شوقان با ي%) و ب4/4حلقه چاه (

بررسي مدار گردش در مورد  به بررسي پرداختيم. بنابراين نامه پرسشگردش آن در منطقه با استفاده از  نظام تقسيم آب و
ـ  طـور  بهدهد كه به مرور زمان و  هاي سنخواست و شوقان نشان مي ي موتوري در بخشها چاهقنوات و  ط بـر مـدار   متوس

هـاي سنخواسـت و    اقل مدار گردش در قنوات بخش، حداكنون اي كه هم گونه بهافزوده شده است،  ها چاهگردش قنوات و 
 طـور  به. است) ميان قلعه طبر روز (قنات شبانه 16اكثر آن ) و حددكاظم و قنات شوقانكالته سي (قنات روز شبانه 7 شوقان
كه نسبت به مدار مطلوب باالتر اسـت. داليـل    استروز  شبانه 14 مورد مطالعه ي محدودهط، مدار گردش در قنوات متوس
ـ  45مجموع از  ،نامه پرسشدي در افزايش تعداد مدارها نقش داشته است، بدين منظور در متعد مـورد   23 ،ينفر آگاه محلّ

گـروه معتقدنـد    اند. اين از آنها كم و زياد شدن ميزان آب در طول سال را موجب افزايش تعداد مدار گردش دانسته %)51(
موجـود   هـاي  آبياري بـاغ  براي. بدين ترتيب، كننداند آن را در استخر نگهداري  مجبور شده ،شدن آب قنات كمدليل  بهكه 

نظـام (و تقسـيم    تصميم گرفته شده است كه با افزايش يك يا دو مدار بر كلّ بنابراينهاي قبلي كافي نبوده،  آبه خود حق
را  ها آب مورد نياز باغ كمبودي و تا حد نسبتي افزايش يافته تمامي اعضا به ي آبه آب اين مدار بين تمامي اعضا) ميزان حق

 دانند هاي اليروبي، احيا و بازسازي قنات را عامل اساسي مي دهندگان تأمين هزينه جواب كلّ %) 49(نفر  22 كنند.جبران 
  ).13ي  هشمار (جدول

  1351-85هاي  ي سنخواست و شوقان بين سالها ر بر تغيير مدار گردش قنوات بخشعوامل مؤثّ .13 جدول

  آب كم و زياد شدن  توضيحات
ها (اليروبي و تأمين هزينه

  جمع كل  )…

  45  22  23  تعداد
  100  49  51  درصد
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  1388 ،منبع: مطالعات ميداني
ـ استروز  شبانه 12ي موتوري نيز همانند قنوات ها چاههمچنان كه نظام گردش آب مطلوب براي  ط مـدار  ؛ اما متوس

ين وجـه  تـر  مهـم روز محاسبه شده اسـت.   شبانه 14ي موتوري ها چاههاي سنخواست و شوقان براي  گردش آب در بخش
 23ي موتـوري  هـا  چـاه ت زمان هر مدار در قنوات در اين است كه مد به ي موتوري نسبتها چاهاختالف مدار گردش در 
 طور معمول به ي موتوري در اين است كهها چاهاين اختالف در  دليل. استساعت  24كه در قنوات  ساعت است، در حالي

سرويس روزانه، تعويض روغن و انجام امور جـاري مربـوط بـه موتـور     براي ساعت  يكروز موتورهاي ديزلي  در هر شبانه
اصـطالح   بـه  اسـت، هر روز  11-12از ساعت  طور معمول بهه كه ساعت يكزماني  ي شوند. به اين فاصله پمپ خاموش مي

سـاعت   23 ،سـاعت آب  24بـه جـاي    ،بران آب در هر مدار سهم بنابراين درعملشود.  گفته مي "خاموشي موتور"ي محلّ
 موتـور خاموشـي  ساعت  يكد، براي رفع ان كردهبندي  ساعت تقسيم 24برند و از جايي كه هر مدار را بر مبناي  آبه مي حق

 1شـود.  دقيقه كم مـي  5/2 درعملآبه  كنند. بدين ترتيب، از هر يك ساعت حق ساعت) سرشكن مي 24( مدار آن را بر كلّ
گيـري آب و   صورت گرفته در سازمان آبياري، از ميان رفتن واحدهاي سـنجش و انـدازه   تحولين تر مهمدر نواحي شرقي 

