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ابتکارات محلی ي داوص بًمی در مذیریت اجتماع محًر مىابع آب
(مىطقۀ مًرد مطالعٍ :ريستای ريزکیه ،بخص سارديئیٍ ،ضُرستان جیرفت)
 حامذ اسکىذری دامىٍ؛ دانشجوی دکتری بیابانزدائی ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
 مسلم برجی؛ دانشجوی دکتری آبخیزداری ،دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
*

 مُذی قرباوی ؛ دانشیار دانشکدة منابع طبیعی ،دانشگاه تهران.
چکیذٌ
اةحکارات ىضهی از ؿّیی ةَ ؾٍّاف فؿانیث ُای دؿحَ زيؿی ظاص ،ةغكف کيک یا ىكّؽ ظارزی ةَ ىٍؼّر کٍحؼؿ آبُای زیؼزىیٍی ك
ؿعضی جؿؼیف قغق اؿث ك از ؿّی دیگؼ ،یکی از ىِوجؼیً ركیکؼدُای ىغیؼیحی در ىٍاةؽ آب ،ركیکؼد ىغیؼیث ازحياع ىضّر اؿث کَ
جأکیغ ةؼ ػؼفیثؿازی ك ٌِادؿازی در زّاىؽ ىضه ی ةؼای ىغیؼیث ىكارکحی ىٍاةؽ آب دارد .ؿاظحارُای ازحيػاؾی ىٍػاةؽ آب یکػی از
اةؿاد داٌف ةّىی در زّاىؽ ركؿحایی ایؼاف ىضـّب ىیقّد کَ ضؼكرت دارد در ىػغیؼیث ىٍػاةؽ آب ؾػوكق ةػؼ جضهیػم داٌػف ةػّىی
ؿاظحارُای ازحياؾی ىؼجتط ةا آف ٌیؽ ىّرد جضهیم كؼار گیؼدُ .غؼ امهی در ایً ىلانَ قٍاظث اةؿاد داٌف ةّىی ىػؼجتط ةػا ىػغیؼیث
پایغار ىٍاةؽ آب در ركؿحای ركزکیً ةعف ؿاردكئیَ قِؼؿػحاف زیؼفػث اؿػث .ایػً ىعانؿػَ ةػؼ اؿػاس ركشُػای ىػؼدـقٍاؿػی ك
ركیکؼدُای کیفی از زيهَ ىكاُغة ىـحلیو ك ىكارکحی ىضلق ك ىناصتۀ ؿازىافیافحَ ةا ٌ 32فؼ از افؼاد ىعهؽ ك آگاق (کهیۀ کكاكرزاف)
اؿحفادق قغق اؿث .در ركؿحای ركزکیً ؿاظحار ازحياؾی ظامی ةؼ ىغیؼیث ىٍاةؽ آب صاکو اؿث کَ كػغىحی ةػیف از  100ؿػاؿ در
ىٍعلَ داردُ .يیاری در ىغیؼیث ىٍاةؽ آب یک امم اؿاؿی در ایً ركؿحا ىضـّب ىیقّد ك ٌلفُػای ازحيػاؾی ارةػاب ك زَؾػیو از
اةحکارات ازحياؾی ایً ركؿحا در ىغیؼیث ىٍاةؽ آب اؿث .در ایً ركؿحا جؿغاد  10جكکم یا گؼكق ىضهی ةؼای ىغیؼیث ىٍاةؽ آب قػکم
گؼفحَ کَ ُؼ گؼكق از ارةاب ك زَؾیو جكکیم قغق اؿث .ةَظّر کهی ىیجّاف ةیاف کؼد داٌف ةّىی ك ؿٍثُای ىضهی در ایً ركؿحا ؾاىم
پایغاری ىٍاةؽ آب ىضـّب ىیقّد کَ ىیجّاف اؿحغالؿ کؼد در ارجلاء جابآكری ؿیـػحوُػای ازحيػاؾی -اکّنّژیػک در ىّازِػَ ةػا
ةضؼافُای زییـثىضیعی از زيهَ کو آةی ٌیؽ ىیجّاٌغ ىؤدؼ ةاقغ.
کلیذ ياژگان :اةحکارات ىضهی ،داٌف ةّىی ،ىغیؼیث ىٍاةؽ آب ،ركؿحای ركزکیًٌِ ،اد ازحياؾی
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ىؼجؽ ك آةعیؽداری ،ىسهَ ىٍاةؽ ظتیؿی ایؼاف ،دكرق  ،71قيارق  ،2جاةـحاف 1397

 .1مقذمٍ
جغییؼات آبكُّایی ىٍػاةؽ آةػی ةـػیاری از ىػؼدـ را در
ؿؼجاؿؼ زِاف ةا کيتّد قغیغ ىّازػَ کػؼدق اؿػث[ ]28از
ظؼفی دیگؼ اداىَ جعؼیب آب ك اکّؿیـػحوُای ىػؼجتط ةػا
آفُ ،يؼاق ةػا افػؽایف آگػاُی از ادػؼات ىٍفػی ازحيػاؾی ك
اكحنادی آف ،جأییغی ةؼ چانف ىغاكـ ك پایػغار در ىػغیؼیث
آب در ىٍاظق ظكک ك ٌیيَظكک زِاف اؿػث [.]42 ،24
اؿحؼاجژی ةؼای ىلاةهَ ةا کيتّد آب ٌَ جٍِا ةَ قؼایط ىضهػی
در صاؿ صاضؼ از زيهَ جّپّگؼافی ،ىیؽاف کيتّد آب ،ىٍػاةؽ
ىانی در دؿحؼس ك ُيچٍیً ػؼفیػثُػای فٍػی ك ٌِػادی
ةـحگی دارد [ ،]38ةهکَ ىحأدؼ از پؾ زىیٍۀ ظاص جػاریعی
اؿحفادق از آب ،ىیؼاث فؼٍُگی ،ىیؽاف در دؿحؼس ةّدف آب
قیؼیً در گػقحَ ك قؼایط ازحياؾی ك اكحنادی ةهٍغ ىغت
در ىٍعلَ ةّدق اؿث [ .]19نػا ؿیـحو ىغیؼیث ىٍاةؽ آب ك
ةَ ىّازات آف ىػغیؼیث جّنیػغات کكػاكرزی از ىؤنفػَُػای
اٌـاٌی ك ظتیؿی جكکیم قغق اؿث کَ اگؼ ةغكف آگاُی ك یا
آگاُاٌَ ؾٍنؼی از آف صػؼ ك یا اضافَ گؼدد ىيکػً اؿػث
ؿیـحو دچار اظػوؿ ُيیكػگی قػّد .یکػی از ىِػوجػؼیً
ركیکؼدُای ىغیؼیحی در ىٍاةؽ آب ،ركیکؼد ىغیؼیث ازحياع
ىضّر اؿث کَ ىغیؼیث ازحياع ىضّر ىٍػاةؽ آب جأکیػغ ةػؼ
ػؼفیثؿازی ك ٌِادؿازی در زّاىؽ ىضهی ةػؼای ىػغیؼیث
ىكارکحی ىٍاةؽ آب دارد .اؿاؿاً ىغیؼیث ازحياع ىضّر ىٍاةؽ
آب در ىٍاظق ركؿحایی ،صم ىٍاككات ازحياؾی ىػؼجتط ةػا
ىٍاةؽ آب ك ُيچٍیً جلّیث فؿانیثُای صفاػحی ىٍاةؽ آب
را ةػػَدٌتػػاؿ ظّاُػػغ داقػػث [ .]23در کكػػّر ظكػػک ك
ٌیيَظكک ىاٌٍغ ایؼاف ةا جفاكتُای کهی در ؿاظحار اكهیيی
آف ،جأىیً آب ىّرد ٌیاز ةػؼای ىنػارؼ قػؼب ك کكػاكرزی
ىیجّاٌغ ةؽرگحؼیً دغغغۀ دكنث ةَقيار آیغ .ةضػؼاف آب در
ایؼاف کَ در دُۀ اظیؼ جّؿط ظكکـانیُای قػغیغ فؽكٌػی
یافحَ اؿث ،ةاؾخ ظـػارات اكحنػادی-ازحيػاؾی ك اٌـػاٌی
زیادی در جياـ ةعفُا قغق اؿث [.]13 ،43 ،18ةؼظػی از
ىضللاف []8ةضؼاف آب اىػؼكزق در ایػؼاف را ؾيػغجاً ٌاقػی از
پیاىغُای ىغرٌیؽاؿیّف دُػۀ  1950ك اٌحلػاؿ فٍاكریُػای
ٌاىٍاؿب غؼب در ظنػّص اؿحضنػاؿ آب ىیداٌٍػغ .ایػً

پغیغق در ایؼاف ةَ ٌّؾی ىنادؼ ةا ازؼای ةؼٌاىػۀ امػوصات
ارضی در ؿاؿ  1342ةّدق کَ ٌؼاـ ىغیؼیث ؾؼفی ك ؿػٍحی
ىٍاةؽ آب در زّاىؽ ركؿحایی را دگؼگػّف ؿػاظث .یکػی از
ىِوجؼیً ؿػاظحارُای ازحيػاؾی در ٌؼػاـ ةِػؼقةػؼداری در
زّاىؽ ركؿحایی ىؼجتط ةا ىٍاةؽ آبٌ ،ؼاـ ةٍَةٍغی ةّدق کَ
در رأس آف ىانک یا ارةاب در کٍار ؿایؼ ٌلفُای ازحياؾی
ىٍاةؽ آب را ىغیؼیث ك از ظؼیق فؿانیثُای زيؿی ةَ جّنیغ
کكاكرزی ىیپؼداظحٍغ .ةَ دٌتاؿ ازؼای اموصات ارضی در
ایؼاف ؿاظحار ازحياؾی جّنیغ کكاكرزی فؼكپاقیغق ك دكنػث
ةَ اقکاؿ ىعحهفی زاٌكیً ىانک در زّاىؽ ركؿحایی گؼدیغ
[ .]39یکی از فؿانیثُای ٌادرؿث در زىیٍۀ ةِػؼقةػؼداری ك
اؿحضناؿ آب در ایؼاف اؿحفادق از چاقىّجّرُا ةَ زای كٍات
ةّدق کَ ىٍسػؼ ةػَ کػاُف ىٍػاةؽ آةػی زیؼزىیٍػی ك ؿػایؼ
ىكکوت زیـثىضیعی ،اكحنادی ك ازحياؾی قػغقاؿػث ك
ایً اىؼ ةَ ٌّةۀ ظّد کاُف ؿِو كٍات ةػَ ؾٍػّاف قػاقرگ
جّؿؿۀ کكاكرزی ركؿحایی در ایؼاف را ةَدٌتاؿ داقحَ اؿػث
[ . ]7اىا در کٍار پیاىػغُای ىؼةػّط ةػَ جغییػؼات ٌاقػی از
ىغرٌیؽاؿیّف ك ىغیؼیث دكنحػی ٌاىٍاؿػب ،ةضػخ جغییػؼات
اكهیيی را ٌیؽ ةایػغ از ؾّاىػم ىػؤدؼ ةػؼ ٌؼاـُػای آةیػاری ك
کكػػاكرزی داٌـػػث [ .]35جغییػػؼات آب ك ُػػّایی ُيػػّارق
کكاكرزاف را ىستّر ةَ اجعاذ قیّقُای زغیػغ در پاؿػط ةػَ
قؼایط ىعحهف ىضیعی کؼدق اؿث [ ،]26 ،27کَ اىؼكزق از
آف ةَ ؾٍّاف داٌف اكهیيی ؿٍحی 1یاد قغق اؿث [.]35
ةٍػػاةؼایً ،جضهیػػم اةحکػػارات ىضهػػی ك قػػیّقُای ؿػػٍحی
ؿازگاری کكاكرزاف در ىٍاظق ظكک ك ٌیيَظكک ةَ جغییػؼ
ك جٍّع آبكُّایی ك ٌضّة صکيؼاٌی ىضهی آفُا ةؼ ىٍػاةؽ آب
ىّزػػّد جتػػغیم ةػػَ یػػک ىّضػػّع ىِػػو در پژكُفُػػا ك
ةؼٌاىَریؽیُای اؿحؼاجژیک در ُػؼ کكػّر قػغق اؿػث [،38
 .]17داٌف ؿٍحی پیكیٍیاف ؿاکً در فػوت ایػؼاف ُيػّارق
ةیاٌگؼ ؿازگاری ىٍاؿب ىؼدـ ةػا جيػاىی ٌاىویيػات اكهیيػی
ةّدق اؿث .ىعانؿات ٌیو كؼف أظیؼ ىٍسؼ ةَ قٍاؿػایی داٌػف
ةا ارزقی ةَ ٌاـ داٌف ةػّىی قػغق کػَ ةیجػّزِی ةػَ آف جػا
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اةحکارات ىضهی ك داٌف ةّىی در ...