 اي كـه  گونـه  بـه سنخواسـت و شـوقان نيـز صـادق اسـت،       هاي در بخش مسأله). اين 133: 1367 ،نژاد (صفياست زمين 
و رواج  هـا  چاهزمان با ورود  گيري آب و زمين كامالً دگرگون شده و كمتر معمول است. در واقع، هم اندازه سنّتيواحدهاي 

آبيـاري نيـز    سـنّتي در مـورد سـازمان    مسألهاند. اين  منسوخ شده دركلگيري  اندازه ي ساعت در منطقه، واحدهاي گذشته
حبه امـروزه در بـين زارعـان سـالخورده      دانگ، حبه و نيم همچونسنجش زماني آب،  سنّتيخورد و واحدهاي  چشم مي به

 سـنّتي . بنابراين امروزه چـه در نظـام   استنامأنوس و بيگانه  دركلمعني و مفهوم دارد و براي بسياري از جوانان كشاورز 
گيـري زمـاني آب مـورد اسـتفاده قـرار       تنها واحد اندازه عنوان به "ساعت")، ها چاهام جديد (برداري از آب و چه در نظ بهره
خريد و فروش آب، اجاره، تنظـيم   ماننددر تمام سطح محدوده كليه امور مربوط به سنجش زماني آب  كمابيشگيرد و  مي

. بدين ترتيب، مبناي سـازمان آبيـاري را   شود انجام مي "ساعت"با  …ي سازمان آبياري وو تقسيم مدار گردش، شكل كلّ
هـا   آبه ميزان حق اهميت دليل هرحال، به . بههستبرداران نيز  امي بهرهه مورد پذيرش تمدهد كه البتّ تشكيل مي "ساعت"

كـه نتـايج زيـر از آن    پرداختـه شـد   ي موتوري محدوده ها چاهموجود در  يها آبه در مديريت مزرعه، به بررسي ميزان حق
  :آمده استدست  هب

  شوندگان كمتر از شش ساعت آب دارند.  % پرسش3/13شويم كه  مي توجهم 14ي  شمارهبه جدول  توجهبا  )الف 
مالكي  هاي جديد نيز خرده توان گفت در نظام ساعت آب دارند. بنابراين مي 6 -24افراد بين  % از كل3/62ّحدود  )ب

  ها را به خود اختصاص داده است.  برداري ين شكل بهرهتر مهم
  %). 3/24(به نسبت زياد است  ساعت آب دارند 24تعداد افرادي كه باالي  )ج

زيـرا حـدود    ؛تـوان بـرآورد كـرد    ساعت مي 24-12برداران باالي  ها را براي بهره آبه ط ميزان حق، متوسدرنهايتد) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24در كل  ،محاسبه شده است خاموشي موتورصورت  همانده كه ب ساعت باقي يكبنابراين ساعت كاركرد دارد،  23كه موتور پمپ  استساعت  24كل مدار  .1
   1×  60=  60 دقيقه            60÷  24=  5/2 دقيقه    . بدين صورت كهشود ميساعت سرشكن 

  شود. آبه كل افراد كم مي دارد و از حق خاموشي موتوردقيقه  5/2هر ساعت  بنابراين
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  ساعت آب دارند. 12اند كه باالي  مورد مطالعه اظهار داشته ي % نمونه7/86
  )1388تفكيك دهستان (سال  ) بر حسب ساعت و بهها چاهبردار در منابع آبياري ( هر بهره مالكيتط متوس .14 جدول

 ي حجم نمونهساعت 72بيشتر از  24- 72ساعت  12- 24ساعت   6- 12ساعت   1-6ساعت   توضيحات
  آماري

  درصد  تعداد  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 ي محدوده
 مورد بررسي

  100  45  100  3 100 8 100 17 100 11 100 6  تعداد
  100  7/6  7/17 8/37 5/24 3/13  درصد

  1388 ،مطالعه ميدانيمنبع: 

هـاي سنخواسـت و    نظام حـاكم بـر توليـد بخـش     كنيم. زمين مي آب و مالكيتدر اشكال  تحولبه  اي هاشار اكنون
(آب و خـاك) در سـطح    بوده است و منابع توليدي "خرده مالكي"صورت  هب طور عمده بهاز اصالحات ارضي  پيششوقان 

بوده است كـه مالكـان    شكلي هبرخورداري از اين منابع ب ي در اختيار خود ساكنان آنها قرار داشت. اما نحوه اغبروستاها، 
ر از ايران متأثّ ديگر ي توليد همانند نقاطرند. در اين نظام شكل كلّب ي) بيشترين سهم را از اين منابع ميعمده (اربابان محلّ
بـرداري از منـابع آب و خـاك     بهره ي ترين شيوه رايج عنوان به "بري از محصول سهم"كه در آن  استنظام ارباب رعيتي 

گيري مشترك از منابع آب  ت بهرهعلّ پا، به ي با دهقانان خردهي بين اربابان محلّپيوستگي خاص به اين دليل. رود شمار مي به
شد كه آب و زمين در كنار هـم و وابسـته بـه     موجب مي سنّتيهاي  در نظام مالكيتي خورد. شكل كلّ چشم مي (قنات) به

. امـا  گرفـت  انجـام مـي  برداري از منابع آب و خاك نيز بيشتر جمعي و گروهي  بهره ي يكديگر مطرح باشند. بنابراين شيوه
، شـكل  70و  60، 1350هاي  (ديزلي و برقي) در دهه عميق نيمهي عميق و ها چاههاي حاصل از حفر و گسترش  دگرگوني

كـه در گذشـته وجـود     كرد ها را در منطقه ايجاد برداري هم ريخت و اشكال جديدي از بهره درهاي موجود را  برداري بهره
ن پيامـدهاي آن  يتـر  مهـم همـراه داشـته اسـت؛ امـا از      دهه پيامدهاي بسياري را به 3در  ها چاهگسترش  خارجي نداشت.

ي موتوري و به زيركشت رفتن سطح وسيعي از اراضي باير محدوده و از سوي ديگر، به ها چاهد به تعد توان، از يك سو مي
اصـل محـدوديت   " 70 ي عوامـل در دهـه  اين  ي برداري از آبهاي زيرزميني اشاره كرد. مجموعه بهره ي ت توسعهممنوعي

ارزش اقتصـادي آب و   اي كـه  گونـه  بـه ، كردهاي سنخواست و شوقان مطرح  ي در بخشطور جد هرا ب "منابع آب و زمين
قابـل مبادلـه و خريـد و فـروش بودنـد.       سـادگي كه به كرداي باال رفت و آنها را تبديل به كاالهايي  طور فزاينده هزمين ب

منجـر بـه جـدايي آب و     مسـأله . اين كردند ميكه براي آنها پرداخت  شد تعيين مي ميزان پولي باكاالهايي كه ارزش آنها 
در نظـام   بـا هـم  به هم وابسته بودنـد و   سنّتي، آب و زمين كه در نظام اي گفته توليدي روستاها شد. به ي زمين در عرصه

منفك و مستقل درآمد. بـدين ترتيـب، در بحـث     شكلي بهدر نظام جديد از هم جدا شده و  ،شدند وستايي مطرح ميتوليد ر
 كرد: مالكان آب، مالكان زمين. جدارا از هم  مالكيت ي توان دو شكل عمده مي ،مورد مطالعه ي روستايي محدوده مالكيت
ين ا  هنيز مشهود است. ب و مانند آن)اي، مزارعه  (خصوصي، اجاره توليد زراعي ي ت در اشكال عمدهتحوالاين  ي مجموعه

انـد، بنـابراين بـه     بوده "روابط سرمايه" ي برپايهتوليد روستايي  ي ي موتوري از ابتداي ورودشان در عرصهها چاهني كه مع
منـابع   مالكيـت  تحـول آگاهي از روند  براي فردي شدند. مالكيتو موجب رشد  كردتر شدن عوامل توليد كمك  خصوصي
مورد بررسي قرار  1385و  1351 هاي سالي موتوري در ها چاه مالكيتهاي سنخواست و شوقان، اشكال عمده  آب بخش

نكاتي  ي بردارندهدر ،) به تفكيك دهستانعميق نيمهي موتوري (عميق و ها چاهبرداري از  بهره وضعيت ي گيرد. مقايسه مي
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است. 15ي  جدول شمارهآنها به شرح  است كه اهم  
  )1351-1385تفكيك دهستان ( هاي سنخواست و شوقان به ي موتوري در بخشها چاه مالكيت ي اشكال عمده .15جدول 

  جمع كل  مشاع دولتي مالكي)، خردهخصوصي (عمده  ها بندي بخش
  1385  1351  1385  1351  1385  1351 عميقنيمه عميق