کٍّف ةاؾخ ةؼكز ظهم اؿاؿػی در ةؼٌاىػَُای جّؿػؿۀ پایػغار
ةّدق اؿث [ .]1داٌف ةّىی ةعكی از ؿػؼىایۀ ىهػی ُػؼ كػّـ
اؿث کَ ةاكرُا ،ارزشُا ،ركشُا ،اةؽار ك آگاُیُای ؾهيػی را
در ةػػؼ ىیگیػػؼد .ایػػً جکٍیػػک از ركش آزىػػّف ك ظعػػا ك
ارزشُایی کَ ةػَ انگُّػای اؿػحفادق از زىػیً ىؼةػّط ةػّدق
صامػػم قػػغق ك در ظػػّؿ زىػػاف جّؿػػط کكػػاكرزاف ك ىػػؼدـ
ركؿحایی ُيّارق ىّرد اؿحفادق كؼار گؼفحػَ اؿػث [ .]4داٌػف
ةّىی ،کَ ؾيغجاً ةا اؾحلادات ىػػُتی ىضهػی ،آداب ك رؿػّـ،
فؼٍُگ ؾاىَ ك قیّقُای اؿحفادق از زىػیً در ُػو آىیعحػَ،
ٌلف ىِيی در ىغیؼیث پایغار ىٍاةؽ ظتیؿی ،فؼٍُگ ؿػٍحی
ك ىؿیكث ایفا ىیکٍػغ [ .]30 ،25داٌػف ؿػٍحی ك ةػّىی در
كانب ؿیـحوُای ىنؼؼ آب ،جکٍیکُای ةؼداقث آب جضث
قؼایط کيتّد ك ركاةث ىیػاف کػارةؼاف جّؿػؿَ دادق قػغقاٌػغ
[ .]15در چٍػیً ؿیـػحوُایی ؿػاکٍیً ةؼاؿػاس آگػاُی ك
درؾ آفُا ةا ةعفُایی از ىضیطزیـث کَ ةػَ ؾٍػّاف یػک
ؿیـحو ازحياؾی اکّنّژیک ىیقٍاؿٍغ ،اٌعتػاؽ پیػغا کػؼدق
اؿث ك كادر ةَ اؿحفادق از ىضغكدیثُا ك فؼمػثُای ىّزػّد
ىیةاقٍغ [ .]44ةَ ؾتػارجی دیگػؼ در ایػً ؿیـػحوُا داٌػف
ةّىی ؾاىم ارجتاط ةػیً زّاىػؽ ك اکّؿیـػحوُای ظتیؿػی ك
ُيچٍیً ارجتاط زّاىؽ ةا ظّدقاف اؿث [.]5 ،31
از ظؼفی دیگؼ اةحکارات ىضهػی ةػَ ؾٍػّاف فؿانیثُػای
دؿحَ زيؿی ظاص ،ةػغكف کيػک یػا ىكػّؽ ظػارزی ةػَ
ىٍؼّر کٍحؼؿ آبُای زیؼزىیٍػی ك ؿػعضی جؿؼیػف قػغق
اؿث .اةحکارات ىضهی ىيکً اؿػث ىػؼجتط ةػا فؿانیثُػای
ىػػغیؼیث ؿػػٍحی آب یػػا جّؿػػط صػػّادث ظػػارزی ىاٌٍػػغ
فؼمثُای زغیغ ایساد قغق یا ىضػغكدیثُای ىػؼجتط ةػا
ؿاظث زیؼؿػاظثُای ُیػغركنیکی جّؿػط دكنػث ةاقػٍغ.
اةحکارات ىضهی ىيکً اؿث جّؿط ارگافُػای غیؼرؿػيی ك
ٌیيَرؿيی ىّزّد یا گؼكُػی از ىػؼدـ کػَ ىٍضنػؼاً ةػؼای
ُغؼ ظامی ؿازىاٌغُی قغقاٌغ اٌساـ گیؼٌغ .در ایً صانث
ىيکً اؿث زاىؿَ ةَ ؾٍّاف کم یػا یػک فػؼد ظػاص ك یػا
دؿحَای از ؿِاىغاراف ؿّد ةتؼٌغ [ .]10اةحکارات ىضهػی در
ایؼاف از جٍّع ظامی ةؼظّدار اؿػث کػَ از ىِػوجػؼیً آٌِػا
ىیجّاف ةَ اظحؼاع ك اةحکار ایؼاٌی "كٍات" اقارق کػؼد کػَ از
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یک ؿّ ىٍتؽ صیاجی ةكؼ ةَ ٌاـ آب را در اظحیػار اٌـػافُػا
كؼار دادق ك از ؿّی دیگؼ ؿازىافُای ىضهػی ك ازحيػاؾی را
در ُػػؼ ىٍعلػػَ جّؿػػؿَ ك گـػػحؼش دادق اؿػػث کػػَ ایػػً
ؿازىافُا ٌػّؾی ؿػؼىایۀ ازحيػاؾی در جكػکمُای ىضهػی
ىضـّب ىیقٌّغ .از ؿایؼ اةحکارات ىضهی ىیجّاف ةَ ؾػم ك
ؾهگَ در ةٍغر گؽیؼ ك ُّجک ،دگارُا ك ظّقاب در دقحیاری
چاةِار ك ؿؼاكاف [ ]20 ،3اقارق کؼد کَ ةغكف كزّد ىكػّؽ
یا ارگاف ظارزی ك جٍِػا ةػا اجکػاء ةػَ اةحکػارات ك اةؽارُػای
ىضهی ؿاظحَ قغقاٌغ ك جّؿػط افػؼاد ةػّىی ٌیػؽ ىػغیؼیث
ىیقٌّغ .از ؿػّی دیگػؼ داٌػف ةػّىی ك اةحکػارات ىضهػی
اُيیث ك زایگاق كیژقای در راؿحای جضلق صکيؼاٌی ىضهػی
ىٍاةؽ آب 1دارٌغ.
کهيۀ صکيؼاٌی ىؿادؿ  Governanceاؿث کَ در ایػؼاف
ىؿػػادؿُػػای دیگػػؼی چػػّف ٌؼػػاـ جػػغةیؼ ،صکػػوركایػػی ك
صکّىػػثداری ٌیػػؽ ةػػؼای آف ةػػَ کػػار ىػػیركد .در ادةیػػات
ىّضػػّؾی ،صکيؼاٌػػی را فؼآیٍػػغ ك ركٌػػغ جنػػيیوگیػػؼی ك
فؼآیٍغی کَ جنيیوگیؼیُا ازؼا ىیقّد یا ازؼا ٌيیقػّد،
ىیداٌٍغ .صکيؼاٌی ىضهی اقػارق ةػَ یػک ىیػغاف كؿػیؽ از
ىعانؿَ ىؼةّط ةَ ىؼدىاف ةّىی ك جنيیوگیػؼیُػای آفُػا
ىیةاقغ کَ ةَ ظّر کهی قاىم ُّیث ةّىی ،صق صاکيیػث
ىهی ،صق جؿییً ؿؼٌّقث ،ارزشُا ،راقُای قػٍاظثٌ ،ػژاد
ك ُيچٍػػیً اؿػػحؿيارگؼی جػػاریعی ك در صػػاؿ اٌسػػاـ ك در
ٌحیسۀ ؾّاكب ٌاقی از ةَ صاقػیَ راٌػغق قػغف آفُػا اؿػث
[ .]39 ،14جّاٌایی اٌحعاب ٌضّة ارجتاط ةا آب از كیژگیُػای
ىؼدـ ةّىی اؿث .ةٍاةؼایً صکيؼاٌی ىضهػی آب ةػَ ىٍؼػّر
زهّگیؼی از ىكکوت ىؼةّط ةَ ىٍاةؽ اقػحؼاکی کػَ در آف
ىؼدـ ةَ ظّر ىـحلم ؿِاىغاراف آف ُـحٍغ ضػؼكری اؿػث
[ .]41ىؼدىاف ةّىی در فؼآیٍػغ ىعحهػف صکيؼاٌػی آب ةػَ
ىٍؼّر ىضافؼث از ركاةط ظّد ةا آب ٌلفُای ىِيػی را ادا
ىیکٍٍغ [ ]32 ،41کَ جّؿط کيتّد آب ،اظػحوؿ کیفیػث
آب ك اؿحؿيارگؼایی ىغاكـ در صاؿ صاضؼ ةَ چانف کكػیغق
قغق اؿث[ .]16كیژگی صکيؼاٌی ىضهی جؿییً ؿعش کار در
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ؿعش ؾيهیاجی ك دؿحؼؿی زاىؿَ ىضهی ةَ ىٍاةؽ آب اؿػث
کَ رؿیغف ةَ آف جاةؽ قؼایط ُؼ ىٍعلَ اؿػث .در ىضحػّی
صکيؼاٌی ىضهی آب جأکیغ ةؼ ىكارکث فؿاؿ ذیٍفؿاف ىضهی
در جنيیوگیؼی ةؼای ىٍاةؽ آب قغق اؿػث .زِػث جضلػق
ایً اىؼ قٍاظث داٌف ةّىی ك اةحکارات ىضهػی در راؿػحای
زهب ىكارکثُای ةّىیاف در ىغیؼیث ىٍػاةؽ آب یػک اىػؼ
ضػػؼكری ك ازحٍػػاب ٌاپػػػیؼ اؿػػث .ىّفلیػػث در پؼكژقُػػای
ىغیؼیث آب جٍِا ةَ صضّر کارقٍاؿاف ك ىٍِغؿیً ىسؼب ك
ظؼاصی ك ازؼای ىعهّب ةـحگی ٌغارد .در ایً ىیاف جّزَ ةَ
ىـائم اكحنادی ك ازحياؾی ُؼ ىٍعلَ ٌیػؽ زایگػاق ظػاص
ظّد را دارد .ؿاکٍیً ىٍاظق ظكک ك کوآب ،كؼفُا زٌغگی
ظّد کفا داقحَ ك دارٌغ ك پیكؼفثُا ك یافحػَُای زیػادی در
زىیٍۀ راقُای صفاػث از ىضیط ك ةلای زٌػغگی در قػؼایط
ؿػعث ظكػکی ةػَ دؿػث آكردقاٌػغ .از ایػًرك الزـ اؿػث
ةیكحؼیً اُيیث را ةػَ صفػغ ایػً ارزشُػا ،دؿػحاكردُا ك
جأىیً ظّاؿحَُای ىؼدـ ىٍعلَ نضاظ کٍػیو ك در جضيیػم
راق صمُا ك ظّاؿحَُای ظّد کيحؼ پافكػاری ٌيػاییو [.]29
نػا ةا جّزَ ةَ اُيیث چٍغگاٌػۀ قػٍاظث ك جضهیػم داٌػف
ةّىی ىٍاةؽ آبُ ،غؼ امهی در ایػً ىلانػَ قػٍاظث اةؿػاد
داٌف ةّىی ىؼجتط ةا ىغیؼیث پایغار ىٍاةؽ آب در ركؿػحای
ركزکیً ةعف ؿاردكئیۀ قِؼؿحاف زیؼفث اؿث.

 .2ريش ضىاسی
 .1.2معرفی مىطقۀ مًرد مطالعٍ
ةعف ؿاردكئیَ یکی از ةعفُای قِؼؿحاف زیؼفػث در
اؿحاف کؼىاف ایؼاف اؿث .ىؼکؽ ةعػف ؿػاردكئیَ قػِؼ درب
ةِكث ىیةاقغ .ةٍاةؼ ؿؼقياری ىؼکؽ آىػار ایػؼاف ،زيؿیػث
ایً ةعف در ؿاؿ  1390ةؼاةؼ ٌ 36٬379فؼ ةّدق اؿػث .ایػً
ةعف ركؿحاُای ىحؿغدی را در ةؼ ىیگیؼد کػَ ةػؼای اٌسػاـ
ایً جضلیق ركؿحای ركزکیً ةػٌَػّاف ىٍعلػۀ ىعانؿػاجی کػَ
دارای یک ٌؼاـ ىغیؼیث ؾؼفی ظاص در ىػغیؼیث ىٍػاةؽ آب
ىیةاقغ ،اٌحعاب گؼدیغ .زاىؿۀ اٌـاٌی ىّرد ةؼرؿػی در ایػً
جضلیق ذیٍفؿػاف ىٍػاةؽ آب در ركؿػحای ركزکػیً ىیةاقػغ.
ىؿیكث ؿاکٍیً ركؿحا ك ؾكایؼ ىٍعلَ كاةـحَ ةَ کكػاكرزی
ك جا صػغكدی داىرػؼكری اؿػث .ایػً ىٍعلػَ در صػغ فامػم
ظّؿُای زغؼافیایی ʹʹ 57 °19ʹ 25جا ʹʹ 57° 37ʹ 18قؼكی
ك ؾؼضُػػای زغؼافیػػایی ʹʹ 29° 07ʹ 14جػػا ʹʹ29° 17ʹ 01
قيانی كؼار گؼفحَ اؿث (قکم  .)1ىضنّالت آف قاىم کهیۀ
ىضنّالت ؿؼدؿیؼی از زيهَ گؼدك ،گیوس ،زردآنػّ ،ؿػیب
درظحیُ ،هّ ،ةاداـ ك ُ ...ـحٍغ .ایً ىٍعلػَ در ارجفػاع 2500
جا  3500ىحؼی از ؿعش دریا ك در  85کیهػّىحؼی قِؼؿػحاف
زیؼفث كاكؽ قغق اؿث.