  عميق نيمه  عميق 1385 1351 1385 1351  دهستان  بخش

  سنخواست
  14  31  6  5  1  3  -  9  -  26  5  سنخواست
  -  9  -  5  - 1 - - - 4 -  دربند
  14  40  6  10  1 4 - 9 - 30 5  جمع

  شوقان
  7  29  12  5  - 4 1 8 2 11 9  شوقان
  5  7  -  2  - 1 - 3 - 6 -  طبر
  12  36  12  7  - 5 1 11 2 17 9  جمع

  26  76  18  17  1 9 1 20 2 47 14  بخش دوجمع 
  1388، خراسان شماليآب كل  ي ادارهمنبع: 

هـاي   بـرداري  هاي سنخواست و شوقان مربوط بـه بهـره   ي موتوري بخشها چاهبدون شك باالترين ميزان افزايش 
افـزايش يافتـه    85حلقه چاه عميق در سال  47به بيش از  ،1351حلقه چاه در سال  14از  ها چاهخصوصي است. اين نوع 

ي خصوصـي  هـا  چاهباالترين تعداد  1385حلقه چاه در پايان سال  31است. در اين ميان، همچنان دهستان سنخواست با 
هـا   ي عميـق در بـين دهسـتان   هـا  چاهافزايش تعداد  وضعيتدهد.  خود اختصاص مي هاي سنخواست و شوقان را به بخش

؛ انـد  داشـته ي خصوصـي را در طـول دوره   هـا  چـاه خواست باالترين رشـد  ه دهستان سناي ك گونه بهبسيار متفاوت است، 
، در دوم افزايش يافته است. 85حلقه چاه در سال  35به  56حلقه چاه در سال  5ي اين دهستان از ها چاهي، تعداد ا گفته به

 اسـت. مشـاع   مالكيـت گيـري   برداري از آب و زمين، شـكل  هاي بهره در شيوه تحولين تر مهمتوليد كشاورزي،  ي عرصه
 1دهـد.  خود اختصاص مي را به محدودهي ها چاهتعداد  كلّ% 95/15 درحدودحلقه چاه  18با  1385ي مشاع در سال ها چاه
سـهامداران آنهـا،    هـاي  اخـتالف  دليل به اكنوناما  ،آمدند وجود بهسازي اراضي كشاورزي  ي مشاع با هدف يكپارچهها چاه
عنـوان   بابرداري آنها  ت اينكه پروانه بهرهعلّ گيرد و به برداري قرار مي د بهرهمالكي مور خصوصي و خرده شكل بهها  آبه حق

هـاي   دولتي ازجملـه شـيوه   مالكيتسوم،  ا مورد بررسي قرار گرفته است.مجزّشكلي  هب بنابراينثبت رسيده است،  مشاع به
ـ  هـا  چـاه گونـه   پس از انقالب ظهـور پيـدا كردنـد. ايـن     ويژه ي موتوري است كه بهها چاهبرداري از  ديگر بهره ق بـه  متعلّ
هـايي كـه در    ين ارگـان تـر  مهـم انـد.   مصارف غيركشاورزي حفـر شـده   برايبيشتر كه  استها و صنايع وابسته  وزارتخانه

زي (جهـت شـرب)، وزارت جهـاد كشـاور     مند هستند، وزارت نيـرو  بهره ها چاهگونه  هاي سنخواست و شوقان از اين بخش
قنـوات،   بـرخالف  ها چاه. بوده استحلقه چاه  10برابر با  85در سال  ها چاهاين  . تعداد كلّاست(مراكز خدمات روستايي) 

شهر و روستاهاي اطـراف   ي گسترش رابطه سبباين امر  ،طور مداوم به سوخت، لوازم يدكي و تعميركار ماهر نياز دارند به
هـاي   احـداث چـاه   ،ديگـر  سـوي شود و ناگزير براي رفتن به شهر هسـتند. از   آن شده است. چون اينها در شهر يافت مي