شکل  .1هَقعیت جغرافیایی هٌطقة هَرد هطالعِ در شْرستاى جیرفت
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اةحکارات ىضهی ك داٌف ةّىی در ...

 .2.2ريش کار
در ایً جضلیق ،ىضلق ةػَ ىػغت  25ركز در ركؿػحای
ىّرد ٌؼؼ ةَ زيػؽآكری اظوؾػات پؼداظحػَ اؿػث .ةػؼای
پژكُف ىّرد ٌؼؼ از ركش جضلیق ىؼدـٌگاری کَ در كاكؽ
قیّق ك ركش جضلیق ىؼدـقٍاؿی اؿث ةِؼق گؼفحَ قػغق
اؿث« .ىؼدـٌگاری ؾتارت اؿث از جّمػیف کاىػم ك ُيػَ
زاٌتَ از ىؼاُؼ ىادی ك غیؼىادی زّاىؽ ىعحهف ،ظنّماً
زّاىؽ دكر افحادقای کَ در آٌِا ركاةػط اكحنػادی ىضػغكد
اؿث» .ىؼدـٌگاری یکی از اٌّاع جضلیلػات ىیػغاٌی اؿػث،
در جضلیلات ىیغاٌی ىضلق ةػَ جكػؼیش فؼٍُػگ ك ؿػتک
زٌغگی گؼكُی از ىؼدـ ىیپؼدازد .ةؼای ایًکػار ىضلػق از
فٍػػّف غیؼاٌفؿػػانی ىاٌٍػػغ ىكػػاُغة ىـػػحلیو ك ىكػػاُغة
ىكػػارکحی ةػػؼای گػػؼدآكری اظوؾػػات اؿػػحفادق ىیکٍػػغ.
ةٍاةؼایً ةؼای ایً جضلیق از ىكاُغة ىـػحلیو ك ىكػاُغة
ُيؼاق ةا ىكارکث اؿحفادق قغق اؿث کَ از كؿػایم ؾيػغة
ىعانؿػػات ك جضلیلػػات ىؼدـٌگػػاری در زّاىػػؽ ؿػػٍحی
(ركؿحایی-ؾكایؼ) ىیةاقغُ .يچٍیً در جضلیلات ىیغاٌی
ىضلق ةٍا ةَ ىلحضیات زىاٌی ك ىکاٌی ةا افؼاد جضلیػق ةػَ
قیّقُای ىعحهف رفحار ىیکٍغ ،زایی ىيکً اؿػث فلػط
ةَ ىكاُغق ةرؼدازد ،در زایی دیگؼ ةػَؾٍّاف ؾضػّ زاىؿػَ
كارد ازحيػػاع قػػّد ك در زػػایی دیگػػؼ ىنػػاصتَ ٌيایػػغ .از
ایًرك ىناصتَُای ٌیيَؿػاظحار یافحػَ ك ؿػاظحار ٌیافحػَ
اةؽارُای دیگؼ زيؽآكری اظوؾات ةّدق کَ ةؿغ از ىكاُغق
ةػػا ارزشجػػؼیً كؿػػیهۀ ةؼرؿػػی در جضلیلػػات ك ىعانؿػػات
ازحياؾی اؿث .در ایً جضلیق در ىسيّع  32اظوعرؿػاف
یؿٍی کم افؼاد در ؿػازىاف ازحيػاؾی ىٍػاةؽ آب كاكػؽ در
ركؿحا ىّرد پؼؿف كؼار گؼفحٍغ .در ایً پژكُف ةػؼ اةؿػاد
ىعحهف داٌف ةّىی ىٍاةؽ آب قاىم امعوصات ك كاژگػاف
ىٍاةؽ آب ،ةاكرُا ك ؾلایغ فؼٍُگی ىؼجتط ةػا آب ،ؿػازىاف
ازحياؾی آب ك چگٌّگی ؾيهکؼد داٌف ةّىی در ىػغیؼیث
ؾؼفی ىٍاةؽ آب پؼداظحَ قغق اؿث.

 .3وتایج
در ركؿحای ركزکیً ،اکذؼ ىؼدـ اىؼار ىؿاش ظػّد را از
ظؼیق کكاكرزی ةَ كیژق ةاغتاٌی ك جؿغاد ىضػغكدی ٌیػؽ از
داىرؼكری جأىیً ىیکٍٍغ .از اكاظؼ فنم پاییؽ جا اكاظؼ ىاق
اؿفٍغ جلؼیتا ركؿحا ظانی از ؿکٍَ ىیةاقغ .كنػی از اكایػم
فؼكردیً ك ةا قؼكع کاقث غوت ك ٌِاؿکػاری جؿػغادی از
ؿاکٍیً ةَ ایً ىٍعلَ کَ ییوؽ آفُا ىضـػّب ىیقػّد،
ةؼىیگؼدٌغ ك ةػَ ىػؼكر زىػاف ك ةػا قػؼكع زىػاف آةیػاری
ىضنّالت ةاغی ،جلؼیتػا جيػاىی ؿػاکٍیً ایػً ركؿػحا در
ییوؽ ظّد صضّر پیغا ىیکٍٍغ ك جا ةٍَػغ كػّكس( 1اكایػم
زىـحاف) در آٌسا ىاٌغگار ُـػحٍغ .در ىسيػّع  35ظػاٌّار
در ایً ركؿحا ؿاکً ىیةاقػٍغ ،کػَ جؿػغاد زيؿیػث آٌِػا
ٌ 310فػػؼ ىیةاقػػغ .ىـػػاصث اراضػػی کكػػاكرزی ك ىٍػػاةؽ
ظتیؿػػی ایػػً ركؿػػحا ةػػَ ُيػػؼاق ىیػػؽاف جّنیػػغ ك فػػؼكش
ىضنّالت ةاغی آفُا در زغكؿ ٌ 2كاف دادق قػغق اؿػث.
ركؿحای ركزکیً دارای ُ 73/5کحار ةاغات ىیػّق ك زىػیً
زراؾی ىیةاقغ کَ آب ىّرد ٌیاز آفُا ةؼای آةیاری جّؿػط
2رقحَ كٍات 7 ،چكيَ ك 1ركدظاٌَ کَ آب صامم از ذكب
ةؼؼ در کّقُای ؿؼقاظَ صّضَ ُهیػم اؿػث ،ةػَ دؿػث
ىیآیغ (قکم.)1

 .1.3سازمان اجتماعی تًلیذ کطايرزی ي الگوًی
ريابط بیه ریىفعان
در ركؿػػحاُای ىٍعلػػَ ؿػػاردكئیَ از زيهػػَ ركؿػػحای
ركزکیً ؿازىاف ازحياؾی ظامػی ةػؼ اؿػاس ٌلػفُػای
ازحياؾی در ةیً ركؿحاییاف قکم گؼفحَ اؿػث .قػکم ،2
ؿاظحار ازحياؾی ىؼجتط ةػا ٌؼػاـ ارةػاب-رؾیحػی در ایػً
ركؿحا را ٌكاف ىیدُغ .در ایً ؿاظحار ٌلفُای ىعحهػف
ازحياؾی ةَ جؼجیب از ةاال ةَ پاییً ،ظاف ،ىتاقػؼ ،کغظػغا،
ارةاب ك زَؾیو ةَ مّرت ؿهـهَ ىؼاجتی كؼار گؼفحَاٌػغ ،کػَ

 .1اكایم دی ىاق را گّیٍغ.
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ٌلف ك كػیفۀ ُؼ کغاـ از آفُا در ٌؼػاـ ارةػاب-رؾیحػی ك

ٌؼاـ ىّزّد قؼح دادق قغق اؿث.

شکل  .2راتطة تیي ًقشّای اجتواعی در ًظام ارتاب-رعیتی ٍ ترتیة قدرت در رٍستای رٍزکیي

زاىؿۀ ركؿحایی کَ در ركؿحاُای ةیكػحؼ ٌلػاط ایػؼاف
كتػػم از امػػوصات ارضػػی ؿػػاؿ  1342در كانػػب ٌؼػػاـ
ارةاب-رؾیحی ادارق ىیگؼدیغ ،زاىؿَای ةـحَ ةػّد کػَ ةػَ
نضاظ زاىؿَ قٍاظحی از ىسيّؾَای از ظاٌّارُػای ظػؼدق
ىانػػک ،زارع مػػاصب ٌـػػق ك فاكػػغ ٌـػػق (ظّشٌكػػیً)،
ىانکاف ك ؾّاىم آفُا ةّد (ُ .)2يیً ٌؼاـ انتحَ ةا ؾٍػاكیً
ىحفاكتجؼ در ركؿحاُای کؼىاف ك ةعػف ؿػاردكئیَ كزػّد
داقحَ اؿث.
ظاف ةَ افؼادی کَ دارای ىّكؿیث ظاص كػّىی ةّدٌػغ
اظوؽ ىیگؼدیغٌ .لف ظاف ةیكحؼ دراٌساـ اىػّر ؿیاؿػی
ىؼةّط ةَ ىٍعلۀ جضث ؿهعَ ظّد ةػّدق اؿػث .ةیكػحؼیً
كغرت پیٌّغ راةعۀ ظاف ةا ىتاقؼاف ظػّد ةػّدق اؿػث کػَ
ةؼای اٌساـ اىّر ازؼایػی ظػاف در صیعػۀ صاکيیػث ظػاف
اٌساـ كػیفَ ىیکؼدٌغٌ .لف ازحياؾی ظاف ةؿغ از اٌلػوب
اؿوىی  1357ةَ مّرت کاىم از ةیً رفحَ اؿث.