يان را بـاال بـرده و   يده است. قدرت خريد روستاشيان يركشت، ميزان توليد و درآمد روستاافزايش سطح زي جبموموتوري 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .استحلقه  76برابر با  1385هاي سنخواست و شوقان در سال  هاي عميق داير بخش چاه تعداد كلّّ .1
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ـ     ميـان در ايـن  . دارد در پـي زون روستايي بـه شـهر را   آمدوشد بيشتر و روزاف درنهايت در را ي شـهر بجنـورد نقـش مهم
. بـر اسـاس جـدول    داردهاي سنخواسـت و شـوقان    هاي سنخواست و شوقان بخش بخشي خدمات روستايي بخش انتظام
گـذاري   و سـرمايه  ها نيازمنديفروش محصوالت، تأمين  برايدهندگان شهر بجنورد را  % پاسخ3/33بيش از  16ي  شماره

  گيرند. ويژه گنبد) پس از اين دو شهر قرار مي (به ي ديگر. شهرهاي جاجرم، مشهد و شهرهاكنند ميانتخاب 

  كنيد؟ ميگذاري انتخاب  و سرمايه ها نيازمنديرفع  برايكدام شهر را  .16 جدول

ات
يح
وض

ت
  

  جمع كل  ساير  گنبد آشخانه جاجرم بجنورد  مشهد
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ــع  جم
  100  45  4/4  2  3/13  6  9/8  4  2/22  10  3/33  15  8/17  8   كل

  1388منبع: مطالعات ميداني، 

  گيري نتيجه
تـرين و بهتـرين    دهد كه قنوات نيز از جالب از آب زيرزميني نشان مي برداري بهرهدو منبع  عنوان بهقنات و چاه  ي مقايسه
ـ   روشن اسـت كـه بهـره    همچنين است.خشك  از منابع آب در نواحي خشك و نيمه برداري بهرهي ها روش ط بـرداري توس
مكـاني   ـهـاي فضـايي     ت گونـاگوني در عرصـه  تحـوال و  كـرد بيشـتر از منـابع زيرزمينـي را فـراهم      ي ، اسـتفاده هـا  چاه

 ي و توسعه تحولت موجب مد ت، در كوتاهتحوالوجود آورد. هر چند اين  هاي سنخواست و شوقان به ي بخشها سكونتگاه
كشت و بازده محصـول، رواج مدرنيزاسـيون   فتن تعداد منابع، افزايش سطح زيربرداري از آب و خاك، باال ر هاي بهره شيوه
شده است؛ امـا   مانند اينها آب وهاي انتقال  يان، احياي اراضي باير، احداث كاناليرزي، افزايش درآمد بعضي از روستاكشاو

ي روسـتايي قنـاتي و چـاهي،    ها سكونتگاههاي روستايي، عدم تعادل بين  بي مانند مهاجرتت، پيامدهاي نامطلودر بلندمد
دنبال داشته است. با  ناپايدار روستايي را به ي شدن قنوات و توسعه هاي توليد، افت آبهاي زيرزميني، خشك باالرفتن هزينه

ـ هاي سنخواست و شوقان، مالحظه شـد كـه فع   بخش هاي طبيعي، اجتماعي و اقتصاديِ ابعاد ويژگي ي مطالعه هـاي   تالي
هـاي مـذكور،    آبياري در كشـاورزي بخـش   اهميتبه  توجهدهد. در اين صورت با  مي تشكيلغالب محدوده را كشاورزي 

 اجتمـاعي مـردم آن محـدوده دارد.    ـاقتصـادي    ضعيتومستقيمي در  ي و دگرگوني در نظام آبياري، نتيجه تحولهرگونه 
  : ند ازا ت انجام شده عبارتتحوالترين  عمدهبنابراين 
  ؛رشته قنات خشك شده است 28و  كمقنوات  آبدهي، چاهحلقه  102ال شدن بيش از فع با :در تعداد منابع آبياري تحولـ 
افـزايش   هـا  چاهد تعد دليل بهها  آبه دنبال تغيير منابع آبياري، ميزان حق به :مالكيتها و اشكال  آبه ميزان حق تحولـ 

  ، بر زمين نيز باال گرفت مالكيتيافت، همچنين با داير شدن اراضي باير، 
موجـب   ،توان آنها را در هر نقطه دلخواه حفـر كـرد   كه ميبه اين توجهبا  ها چاهدر سطح زير كشت: افزايش  تحولـ 

  ،باال بردن سطح زيركشت و درنتيجه افزايش ميزان توليد شده است
موجـب افـزايش    …محصول، افزايش سطح زير كشـت، آبيـاري زيـاد و   ردر حجم توليد: استفاده از بذرهاي پ تحولـ 
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در برخي موارد منجـر بـه بـاال رفـتن درآمـد خـانوار روسـتايي         مسألهميزان برداشت محصول در واحد سطح شده است. اين 
  ،دشو مي