ىتاقؼ فػؼدی ىػّرد كدػّؽ ظػاف ةػّدق کػَ در صػّزة
ىانکیث ظاف ك در ىساكرت ظاٌۀ ییوكػی ك ككػوكی اٌتػار
ىضنػػّالت ظػػاف ؿػػاکً ةػػّدق کػػَ در زىػػاف ةؼداقػػث
ىضنّالت زراؾی ك ةاغی ةَ کغظغا ىؼازؿػَ ك ٌـػتث ةػَ
دریافث ازارق ك اؾياؿ دؿحّرات ظاف ةػؼای اٌسػاـ اىػّری
ىاٌٍغ گؼفحً ةیگػاری از افػؼاد ركؿػحاُای ىعحهػف جضػث
صاکيیث ظاف اكغاـ ىیٌيّدق اؿث .ةؿغ از اٌلوب اؿوىی
ایؼاف ٌلف ىتاقؼ ةَ پیؼك صػػؼ ظػاف ٌیػؽ از ةػیً رفحػَ
اؿث.
کغظػػغا فػػؼدی کػػَ دارای زىػػیً کكػػاكرزی ةیكػػحؼی
ٌـتث ةَ ؿایؼ افؼاد در ركؿػحا ىیةاقػغ .ىؿيػّال کغظػغا
ةّدف ةَ كاؿعَ كزّد زىیً ةیكحؼ ةَ مّرت ىّركدی ةّدق
اؿثٌ .لف کغظغا در ركؿحا قاىم ٌؼارت ةؼ اٌساـ اىّری
ىاٌٍغ الیؼكةی كٍاتُا ،زّی ك اؿحعؼُا ك ُيچٍػیً رفػؽ
ٌؽاع ةیً ارةاةاف ك زؾیياف ك پؼداظػث ىانیػات ةػَ ظػاف از
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ظؼیق ىتاقؼ ةّدق اؿث .كّیجؼیً راةعَ کغظغا ةا ارةاةػاف
ةّدق اؿثٌ .کحَ كاةم جّزَ ایً ىیةاقغ کَ ٌلػف کغظػغا
ةؿغ از اموصات ارضی در ایً ركؿحا از ةػیً ٌؼفحػَ اؿػث
كنی قغت ارجتاط اك ةػا ؿػعّح پػاییًجؼ کيؼٌػگجؼ قػغق
اؿث (قکم .)3
ارةاب فؼد یا افؼادی ىیةاقػٍغ کػَ ىلػغاری از اراضػی
زراؾی ك ةاغی یک یػا چٍػغ ركؿػحا در ىانکیػث كی ةػّدق
اؿػػث ،ایػػً افػػؼاد در فنػػم ةِػػار ك جاةـػػحاف در ىٍعلػػَ
ؿاردكئیَ (ییوؽ) ك در فنم پػائیؽ ك زىـػحاف در ىٍعلػَ
دقث زیؼفث (ككوؽ) اكاىث ىیٌيّدٌغ .ةیكحؼیً راةعػَ
ارةاب ةا زؾیياف ظّد ةّدق اؿث.
زَؾیو :در ُؼ جكکهی ةؼ اؿػاس قػکم  4یػک فػؼد ةػَ
ؾٍّاف زؾیو ایفای ٌلف ىیکٍغ .زؾیو ةػَ افػؼادی اظػوؽ
ىیقّد کَ صضػّر ةیكػحؼی در ركؿػحای داقػحَ ك دارای
پیٌّغ ظّیكاكٌغی ةا ؿایؼ افؼاد در جكکم ظّد ىػیةاقػغ.
ىؿيّال فؼزٌػغ پـػؼ ك ةػؽرگ ظػاٌّادق زؾػیو ؿػایؼ افػؼاد
ظاٌّادق ىیقّد .زؾیو جّؿط ؿایؼ ىانکاف ركؿحا (ىؿيػّال
ةػػؼاداراف ك ظػػّاُؼاف در یػػک ظػػاٌّادق) ةػػؼای ٌگِػػغاری،
آةیاری ،ىیّق چیٍیُ ،ؼس ،کّدپاقی ك ؿایؼ ؾيهیاتُػای
کكػػاكرزی ةعػػف ؿػػاردكئیَ در ازای دریافػػث دؿػػحيؽد
(ىیؽاٌی از ىضنّؿ) اٌحعاب ىیقٌّغ .ىلغار ىضنّؿ دادق
قغق ةَ زَؾیو ةؼاؿاس ؾؼؼ ىضم ك جّافق ظؼفیً مػّرت
ىیگیؼد ،كنی ىؿيّال  1/3از کم ىضنػّؿ ةؼداقػث قػغق
ىحؿهق ةَ زَؾیو اؿثُ .ؼ ظاٌّادق یا فؼد در گػؼفحً زَؾػیو
ؿؿی ةؼایً دارد کَ از اكّاـ ىػّرد اؾحيػاد ،دنـػّز ك کػو
درآىغ ظػّد اٌحعػاب ٌيایػغ .در ایػً ركؿػحا ُػؼ ظػاٌّادق
ىیجّاٌغ زؾیو ظّد را از ؿایؼ گؼكقُػا ةػا در ٌؼػؼ گػؼفحً
ىؿیارُای ذکؼ قغق اٌحعاب ٌيایغ .ةیكحؼیً راةعػَ زَؾػیو
ةا ارةاب ىیةاقغ ،اىا در گػقحَ زؾیو ةا کغظغا ٌیػؽ دارای
راةعػػَ ةػػّدق اؿػػث ،ك ُيچٍػػیً در ةؿضػػی ىّاكػػؽ راةعػػَ
ضؿیفی ةا ظاف داقحَ اؿث .ذکؼ ایً ٌکحَ الزـ اؿث کػَ،
ظاف ةا زؾیياٌی کَ ةؼ ركی ىهک قعنی اك کار ىیکؼدٌغ
راةعَ کاری ةَ اٌغازق ارةاب ك زؾیو داقحَ اؿث .ایً ةػغاف
ىؿٍاؿث کَ در گػقحَ ظػاف ٌیػؽ دارای زؾػیو ىكعنػی
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ةّدق اؿث.
انتحَ ذکؼ ایً ٌکحَ انؽاىی اؿث کػَ ةؿػغ از امػوصات
ارضی ك ةعنّص ةا ككّع اٌلوب اؿوىی ایؼاف ایػً قػیّق
جّنیغ دؿحعّش جغییؼات ةؽرگی قغق اؿث .ةَ گٌَّای کَ
ٌلف ظاف ك ىتاقؼ ةنّرت کاىػم از ةػیً رفحػَ (كـػيث
ؿفیغ رٌگ قکم  ،)2ك در ارجتاط ةیً ارةاب ك کغظغا ٌیػؽ
جغییؼاجی ةَ كزّد آىغق اؿث .قکم ٌ ،3ؼاـ صاؿ صاضػؼ ك
انگّی ركاةط فی ىا ةیً افؼاد ،جضث ؾٍّاف ٌؼاـ زؾیيػی را
ٌكاف ىیدُغ .در ایً ٌؼاـ در ٌلػف جؿؼیػف قػغق ةػؼای
زؾیو جغییؼی ةَ كزّد ٌیاىغق اؿث .ةَ گٌَّای کَ زؾیياف
ُيچٍاف ةا قؼایط ةیاف قغق از ةیً اكّاـ اٌحعاب ىیقٌّغ
ك ةؼاؿاس ؾؼؼ گػقحَ از زؾیو ةّدف ظّد ؿِو ىضنػّؿ
ظّاٍُغ داقثُ .يچٍیً قغت راةعَ ارةػاب ك زؾػیو ٌیػؽ
ىكاةَ ٌؼاـ كتهی اؿث .اىػا قػغت راةعػَ ةػیً کغظػغا ك
زؾیو کيحؼ قغق اؿث ،دنیم کيؼٌگ قغف ایػً ارجتػاط را
ىیجّاف ةَ صػؼ قغف ظاف از ٌؼاـ زغیغ داٌـث ،زیؼا در
ٌؼاـ ارةاب-رؾیحی ةَ كاؿعَ ارجتاط ىّزّد ةیً کغظػغا ك
ظاف کَ از ظؼیق ىتاقؼ یا ىـحلیيا ةؼكؼار ىیقغق اؿػث،
کغظػػغا مػػاصتاف كػػغرت ازحيػػاؾی–ؿیاؿػػی در ركؿػػحا
ةّدقاٌغ ك زؾیياف ىهػؽـ ةػَ اظاؾػث از دؿػحّرات ظػاف از
ظؼیق کغظػغا ةّدقاٌػغ .اىػا در صػاؿ صاضػؼ ایػً كػغرت
ازحياؾی از ٌلف کغظغا گؼفحَ قغق اؿػث ،اىػا ُيچٍػاف
ارجتاط ةیً کغظغا ك زؾیو كزػّد دارد .در ایػً ٌؼػاـ ٌیػؽ
ُياٌٍػػغ ٌؼػػاـ گػقػػحَ کغظػػغا ةؼاؿػػاس ىؿیػػار ىلػػغار
آب،زىیً ك ىّركدی اٌحعاب ىیگؼددٌ .کحَ كاةم ذکؼ پاییً
آىغف ؿعش كغرت کغظغا ك ُو جؼاز قغف ةا ؿایؼ ارةاةػاف
ركؿحا اؿث ،کَ ةَ دنیم آف در ةاال اقارق قػغق اؿػث .اىػا
ایً ٌکحَ ٌیؽ زای جأىم دارد کَ ىٍؽنث ازحياؾی کغظػغا
ةَ كاؿعَ ماصب ىهک ةّدف (ٌَ كغرت ؿیاؿی ةَ كاؿػعَ
ارجتاط ةا ظاف در ٌؼاـ ارةػاب-رؾیحػی) در ةػیً ارةاةػاف ك
زؾیياف پاةؼزا اؿث .ایً ةَ گٌَّای اؿػث کػَ در جؿیػیً
صؼیو كٍاتُا ،الیؼكةی ك اىػّر دیگػؼ کػَ ةػَ آٌِػا اقػارق
ظّاُغ قغٌ ،لف ىغیؼیحی کغظغا ةارز اؿث .قغت راةعػَ
ىّزّد ةیً ارةاةاف ك کغظغا ٌیؽ جضث دنیم اقارق قػغق در
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ةاال کيحؼ قغق اؿث ،اىػا ایػً جغییػؼ ةػَ اٌػغازق جغییػؼات

ىّزّد در قغت راةعَ ةیً زؾیو ك کغظغا ٌیـث.

شکل .3راتطِ تیي ًقشّای اجتواعی در ًظام زعیوی ٍ ترتیة قدرت در رٍستای رٍزکیي

قکم ٌ .4ؼاـ ازحياؾی در گؼكقُای ىعحهف (رُُّد یػا
جیؼق )1ىحكکم از ارةاةاف ك زَؾیوُای (فٌّث ةا رٌگ كؼىػؽ)
آٌِا را در ركؿحای ركزکیً ٌكاف ىیدُغ.
ةؼ اؿاس قکم  4ىیجّاف ةیاف ٌيّد کَ زَؾیياف ؾيّىا
یک یا چٍغ ٌفؼ از اؾضػای یػک ظػاٌّادق ُـػحٍغ کػَ ةػَ

كاؿعَ فاىیم ةػّدف ك اؾحيػاد ةػَ یکػغیگؼ در یػک گػؼكق
ىحكکم قغقاٌغ .زَؾیياف نؽكىا ةایػغ ؿػاکً ُيػاف ركؿػحا
ةػػّدق ك مػػاصب ىهػػک ُؼچٍػػغ اٌػػغؾ در ركؿػػحا ةاقػػغ.
زغكؿ  1جكکمُای ایساد قػغق ةػیً زَؾػیو ك ارةاةػاف در
ركؿحای ركزکیً را ٌكاف ىیدُغ.

شکل ً .4ظام اجتواعی در تَلید کشاٍرزی ٍ ًقش ارتاتاى ٍ زَعیواى در رٍستای رٍزکیي

1

1. Rohoud or Tireh
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جدٍل  .1تشکلّای هحلی در تیي زَعیواى ٍ ارتاتاى رٍستای رٍزکیي
جكکم 1
Ga.Es
A.Es
Na. Es
Mo. Es
Moh.Es
Ho. Es
Be. Es

جكکم 3
Mo. Es
Ga.Es

جكکم2
Mo.Es
Sh. Es
Shi. Es
Fa. Es
Ba. Es
Ne. Es
Ar. Es
Ta. Es

جكکم 4
Mo. Es
Ali.Es
Ga.Es
Ma.Es
Ta.Es

جكکم 5
Ya.Es
Sh.Es
Da.Es
Re.Es
Dad.Es
Al.Es
Akh.Es
Fa.Es
An.Es
Ro.Es

در ایً ركؿحا  10جكکم ىضهی یا ؿؼىایَ ازحياؾی در
ةیً کكاكرزاف ةؼ اؿاس ٌلف ازحياؾی قکم گؼفحَ اؿػث
کَ جكکمُای  3ك  9ةا ٌ 2فؼ ،کيحؼیً ؾضّ ك جكکم 6ةػا
ٌ 12فؼ ،ةیكحؼیً ؾضّ را دارا ىیةاقٍغ .ایً جكػکمُا ةػَ
كاؿعَ اؾحيػاد ىحلاةػم کـػب قػغق در ظػّؿ زىػاف ،ةػَ

جكکم 6
Ga.Es
Ne.Es
Al.Es
GH.Es
Ma.Es
Na.Es
Go.Es
Mor.Es

جكکم 7
Mo.Es
Sh.Es
Shi.Es
Ar.Es
Tal.Es
Bas.Es
Gol.Es
Fa.Es

جكکم 8
A.Es
Ma.Es
Gh.Es
Ho.Es
Ak.Es
Ba.Es
Ar.ES

جكکم 9
A.Es
Za.Es

جكکم 10
Za.Es
Ho.Es
Ab.Es
Ei.Es
Esh.Es
No.Es

پایگاُی ةؼای صم ك فنم ىٍاككات ةػیً گؼكُػی جتػغیم
گؼدیغق اؿػث .ذکػؼ ایػً ٌکحػَ ضػؼكری اؿػث کػَ ایػً
جكکمُا داةث ٌتػّدق ك كػؼار داد ةػیً زَؾػیو ك ارةاةػاف ةػَ
مّرت ؿاالٌَ جيغیغ یا فـط ىیقّد.

جدٍل  .2هحصَالت ٍ هیساى سطح زیرکشت هرتَط تِ ّر یک هحصَل
ٌاـ ىضنّالت

ؿعش زیؼکكث (ُکحار)

جّنیغ (جًُ/کحار)

كیيث درؿاؿ
ُ( 1393ؽار ریاؿ)

گؼدك

30

2/5

200

زردآنّ

15

15

50

ؿیب

3

20-15

50

گیوس

1

5-4

70

ُهّ

1

8-7

40

گوةی

1

10

70

ؿیب زىیٍی

1

20

5

ظیار

2

15

20

گٍغـ

0/5

3

10

زّ

2

2/5

10

زيؽ

56/5

97/5

525

ؿاکٍاف ایً ىٍعلَ از ةیف از یک كؼف پیف ىػغیؼیث
آب را از كػػػایف امػػهی ظػػّد داٌـػػحَ ،ك جلـػػیوةٍغی
زاكداٌَای ةؼ آف ایساد کؼدقاٌػغ ،کػَ ُػو ؿػِو دكنػث ك
ٌیؼكُای دیّافؿاالری ك ُو ؿِو ىؼدـ ىضهػی ،ةػا دكػث
ىكعل قغق اؿث ،کػَ ایػً از ٌؼػاـىٍػغجؼیً انگُّػای

ىغیؼیث ىٍعلَای آب ةَ قيار ىیآیغ .الزـ ةَ ذکؼ اؿػث
کػػَ آب ىّزػػّد در ركدظاٌػػَ ةػػَ مػػّرت اقػػحؼاکی ةػػا
ركؿػػحاُای دیگػػؼ قػػاىم ركؿػػحای ظػػارداف ،دق کٍػػاری،
اؿفارچ ك ؿَ چكيَ اؿحفادق ىیقّد .كنی آب كٍػّات ةػَ
مّرت ىهکی ةّدق ك ىعحل ةَ ركؿحای ركزکیً اؿث.
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 .2.3مووذار گووردش ي تقسوویمبىووذی آب ريسووتا ي
َمیاری کطايرزان در مذیریت عرفی آب
ىغار گؼدش آب در ٌلاط ىعحهػف زٍػّب قػؼؽ ایػؼاف
ةؼای ىضنّالت زراؾی اؾو از ةاغی ك ؿیفی ىحفػاكت اؿػث.
ةػَ ؾٍػّاف ٌيٌّػَ ،ىػغار گػؼدش آب در ركؿػحای ركزکػػیً
12ركز ىیةاقغ ،کَ صلاةػَ ُػؼ یػک از زارؾػیً ةػؼ اؿػاس
ىیؽاف ارةاةی از ركؿحا ىحفاكت ىیةاقغ .ةَ ظّری کَ ؿیکم
آةیاری ةؼای کكاكرزاف ك ةاغغاراف ركؿػحای ركزکػیً 12ركز
اؿث .ةَ ٌّةث آةیاری کكاكرزاف ك زارؾیً در ىٍعلػَ ىػّرد
ىعانؿَ ةَ امعوح ىضهی (دِىػً )1ىیگّیٍػغ .یػا ةػَ ىػغار
گؼدش آب ةػیً جيػاـ قػغف ك قػؼكع قػغف دكرق ةؿػغی
آةیاری کػَ  12ركز را قػاىم ىیقػّد ٌیػؽ گفحػَ ىیقػّد.
اراضی ركؿحای ركزکیً ةَ قف داٌگ 2جلـیو قغق اؿػث،
کَ ةؼ اؿػاس كاصػغ قػيارش صَتػَ ،3قػف داٌػگ قػکم
ىیگیؼد .ةَ ظّری کَ ُؼ  96صَتػَای از یػک ركؿػحا یػک
ىهک قف داٌگ ىضـّب ىیقّد .صَتػَ امػهیجؼیً كاصػغ
جلـیو ىهک ك ةَ جٍاؿب آف آب در ركؿحای ركزکیً اؿػث
کَ ةؼاةؼ ةا  3ؿاؾث آب ىیةاقغ ،ك ایػً در ىلیػاس زىػاٌی
ركز داةث اؿث .اگؼ فؼدی یک ركؿحا را ةَ ظّر کاىم ارةػاب
قّد ُؼ قف داٌگ دق از آف اك ىیةاقػغ ك اگػؼ دق ،ارةاةػاف
دیگػػؼی ٌیػػؽ داقػػحَ ةاقػػغ ةػػؼ اؿػػاس صَتػػَ ارةػػاةی(ىیؽاف
ىانکیث) ةَ داٌگُای کّچکحؼی جلـیو ىیقّد .ةَ ظػّری
کَ ُؼ  1داٌگ  16صَتَ ارةاةی از یک دق را در ةؼ ىػیگیػؼد،
کػػَ ُػػؼ داٌػػگ آف ىؿػػادؿ  48ؿػػاؾث آب اؿػػث .در ایػػً
ركؿحاُا ةػؼای ُػؼ ٌػیو داٌػگ کػَ ُكػث صَتػَ را قػاىم
ىیقّد 24 ،ؿاؾث آب ىضاؿتَ ىیقّد ك ةَ ُؼ  4صَتَ آف
یک جَـرّچ 4ىیگّیٍغ ،کػَ ىؿػادؿ زىػاٌی  12ؿػاؾث آب
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اؿث .كاصغ ةؿغ از جَـرّچ كیػاع 5ىیةاقػغ کػَ ىؿػادؿ 1/4
صَتَ اؿث ،ك ایػً جلـػیوةٍغی قػاىم جلـػیو آب آف ٌیػؽ
ىیةاقغ .کػّچکحؼیً كاصػغ جلـػیوةٍغی آب ك زىػیً ٌیػؽ
قاُی اؿث .در ایً جلـیوةٍغی كاصػغ جلـػیو زراؾػی ةػَ
کّچکحؼیً جؿغاد ظّد ىیرؿغ کَ ُػؼ ؿػَ قػاُی ىؿػادؿ
( 1/4یک چِارـ) صَتَ یا یک كیاع اؿث 1 .قػاُی ةؼاةػؼ 7
دكیلَ آب اؿث کَ در امػعوح ىضهػی ةػَ آف "دُػاف جػؼ
کً" ىیگّیٍغ .زغكؿ  ،3ؿهـػهَ ىؼاجػب جلـػیو ىهػک ك
ىیؽاف آب جعنیل دادق قغق ةؼای اُانی ركؿحای ركزکػیً
را ٌكاف ىیدُغ .انتحَ ةَ دنیػم جؿػغاد زیػاد زیؼقػاظَُا از
آكردف جياـ جلـیوةٍغی مؼؼٌؼؼ قغق اؿػث ك فلػط یػک
زیؼقاظَ ةؼای فِو کهی ٌضّق جلـیوةٍػغی در قػکم آكردق
قغق اؿثُ .يػاف ظػّر کػَ در زػغكؿ  3ىكػعل اؿػث
جلـیوةٍغی زىیً ك آب ةؼای ٌ 4ـم از یػک ظایفػَ اٌسػاـ
قغق اؿث.
 Mo.Esةا داقحً  6داٌگ زىیً ك  12قػتاٌَ ركز آب،
ةؽرگ ىانک ركؿحای ركزکیً ىضـّب ىیقّد .ایً ىهػک
ؿرؾ در ةیً فؼزٌغاف (ٌـػم دكـ) ایػً قػعل جلـػیو
قغق اؿث .جفاكت ىّزّد در ىیؽاف ارةاةی آفُا ةػَ دنیػم
ىهػک ظؼیػغاری قػغق از ُيػغیگؼ ىیةاقػغ .از آٌسػا کػَ
 Mo.Saدارای  1/5داٌگ زىیً اؿث 4 ،قػتاٌَ ركز کاىػم
آب ةَ اك اظحناص ٌيػییاةػغ .از ظػؼؼ دیگػؼ دریافػث 2
قتاٌَ ركز آب در یک دِىً ك دریافػث  1قػتاٌَ ركز ةػاكی
ىاٌغق در دِىً ةؿغی ىّزب ُغر رفث ةػیف از صػغ آب ك
ایساد ضؼر ظّاُغ قغ ،نػا اك ةا فؼد دیگػؼی ( )Dr.Esکػَ
دارای ٌیو داٌگ ىهک ك یک قتاٌَ ركز آب اؿث ك اىػوؾ
آف ٌؽدیک ةَ ىهػک  Mo.Saىیةاقػغ ،در دریافػث آب ةػا
یکغیگؼ ؿِیو قغقاٌغ ك  4قتاٌَ ركز آب در یک دِىػً ةػَ
ایً دك ٌفؼ جؿهق ىیگیؼد .ةَ دٌتاؿ ایػً اىػؼ Mo.Sa ،ةػَ
كاؿعَ ٌیو داٌگ  Dr.Esجياـ  3قتاٌَ ركز آب ظػّد را در
یک دِىً دریافث ٌيّدق ك ةا ةؼٌاىَریؽی ةِحؼ ك آب ةیكػحؼ
ىضنّالت ةیكحؼی را ىغیؼیث ظّاُغ ٌيّد .از ظؼؼ دیگؼ
ىٍفؿث ةیكحؼی ٌیؽ ةػؼای  Dr.Esصامػم ىػیقػّد ،زیػؼا
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اةحکارات ىضهی ك داٌف ةّىی در ...

ةَ  Dr.Esجضّیم ىیدُغ جا ایً قعل ةَ مّرت ظػانل
از  1قتاٌَ ركز آب ظّد اؿحفادق کٍغ ك زىاف ُغررفث آب
ةَ ظاظؼ رؿیغف آف ةَ اراضی کكاكرزی را ةَ مفؼ ظّاُغ
رؿ ػاٌغُ .يچٍػػیً ایػػً قػػؼاکث ةػػؼای  Ha.Es ،No.Esك
 Sh.Es ،Ka.Esدر ایً ٌـم ٌیؽ اٌساـ گؼفحَ اؿث.

ؾيو ةؼای رؿیغف آب اؿحعؼ ةَ زىیً کكاكرزی ایً فؼد،
یک ىغت زىاٌی ظّؿ ظّاُغ کكیغ کَ ایػً ىػغت زىػاف
جلؼیتا در ٌّةث آةیػاری ُػؼ فػؼد جػأدیؼ دارد ك ایػً ةاؾػخ
کاُف ؾيهکػؼد آب در ىػغت زىػاف کّجػاق ةػؼای آةیػاری
ىیقّد Mo.Sa .کَ  3قتاٌَ ركز آب ةَ ؿيث اراضی ظّد
رُا کؼدق اؿث ةؿغ از اجياـ زىاف آةیػاری ىـػحلیيا آب را

جدٍل ً .3وًَِای از سلسلِ هراتة تقسین آب ٍ زهیي در رٍستای رٍزکیي در یک رَّد یا تیرُ در طی چْار ًسل
Mo.Es
 6دانگ
12شبانه روز آب

نسل اول

نسل دوم

No.Es+ Ha.Es
 0/5 + 0/5دانگ
2شبانه روز آب

Al.Es
 1دانگ
2شبانه روز آب

Mo.Sa+Dr.Es
 0/5+ 1/5دانگ
4شبانه روز آب

Ka.Es+sh.Es
2دانگ
4شبانه روز

نسل سوم

So.Es
 1تسپوچ 0/5+حبه
 1/5 +1/5 +12ساعت آب

Ya.Es
 1+8حبه 1+شاهی
3 + 24ساعت آب

Kh.Es
 1+8حبه 1+شاهی
3 + 24ساعت آب

Ha.Es
 1+8حبه 1+شاهی
3 + 24ساعت آب

نسل چهارم

Ma.Es
حبه 1/5+0/5
شاهی
3ساعت و
7دقیقه

Fa.Es
حبه 1/5+0/5
شاهی
3ساعت و 7
دقیقه آب

Be.Es
حبه 1/5+0/5
شاهی
3ساعت و
7دقیقه آب

MoH.Es
1حبه1 +قیاع
3ساعت و
 45دقیقه آب

اُيیث ایً ىّضّع ك قؼیک قػغف افػؼاد در دریافػث
آب ككحی ٌيایاف ىیقّد کَ در ٌـػم چِػارـ ك ٌـػمُای
ةؿغی جؿغاد افؼاد ماصب ارث زیادجؼ ك ىیؽاف آب دریػافحی
کيحؼ ىیقّد .در ٌـػم ؿػّـ ىلػغار  2داٌػگ زىػیً ك 4
قتاٌَ ركز آب ةیً  3پـؼ ك یک دظحؼ جلـیو قػغقاؿػث.
ُياف ظّر کَ ىكاُغق ىیقّد ةَ ُؼ پـؼ  9صَتػَ ك یػک
قاُی ىؿادؿ  27ؿاؾث آب جؿهق گؼفحَ اؿث كنی ةَ ُػؼ
دظحؼ ( 1 )So.Esجَـرّچ ك  0/5صَتَ ىؿادؿ  13/5ؿػاؾث
آب رؿیغق اؿث .اىا در ایً ىیاف  1/5ؿػاؾث آب ةایػغ در
ةیً ؿَ ةؼادر ( )Ha.Es,Kh.Es,Ya.Esجلـػیو گػؼدد .در
ایً ارجتاط دك چانف كزّد دارد اكؿ ایٍکَ جلـیو ایً ٌیو
صتَ ىكکم اؿػث ك دكـ درمػّرت جلـػیو آف در داظػم