و  توجههاي جديد)، دانش بومي (قنات)؛ كه هم داراي محاسن قابل  آوري (فن ها چاهبه گسترش  توجهبا همچنين ـ 
عامل استحكام ابعاد پايداري اجتمـاعي، فرهنگـي و    ها چاهاز ورود  پيش ،آوري پيشرفته برخوردار بوده فن ي هم از پشتوانه

هاي جديد شكست خورده است و ديگر  آوري رقابت با فن ي هاي روستايي بوده است، در گردونه زيست محيطي سكونتگاه
گيري از يك مديريت صـحيح بـر منـابع آب و     بنابراين براي بهره هاي روستايي ادامه دهد. نتوانست به پايداري سكونتگاه

بـه   توجـه بـا   ديگـر هاي سنخواست و شوقان و منـاطق   روستايي بخش ي پايدار توسعههاي وابسته و نيز رسيدن به  نظام
 ـ  موجـود  وضـعيت  ـ  برنـده  نيروهـاي پـيش  "چـارچوب   ،1ديـدگاه گايانيسـم  محدوده، با در نظر گـرفتن   وضعيتشناخت 
، ي پايـدار  توسعهاصول و  )3"واكنش"هاي  كيد بر شاخصبا تأه (البتّ ي پايدار توسعهط كميسيون ه شده توستهي 2"واكنش

  شود: مي پيشنهادموارد زير 
 كـم  دسـت افـزايش آبـدهي يـا     موجـب قنوات تا  ي ت هرسالهاليروبي و مرم برايداران  واگذاري تسهيالت به قنات .1

 جلوگيري از كاهش آب قنوات شود؛

 براي كاهش پرت آب؛ سنّتي هاي رودخانهكردن  كشي و سيماني كانال .2

هـايي كـه بـه آب آن نيـاز      ، در زمـان هاي پرورش ماهي سرد آبي جلوگيري از هدر رفتن آب قنوات با احداث استخر .3
 ؛نيست

 ي؛شده با همكاري افراد محلّ قنوات خشك كردنسنجي داير  امكان .4

 ؛مانند پسته، كلزا و زعفران ،كشت محصوالتي كه به آب كمتري نياز دارند و سودآورتر هستند .5

، بـاراني و تحـت   اي هآبياري قطـر  مانندهاي جديد آبياري ( كارگيري شيوه ههاي صحيح آبياري؛ اگرچه ب انتخاب شيوه .6
اقتصـادي در   ي لحاظ عـدم صـرفه   لحاظ سرمايه و چه به چه به ـ  ر نيستبراي بيشتر كشاورزان ميس كمابيشفشار) 

موجـب افـزايش سـطح زيركشـت     دهنـد و هـم    اما هم آب كمتري را مورد استفاده قرار مي ـ  قطعات كوچك زراعي
 خواهد شد؛

 ؛هاي زيرزميني با احداث بندها و سدها خانه تقويت آب .7

ي زيرزمينـي؛  هـا  خانـه  به سـطح آب  توجهمربوط با مسئولين  ه موتورآبها در ميزان برداشت آب از سويكنترل پيوست .8
 آب؛برداران  بهره براي جلوگيري از تخلّف

مراكـز   ي توسعه مانند ها سكونتگاهپايداري  در جهتل براي تعديل در وضع اشتغال هاي تركيبي و مكم تاليفعايجاد  .9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. عا ميبرخي از پيروان نظام اخالقي زيستي اد ي سيستمحتّ موجودات زنده و  ه به اينكه تماميكنند با توج ـ ها داراي اهم ارزش  از و هسـتند ت ي

خساراتي را بر عناصر طبيعي غير انساني تحميـل   ها و آز هزينه زيرا حرص و شود؛فردي بايد محدود  آز اخالقي برخوردارند، بنابراين حرص و
 .  كند. اين ديدگاه به گايانيسم معروف است مي

2. Driving Force-State-Resouse (DSR) 

پايـدار   ي ت موجود توسعههاي ديگري است كه نسبت به تغيير وضعي اتخاذ شده و واكنشهاي  مشي خط ي كننده بيان "واكنش" هاي شاخص. 3
 .شود اعمال مي
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