Ho.Es
1حبه1 +قیاع
3ساعت و 45
دقیقه آب

Na.Es
1حبه1 +قیاع
3ساعت و 45
دقیقه آب

Mo.Es
1حبه1 +قیاع
3ساعت و 45
دقیقه آب

Ga. Es
1حبه1 +قیاع
3ساعت و 45
دقیقه آب

دِىً ،ةَ دنیم ةّدٌ 1كغف (کاىم ٌكغف زىاف یػک دىػً)
كاةم ةَ دریافث ٌیـث .پؾ در دِىً آةیػاری ؿػؿی ةػؼایً
اؿث کَ كاصغُای جلـیوةٍغی ،کاىم ةاقٍغ یؿٍی كاصغُا
 4،5 ،3 ،2 ،1ك یا  6داٌگ یا 3،2 ،1ك ...صَتَ ةاقػغ .نػػا از
ظؼیق قؼاکث در دریافث آب ةیً دك یا چٍغ ٌفؼ ایً ٌػیو
صَتَ ةا ٌیو صَتَ ىحؿهق ةَ  So.Esجؼکیب قغق جا  3ؿاؾث
آب یک زا دریافث قّد .از ظؼؼ دیگؼ ُػؼ کػغاـ از ایػً
ؿَ ةؼادر ةػَ مػّرت دكرقای  1/5ؿػاؾث آب ظػّد را در
کٍار  1/5ؿاؾث ىحؿهق ةَ  So.Esدریافػث ظّاٍُػغ کػؼد.
ایً ىکاٌیـو ةؼای ٌـم ةؿغ ٌیؽ جکؼار قغق اؿػث .در ایػً
ٌـم  9صَتَ ك 1قاُی ةیً  6پـػؼ ك ؿػَ دظحػؼ جلـػیو
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قغق اؿث .ةَ ُؼ پـؼ  1صَتَ ك  1كیاع ىؿػادؿ 3ؿػاؾث ك
 45دكیلَ آب جؿهق گؼفحَ اؿث .ةؼای ُؼ کغاـ ار دظحؼاف
 0/5صَتَ ك  1/5قػاُی ىؿػادؿ  3ؿػاؾث ك  7دكیلػَ آب
جؿهق گؼفحَ اؿث .دریافث آب در ایً ٌـػم ةػَ مػّرت 4
صَتَای ىیةاقغ ك قؼاکث آٌِا ةَ گٌّػَای اؿػث کػَ 2جػا
دِىً ىحّانی ( 12ؿاؾث) را ةا ُػو دریافػث ىیکٍٍػغ ك 1
صب ك 1قاُی ةاكی ىاٌغق ٌیؽ ةا افؼاد قاظَُای دیگػؼ در
ٌـم  3اقحؼاکی اؿػحفادق ىیقػّد .در ُػؼ مػّرت صحػی
كاصغُای جلـیوةٍغی ظؼد ،ىاٌٍغ 1قاُی ك 1كیاع ٌیؽ ةػا
افؼاد ؿایؼ گؼكقُا جسيیؽ ك ةَ صغاكم  1صَتَ ىیرؿػغ جػا
ةیكحؼیً ىیؽاف اؿحفادق از آب ةػؼای جيػاـ افػؼاد مػّرت
گیؼد.

 .3.3آبیاری ي مکاوسویم ووًد َمیواری مطواع در
الیريبی استخر ي وُرَای آب
دفؿات آةیاری ةؼای اٌّاع ىضنّالت زراؾی ك ةػاغی در
ایً ىٍعلَ ىحفاكت اؿث .آةیاری اٌّاع ىعحهف ىضنػّالت
زراؾی ك ؿیفی كتم از فؼكردیً ىاق قػؼكع ىیقػّد .كنػی
ةؼای ةاغات ىیػّق ةـػحَ ةػَ ٌػّع درظػث ،آةػغُی آفُػا
ىحفاكت اؿث .ةَ ظّری کَ آةغُی ةاغات زردآنّ ،گػیوس،
گوةی ك ؿیب از اكایم اردیتِكث ىاق قؼكع قغق ك ُػؼ 6
ركزی یک ةار آةغُی ىیقٌّغ .انتحَ در ایً ىّكػؽ از ؿػاؿ
ةَ ؾهث زیاد ةّدف آب كٍاتُا ك ٌیاز آةی کػو درظحػاف در
ایً زىاف از ؿاؿ ،ؿیـحو آةیاری اؾياؿ ٌيیقػّد .اىػا ةػا
گػقث زىاف ك کيتّد آب ةؼای آةیػاری ٌؼػاـ جلـػیو آب
نضاظ ىیقّد ،ةَ ظّری کَ از  15اردیتِكػث ىػاق ٌؼػاـ
دِىػػًةٍػػغی در ىػػغیؼیث ىٍػػاةؽ آب ازؼایػػی ىػػیقػػّد .ك
کكاكرزاف ركؿحا ،آب كٍاتُا را در داظػم اؿػحعؼ ذظیػؼق
ىیکٍٍغ .ىغت زىاف ذظیؼق آب در اؿحعؼ ةؼ اؿاس ىیؽاف
صَتَ ارةاةی ىحفاكت اؿث ةَ ؾٍػّاف ىذػاؿ اگػؼ کكػاكرزی
ماصب یک جَـرّچ آب ةاقػغ ةػغیً ىؿٍػی اؿػث کػَ آف
کكاكرز در ؿیکم  12ركزق یا ُياف دىً ،فلط  12ؿاؾث
ىيحغ كادر ةَ ٌگِغاری ؿِو آب ظّد در اؿحعؼ اؿث.
انتحَ كتم از دِىًةٍغی اُانی ركؿحاُا ةَ ىٍؼّر ذظیؼق
آب ىّرد ٌیاز ةؼای آةیاری ةاغػات ك ىػؽارع ظػّد زُّػای

آبةؼ ك اؿحعؼُا کَ در پاییً دؿث كٍاتُا كاكؽ قػغقاٌغ
را الیَركةی ىیکٍٍغ ،کَ ایً کار ةاؾخ کػاُف جهفػات آب
در ظّؿ ىـیؼ اؿحعؼ جا ىؽرؾَ ك ُيچٍیً صفغ ػؼفیػث
ىّزّد اؿحعؼ ىیقػّد .ةػَ ٌػّؾی ىػیجػّاف ةیػاف ٌيػّد
ىکاٌـیو ظّدیاری ىكاع 1در ةیً کكػاكرزاف ةػؼای اٌسػاـ
ایً فؼآیٍغ ٌِادیٍَ قغق اؿث.
در ىکاٌـیو ظّدُيیاری ىكاع ةؼای الیؼكةی اؿحعؼ ك
ٌِؼُای آب ُؼ ىانک ةا جّزَ ةَ ىیؽاف صق ىانکیث ظػّد
(کَ ةؼ اؿاس زىیً زراؾی ك صَتَ ىیةاقغ) ىؤػف اؿث ةؼ
اؿػػاس ؿػػٍثُػػای ىضهػػی ىیؽاٌػػی از ٌِؼُػػا ك اؿػػحعؼ را
الیؼكةی ٌيایغ .ةغیً ىٍؼّر اةحػغا کػم اؿػحعؼ ةػؼ اؿػاس
"اِؿحًِ "2جلـیوةٍغی ىیقّد کػَ ةـػحَ ةػَ دةػی كٍػات
صسو اؿحعؼُا ىحفاكت اؿث .ؿرؾ جؿغاد اِؿحًُِا ةػیً 6
داٌگ یا ُياف  96صَتَ جلـیو ىیقّد .ةَ ظّر ىذػاؿ اگػؼ
یک اؿحعؼ پیيایف قغق  6اِؿحًِ ظّؿ داقػحَ ةاقػغ ،ةػَ
ُؼ ارةاب  1داٌگی 1 ،اِؿحًِ ةؼای الیؼكةی جؿهق ىیگیؼد .ةا
جّزَ ةَ ایٍکَ اؿحعؼُا در كـػيحی کػَ ةػَ ىؼِػؼ كٍػات
ظػػحو ىػػیقػػٌّغ دارای پٍِػػای ةیكػػحؼی ُـػػحٍغ ،ةػػؼای
ةؼكؼاری ؾغانث ةیكحؼ اِؿحًُِای اٌحِایی ةَ مّرت دؿػحَ
زيؿی یا گؼكُی الیؼكةی ىیقٌّغ .ةػَ ىیػؽاف صسيػی از
اؿحعؼ یا ٌِؼی کَ ةؼای الیؼكةی ةَ ُؼفؼد جؿهػق ىیگیػؼد
در امعوح ىضهی "گِػؼك "3اظػوؽ ىػیگػؼدد .در مػّرت
رؾایث ٌکؼدف گؼكزٌی جّؿط ُػؼ قػعل ،ظتػق كػّاٌیً
ؾؼفی ركؿحا فؼد ظاظی از گؼفحً آب ىضؼكـ ظّاُغ قػغ.
انتحَ ایً ىّضّع ةَ ٌغرت در یک ركؿحا اجفاؽ ىػیافحػغ ك
ُيَ اُانی ركؿحا ةَ رؾایث کؼدف ٌـق یا كّاٌیً ؾؼفی در
ركؿحا پایةٍغ ىیةاقػٍغ .زىػاف گػؼكزدف ىؿيػّال كتػم از
 .1در ظّدیاری ىكاع ،گؼكق ظّدیار در ىانکیث ك صلی کيیاب ،ةػَ مػّرت
ىكاع ك جفکیک ٌاقغق ،ؿِیو ك قػؼیک ُـػحٍغ ك ُيػیً اىػؼ آفُػا را در
ازؼای كػایفی ٌیؽ ؿِیو ك ىهؽـ ىیکٍغ ،ىاٌٍغ  :قؼیک قغف کكاكرزاف در
ىٍاةؽ ؿٍحی آب پؾ از اموصات ارضی ،یا صلّؽ ىؼةّط ةػَ مػاصب ٌـػق
ةّدف پیف از اموصات ،کَ ؿتب قغق ةّد در ُؼ دك زىاف الیؼكةی زّیُػا
ك ٌِؼُا ةَ ؾِغق آٌاف ةاقغ ك در ایً زىیٍَ کكاكرزاف ةا یک دیگؼ ظّدیػاری
داقحَ ةاقٍغ [.]11
 .2اِؿحًِ یا دؿحَی ةیم کَ ىؿادؿ  1/5ىحؼ ظّؿ ىیةاقغ.
3. Gerve
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دىًةٍغی در یک ؿاؿ زراؾی مّرت ىیگیؼد.

 .4.3داوص بًمی ي مذیریت عرضی آب در استخرَا
اؿحعؼُای ظاکی ؿػازقُای ؿػٍحی ُـػحٍغ کػَ ةػؼای
جلـیوةٍغی ك صفغ ىـاكات آب در جؿیً صقآةَ ،ةؼ اؿاس
دةی كٍات ك در پػاییً دؿػث آٌِػا ؿػاظحَ ىیقػٌّغ .ایػً
اؿحعؼُای ظاکی در دكرقُای گػقحَ ةا اؿػحفادق از ظػاؾ
جّؿط افؼاد ةّىی ؿاظحَ قغق كنی در صاؿ صاضؼ ةا ؿػٍگ
ك ؿیياف ؿاظحَ ىیقٌّغ .کكاكرزاف در ایً ىٍعلَ ةا جّزَ
ةَ جغییؼات قغیغ اكهیيػی ك کيتػّد ةػارش ك ةػا جّزػَ ةػَ
ىنانش ىّزّد در ىٍعلػَ کػَ كاةػم دؿػحؼس اؿػث ؿػازق
ىٍِغؿی قغقای ظؼاصی کؼدقاٌغ کَ در زىاف کػو آةػی ةػَ
جّاٌٍغ آب كٍاتُا را در داظم آف زيػؽآكری کٍػغ ك ةػؼای
آةیاری ةاغات ىیّق ك ؿایؼ ىضنّالت اؿػحفادق ٌيایٍػغ .ایػً
ؿازق را افؼاد ىضهی ةا جّزَ ةَ ىنانش ىّزّد در ىٍعلَ کػَ
ىؿيّال ظاؾ رس ىیةاقغ ،ىیؿػازٌغ .ظؼاصػی ایػً ؿػازق
ةؼای ىػغیؼیث آب كٍاتُػا در ىّاكػؽ کػو آةػی ك پػؼ آةػی
ىیةاقغ .اؿحعؼ ىّرد ةِؼقةؼداری در یک ركؿحا ىؿيػّال در
پاییً دؿث كٍاتُا كاكؽ قغق اؿث ،ةَ ظّری کػَ ىكػؼؼ
ةَ زىیًُای زراؾی ةّدق جا ةَ جّاٌغ آفُا را ةؼای آةیػاری در
ةؼگیؼد .ایً اؿحعؼ ةَ مّرت ظاکی ةػّدق ك ىؿيػّال ارجفػاع
آف ةـحَ ةَ دةی كٍّات ىحفاكت اؿث ،كنػی ىؿيػّال ارجفػاع
آف از یک ىحؼ ك ٌیو جساكز ٌيیکٍغ ك از ٌؼؼ ضػعاىث ةغٌػَ
آف ةایغ ظّری ةاقغ کَ کَ ةحّاٌغ  24ؿاؾث آب را در ظػّد
ذظیؼق کٍغ ك جعؼیب ٌگؼدد.
در ٌلعَ ظؼكزی ایً اؿحعؼ یک ؿٍگ كػؼار دارد کػَ
جّؿط افؼاد ةّىی ُؼ ىٍعلَ از کػّق ةؼیػغق قػغق ك ىػّرد
جؼاش ك میلم كؼار گؼفحَ ك ایً ؿٍگ در امعوح ىضهػی
ىازكٌ 1اـ دارد .ایً ؿٍگ از ٌؼؼ ىلاكىث ةا ةلیػَ ؿػٍگُا
فؼؽ دارد ك ىؿيّال رٌگ آف ؿتؽ ىیةاقغ .ایً ؿٍگ ةؿػغ
از میلم دادف یػک ؿػّراخ یػا صفػؼق در كؿػط آف كػؼار
ىیگیؼد ك اٌغازق ایً صفؼق ةػَ دةػی كٍػات ك صسػو یػک
اؿحعؼ ةـحگی دارد ،ك اٌغازق آف ةا ؿؿی ك ظعا ك ةؼ اؿاس
دةی كٍات ةغؿث ىیآیغ .ىازك کَ در ظؼكزی اؿحعؼ كػؼار

ىیگیؼد در ىّكؽ دِىً ةا اؿحفادق از یک چّب کَ ةّؿػیهَ
جؿغادی پارچَ ةِو ىحنم قغق اؿث ىـغكد ىیگؼدد ك ةا
ظاؾ ٌؼـ ركی آف ریعحَ ىیقّد جا از ٌكث آب از ؿػّراخ
ؿٍگ زهػّگیؼی کٍػغ ك ُيچٍػیً در ىّاكػؽ ظػؼكج ةػَ
راصحی ایػً ظػاؾ از اؿػحعؼ ُيػؼاق ةػا فكػار آب ظػارج
ىیگؼدد .ةَ ایً چّب در امعوح ىضهی1نَرػّ 2ىیگّیٍػغ.
در مّرجی کَ از ظاؾ ٌؼـ اؿحفادق ٌكّد ىيکً اؿث کػَ
زهّی ؿّراخ ىازك در ىّكؽ ظؼكج آب از آف ،گؼفحَ قّد ك
کكاكرز ٌحّاٌغ آب ىّزّد در اؿحعؼ را در زىاف ىلؼر از آف
ظارج کٍغُ .ؼ ؿاؿ کَ گؼكزٌی اؿحعؼ اٌساـ ىیقػّد ،ةػار
اضػػافی آف ةػػؼ ركی دیػػّارق كػػؼار ىیگیػػؼد ك ای ػً ةاؾػػخ
اؿػػحضکاـ دیػػّارق اؿػػحعؼ ك افػػؽایف ارجفػػاع آف ىیقػػّد.
ُيچٍیً در یک كـيث از ةغٌَ اؿػحعؼ زػایی کػَ ٌلعػَ
دلم اؿحعؼ ىضـّب ىیقّد ،در ىساكرت ةاالی ىازك یػک
ؿؼریؽ جؿتیَ قغق اؿث جا در ىّاكؿی کَ اؿحعؼ از آب پػؼ
ىیقّد ،آب اضافی آف از ظؼیق ؿؼریؽ ظارج قغق ك فكار
ةَ ةغٌَی آف كارد ٌگؼدد.

 .5.3سووووىتَووووای محلووووی در سووووازيکارَای
بُرٌبرداری ي مذیریت مىابع آب
در زىاف گؼكزٌی ٌِؼُای آب ك اؿحعؼ کػَ ركؿػحاییاف
ىكغّؿ الیؼكةی ُـحٍغ ،کغظغا ركؿحا ةػؼ کػار ایػً افػؼاد
ٌؼارت دارد .کغظغا ةایغ ایػً الیؼكةػی را جأییػغ ٌيایػغ در
مّرجی کَ ركؿحاییاف کار ظّد را ةَ درؿحی اٌساـ ٌغٍُغ،
ىهؽـ ةَ الیؼكةی ىسغد ظّاٍُغ قغ .اگؼ افؼاد ركؿػحا جػّاف
اٌساـ ایً کار را ٌغاقحَ ةاقٍغ ،کغظغا ،جؿػغادی کػارگؼ را
از دُات اظؼاؼ ةؼای اٌساـ ایً کار ةَ ظػغىث ىیگیػؼد ك
پؾ از اجياـ کار ةا جّزَ ةَ دؿحيؽد کػارگؼاف ،ةػؼ اؿػاس
ؾؼؼ ىضهیُ ،ؽیٍَ را از ارةاةاف ةؼ اؿاس صَتَ ارةػاةی آٌِػا
دریافث ٌيّدق ك ةَ کارگؼاف پؼداظث ىیٌيایغ.
یکی دیگؼ از کارُایی کَ ُؼ چٍػغ ؿػانی یػک ةػار در

1. Mazo
2. Lapoo
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ركؿػػحا ةػػَ مػػّرت ىػػٍؼو مػػّرت ىیگیػػؼد ،الیػػَركةی
كٍاتُػػای ركؿػػحا اؿػػث .ایػػً كٍػػاتُػػا ىيکػػً اؿػث در
زىـحاف ةَ ؾهث ةارش ةؼؼ ،ؿلف آفُػا ریػؽش ٌيػّدق ك
زهّی صؼکث آب در ىسؼای كٍات گؼفحػَ قػّد .ةػؼ ایػً
اؿاس ةؼای الیَركةی ایً كٍاتُػا ،اگػؼ ىلٍػی در ركؿػحا
صضّر داقحَ ةاقغ ،ایً کار را اٌساـ ىیدُغ .ةَ کـی کػَ
کػػار ىلٍیگػػؼی را اٌسػػاـ ىػػیدُػػغ در امػػعوح ىضهػػی
"کَِکیً" 1ىیگّیٍغ.
کغظغا ،از جياـ ارةاةاف ركؿحاُ ،ؽیٍَ دؿحيؽد کَِکػیً را
زيؽآكری ىیٌيایغ ك ایً پؼداظػث ةؼاؿػاس ؿػِو ارةػاةی
اؿثُ .ؼ کؾ ةؼ اؿاس صَتَ ارةاةی ظّد ىؤػف ةَ پؼداظث
ىیؽاف ىكعنی از ُؽیٍَ اؿث .ةؿغ از اجياـ الیؼكةی كٍاتُا
ةؼ اؿاس ؿٍثُای ىضهی ،دؿحيؽد کَِکیً ىضاؿتَ قغق ك
پؼداظث ىیگؼدد .در صانث دكـ چٍاٌچَ در ركؿػحا کَِکػیً
كزّد ٌغاقحَ ةاقغ ،از ركؿحاُای ىساكر اٌحعاب قغق ك ةؿػغ
از اجياـ کار دؿحيؽد ظّد را دریافث ىیکٍغ .کَِکیً جضػث
ٌؼارت ارةاةاف قؼكع ةَ کار ٌيّدق ك ىهؽـ ةَ الیػَركةی جيػاـ
كٍات ىیقّد ك ةار اضػافی کػَ در كٍػات كزػّد دارد را ةػَ
كـيحی دیگؼ ىٍحلػم ٌيایػغ کػَ ىسػغدا ؿػتب جعؼیػب ك
اٌـغاد اؿحعؼ ك كٍات ٌگؼدد.
چٍاٌچَ یک ؿیم ظغیاٌی ،كٍات را جِغیغ ٌيایغ ،ىؿيّال
ةا ادكات ىضهی کَ قاىم چّب ك زاز( 2در امػعوح ىضهػی
ةَ گیاُاف پؼجؼاکو ك ةانكحکی ىاٌٍغ گّف ،درىٍػَ ك ...گفحػَ
ىیقّد) ىیةاقغ یک ةٍغ اٌضؼافػی در ىـػیؼ ؿػیم ایسػاد
ىیقّد ك کَِکیً ىؤػػف اؿػث ةاراضػافی را ةػؼ ركی ایػً
زازُا ةؼیؽد ك زهّی ؿیم را ةگیؼد .ایً ةار اضافی ةَ ُيؼاق
چّب ك زاز ىاٌٍغ یک ؿیم ةٍغ ةحٌّی ؾيم ىیکٍغ ك كٍات
ك اؿحعؼ را از ظعؼ ؿیم ةؼدگی ىضافؼث ىیٌيایغ.
از دیگؼ ؿٍثُای ىضهػی در ایػً ركؿػحا ىیجػّاف ةػَ
4
ىيٍّع ةّدف کاقحً درظحاف در اظؼاؼ ىیهَُای 3اقػارق

1. Kahkin
2. Jaz
 .3ةَ چاقُای صفؼ قغق در ظّؿ ىـیؼ كٍات گفحَ ىیقّد کَ ؾيػق آفُػا
ُؼ چَ ةَ ىادر چاق ٌؽدیکجؼ قّد افؽایف ىییاةػغ .ایػً چاقُػا ةػَ ىٍؼػّر

کؼدُ .یچ قعل یا ارةاةی صق کاقث درظػث در اظػؼاؼ
ىیهَُای كٍات را ٌغارد .کكاكرزاف ةؼایً ةاكرٌغ کَ کاقػث
درظث در اظؼاؼ ىیهػَُا ةاؾػخ رقػغ ریكػَ درظحػاف در
ىـیؼ زؼیاف آب زیؼزىیٍی قػغق ك ةػَ دٌتػاؿ آف صؼکػث
آب كٍات دچار اٌسؼاؼ قػغق ك ُػؼ ؿػاؿ ُؽیٍػَ الیؼكةػی
كٍات را افؽایف ىیدُغ .كنی در اظػؼاؼ ىؼِػؼ كٍػات ،در
فامهَ چٍغ ىحػؼی از ىؼِػؼ كٍػات ،درظحػاٌی کػَ ریكػَ
گـحؼدق ك ؾيلی ٌغارٌغ ،ىاٌٍغ درظػث ؿػٍسغ ك ؿػریغار،
ىیجّاف کكث قٌّغ .اگؼ در ركؿحایی ىیهػَُای كٍػات ةػَ
مّرجی ةاقغ کَ ىادر چاق كٍات در یک ركؿػحای دیگػؼی
كاكؽ قغق ةاقغ كنی ىؼِؼ كٍات در ركؿػحای دیگػؼ ،افػؼاد
ركؿحایی کَ ىادر چاق كٍات در آف كػؼار گؼفحػَ ةاقػغ ةػؼ
اؿاس كّاٌیً ؾؼفیٌ ،تایغ ُیچ گٌّػَ درظحػی در اظػؼاؼ
ىیهَُای كٍات کكث کٍٍغ .اگؼ در ایً ىّرد ٌؽاع ةػیً دك
ركؿحا رخ دُػغ ،ةػؼای صػم جؿػارض ،کغظػغا ،قػؿاع 70
ىحؼی از ةاالجؼیً ىیهػَ كٍػات را ةػَ ؾٍػّاف صػؼیو كٍػات
ىكعل ىیکٍغ .پؾ اگؼ زىیً کكاكرزی در داظػم ایػً
صؼیو كؼار گیؼد ،آف جٍِا ىساز ةَ کكػث ىضنػّؿ زراؾػی
ىیةاقغ ك ازازق صفؼ چاق آب یا كٍات دیگؼی را ٌغارد.
در ركؿحاُایی کَ دارای یػک ركدظاٌػَ ةػا ؿػِاىغاراف
ىعحهف اؿػث ك ىـػیؼ زؼیػاف ركدظاٌػَ از ةػیً چٍػغیً
ركؿحا ؾتّر ىیکٍغ ،ك ىٍتؽ جأىیً آب ركدظاٌَ ،آب ٌاقی
از ذكب ةؼؼ یا آةػی اؿػث کػَ از چكػيَُای ىّزػّد در
ركؿحاُای ىعحهف ؿؼچكيَ گؼفحَ ،ةؼای ةِػؼقةػؼداری از
آب ایً ركدظاٌَُاٌ ،ؼػاـ ؾؼفػی ظامػی در ایػً ىٍعلػَ
قکم گؼفحَ اؿثٌ .ؼاـ ؾؼفی ایً ركؿحاُا ةػؼای اؿػحفادق
از آب ایً ركدظاٌَ ةَ ایً مّرت اؿث کَ ُؼ ركؿحا ،یػک
ةٍغ اٌضؼافی از ركدظاٌَ ةؼای آةیاری ةاغػات ظػّد اصػغاث
ىیکٍغ .ایً ةٍغ اٌضؼافی کػَ در امػعوح ىضهػی "ةُػً آك
دُكف"ٌ 4اىیغق ىیقّد ،فلط ةایغ ةا اؿحفادق چّب ؿػاظحَ
قّد ك اؿحفادق از ؿٍگ ك ةحً ىيٍّع اؿث .زیؼا ایػً اىػؼ

جعهیَ ظاؾ صامم از کٍغف راُؼك كٍات ك پیفکار ك ُغایث زؼیاف ُّا ةػَ
داظم كٍات صفؼ ىیقّد.
4. Bon Au Doun
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ؿتب ظّاُغ قغ کَ صلاةػَ ركؿػحاُای پػاییً دؿػث ةػَ
دنیم ٌفّذ ٌاپػیؼ ةّدف ؿازق ىعحم قّد .صحی ىیػؽاف آب
اٌضؼافی جّؿط "ةً آك دكف" فلط ةایغ در صغ یػک زػّی
آب ةاقػغ .اٌػػغازق "ةُػً آك دُكفُػا" در ركؿػػحاُا ةؼاؿػػاس
فامهَ از ىتغأ ىحفاكت اؿث .ةؼ فؼض ىذاؿ ةؼاؿاس قػکم
 ،1ةًُ آك دُكف ةیً دك ركؿحای ظافکّ ك ظاردكف ةػَ دنیػم
فامهَ کو ةیً آٌِا ةایغ ةَ گٌَّای ةاقغ کَ آب ركدظاٌَ را
ةنّرت ىـاكات جلـػیو کٍػغو كنػی ةُػً آك دُكف كاكػؽ در
ركؿحای ةاغ صاٌحی ةَ دنیم فامػهَ ةیكػحؼ ةػا ركؿػحاُای
پاییٍی ىیجّاٌغ کم آب ركدظاٌػَ را اٌضػؼاؼ دُػغ .انتحػَ
دنیػػم ایػػً اىػػؼ آف ىیةاقػػغ کػػَ آب اؿػػحفادق قػػغق در
ركؿحاُای ةاالی ةا ظی کؼدف ىـافحی ،ىسغدا ةَ زُکػف
ظّد یؿٍی ركدظاٌَ ةؼ ىیگؼدد .پؾ ركؿحاُای ؿػاکً در
ؿؼقاظَُای ركدظاٌَ صلاةَ ةیكحؼی ٌـتث ةَ ركؿحاُای
پاییً دؿث ةؼظّردار ىیةاقٍغ ،كنی ةا جّزَ ةَ ایٍکَ ٌّع
ؿازق اؿحفادق قغق ةؼای اٌضؼاؼ آب ركدظاٌَ چّةی اؿػث،
ُيّارق ىلغاری آب در ركدظاٌَ زؼیاف ظّاُغ داقث .ایػً
کار ؿتب رؾایػث صلاةػَ ركؿػحاییاف دیگػؼ ظّاُػغ قػغ.
درمّرت اؿحفادق از ىنانش ةحٌّی در ؿػاظث ةُػً آك دُكف
در ُؼ کغاـ از ركؿحاُای ٌؽدیک ةػَ ُػو ،ىّزػب ٌػؽاع ك
درگیؼی ةیً ركؿػحاییاف ىػیقػّد .در ىسيػّع ٌیػؽُ ،ػؼ
ركؿحا ىهؽـ ةَ ةـحً جٍِا یک "ةًُ آك دُكف" ىیةاقغ.
ارةاةاٌی کػَ مػاصب داـ ُـػحٍغ ةایػغ داـ ظػّد را در
ىؼاجؽ چؼا دٍُغ ك ةؼای آب دادف داـُای ظّد ُیچ گٌّػَ
صق اؿحفادق از اؿحعؼ یا ىؼِؼ كٍات را ٌغارٌغو دنیػم ایػً
اىؼ ایً ىیةاقغ کَ داـُا ةاؾخ پؼ قػغف اؿػحعؼ كٍػات ك
ُيچٍیً ةاؾخ از ةیً رفحً ىؼِؼ كٍات ىیقٌّغ ك ارةاةاف
ةایغ ُؽیٍَ الیؼكةی ةیكحؼی را ةرؼدازٌغ.
در ىّكؽ ىیّق چیٍػی درظحػاف ىیػّق ٌیػؽ ؿػٍثُػا ك
ؾؼؼُای ىعحهفی در ةیً ركؿحاییاف كزّد دارد .در ىّكؽ
ةؼداقث ىیّق گؼدك ،ارةاةاف ظؼدق ىانکٌ ،يیجّاٌٍػغ گػؼدك
چیٍی را زكدجؼ از ىّؾغ ىلؼر قؼكع کٍٍػغ ،چٌّکػَ ةاغػات
ارةاةاف ةؽرگ ىانک ركؿحا ةػا كركد پػاؾ چیًُػا ةػَ ةػاغ
گػؼدكی ارةػػاب ظػػؼدق ىانػػک ،ىػػّرد دؿػػث اٌػػغازی كػػؼار
ىیگیؼدُ .يچٍیً افؼاد ٌيیجّاٌٍػغ ةؼداقػث ىضنػّؿ از

335
ةاغات ىیّق ظّد را از كـيثُای ىعحهف دق آغاز کٍٍػغ ك
ةایغ از كـيحی قؼكع کٍٍغ کَ ةلیػَ افػؼاد دق ةؼداقػث را
قؼكع کؼدق ةاقٍغ .دنیم آٌِا ةؼای اٌساـ ایً کار ىضافؼث
گؼكُی جياـ ةاغات در کٍار یکغیگؼ ىیةاقػغ .ةػَ ؾتػارجی
ایً کار را ىیجّاف ٌػّؾی دگؼیػاری فؼاركٌػغق یػا فؼایػاری
داٌـث ،زیؼا زِث ةؼدار کٍف یاری یک ؿّیَ ،ؾيػّدی ك
از پاییً ةَ ةاال اؿػث .انتحػَ چػّف کػَ ایػً ُيکػاری ةػَ
مّرت ازتاری درآىغق اؿث
داٌف ةّىی در ةؼداقث ىیّق درظحاف در ایػً ىٍعلػَ
ٌلف ةـؽایی دارد .داٌف ةّىی در جكعیل زىاف رؿػیغف
ةؼداقث ديؼ درظحاف گؼدك یکی از ایً ىػّارد اؿػث .ایػً
زىاف ىنادؼ اؿث ةا ىّكؿی کَ پّؿث ىیّق گؼدك قکافحَ
قّد یا در امعوح ىضهی ةایغ گؼدك "کِهّ" 1قغق ةاقغ جػا
در ىّكؽ ةؼداقث ،ىیّق راصحؼ از درظػث زػغا گػؼدد .اگػؼ
پّؿث ىیّق ایً درظحاف قکافحَ ٌكغق ةاقغ ةَ ىؿٍػی زكد
چیً کؼدف درظث ىیةاقغ ك ةؿغ از چیغف درظحػاف ىغػؽ
ىیّق آٌِا ؿیاق ىیقّد.
یکػػی از ؿػػٍثُػػای ىضهػػی در ركؿػػحاُای ىٍعلػػَ
ؿاردكئیَ ُيیاریُػا در ةػیً افػؼاد ةػَ كاؿػعَ اؿػحفادق
اقحؼاکی از آب ركدظاٌَُا ك كٍات ك ُيیاریُا در کاقػثو
داقث ك ةؼداقث ىضنّالت کكاكرزی اؿث .ةَ ظّر ىذػاؿ
افؼاد ركؿحا در ىّكؽ ةؼداقث ىیّقُػا ةػَ یکػغیگؼ کيػک
ىیکٍٍغ .ةَ ظّری کػَ اگػؼ ارةػاةی ةػاغ ىیػّقاش اؾػو از
زردآنّ  ،گیوس ك ...زكدرس ةاقغ ،ایً فػؼد از ؿػایؼ افػؼاد
در ركؿحا درظّاؿث کيک ٌيّدق ك از ُؼ ظاٌّاری یک ٌفؼ
ةؼای چیغف ىضنّؿ ةَ اك کيک ىیکٍغ .انتحَ ایػً ارةػاب
ىؤػف ىیةاقغ کَ ةَ ُيیً ٌـتث ةؼای ىیّق چیٍی ةػاغ
ةَ ُيیاراف ظّد کيک کٍغُ .يچٍیً ایػً کػار در ىّكػؽ
درك گٍغـ ك ؿایؼ ؿیفیزات مّرت ىیگیؼدُ .يیػاری در
ةیً ركؿحاییاف ایً ىٍعلَ در زىػاف "کهػّ کػؼدف" ىیػّق
گؼدك (پّؿث کؼدف ىیّق درظث گؼدك) ك ىغؽ کؼدف (زػغا
کؼدف ىغؽ گؼدك) ٌیؽ مّرت ىیگیؼد .گٌَّ قٍاؿػی ایػً
یاریگؼی از ٌّع ُيکاری گؼكُی ىیػاف ؿػّیَ (ُيیػاری)
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اؿث ،کَ در آف کيک ىؿّض جأظیؼی ك دكؿّیَ ىیةاقغ.
ایً ٌّع ُيکاری ةاؾخ افؽایف ُيتـحگی ك دیگؼ دكؿحی
ك ٌّع دكؿحی در ركؿحای ركزکیً قغق اؿث.

 .6.3بايرَای فرَىگی در بیه کطايرزان ريستای
ريزکیه
ارجتاط ةػا ظتیؿػث ك ؾٍامػؼ ظتیؿػی در ةػیً ركؿػحاییاف
ركؿحای ركزکیً ةاكرُا ك اؾحلادات فؼٍُگی ظامی را ةیً آٌِػا
ٌِادیٍَ ٌيػّدق کػَ در ایػً كـػيث ةػَ ةؼظػی از آٌِػا اقػارق
ىیقّد.
در اكنیً ؿاؿ ةؼداقػث ىیػّق از درظحػاف ،کكػاكرزاف
ىضنّالت ىیّق ظّد را ٌيیفؼكقٍغ ك ىیػّقُػا را در ةػیً
ؿایؼیً در ركؿحا کَ فلیؼ ةّدق ك یا درظث ىیّقای ٌغارٌغ،
جلـیو ىیٌيایٍغ .آٌِا ةؼ ایً ؾلیغقاٌغ کَ ایً کػار ةاؾػخ
دكاـ ك پایغاری درظحػاف ىیػّق ك ةاؾػخ افػؽایف ىضنػّؿ
آفُا در ؿاؿُای آیٍغق ىیقّد.
در اكاظؼ جاةـػحاف در ىّكػؽ ةؼداقػث ىضنػّؿ درظحػاف
گؼدك ك ؿایؼ ىیّقُاُ ،ؼ یک از کكاكرزاف ةَ ُؼ قعنػی کػَ
در ةاغ آفُا صاضؼ قّد ،ىلغاری از ىضنّؿ را ةَ آف قػعل
ةعكف ىیکٍٍغ .ؾوكق ةؼ ایً ةاغغاراف ركؿػحای ركزکػیً در
ىّكؽ ةؼداقث ىیّق ،ىلغاری از ىیّق درظث را ٌيیچیٍٍػغ جػا
افؼاد پاؾ چیًکًُ 1و ةَ جّاٌٍغ از ىضنػّالت جّنیػغ قػغق
ؿِيی ةؼدق ةاقٍغ .ایً ٌّع ُيکاری ٌیؽ از ٌّع گؼكُی ةػؼكف
ؿّیَ (دگؼیػاری) ٌاُيحؼازاٌػَ ك فؼكدآیٍػغق اؿػث کػَ در آف
کيک ةَ مّرت ةوؾّض ىیةاقغ.
در ؿاؿُایی کَ کو آةی ك ظكکـانی در ركؿحا پغیغار
ىیقّد ىؼدـ ركؿحا ةؼای ةاریغف ةاراف قؼكع ةػَ ظّاٌػغف
ٌياز ةاراف ٌيّدق ك ٌػكرات ىعحهفی را ةؼای ةاریػغف ةػاراف
در ٌؼؼ ىیگیؼٌغ .ركؿحاییاف ةؼای افؽایف آةػغُی كٍػّات،
افؽایف ىضنّالت ُؼ ؿانَ ةؼای رضای ظغا ،گّؿفٍغی را
كؼةاٌی کؼدق (کكحً ٌؼؼ اَالق) ك کم ارةاةاف ركؿػحا در ایػً
ىؼاؿو صضّر دارٌغ .ایً کار ىؿيّال ىنادؼ ةا اكاظؼ پػاییؽ
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ك زىاٌی کَ ارةاةاف ىیّقُای ىضنّالت ظّد را زيػؽآكری
کؼدٌغ ،مّرت ىیگیؼد.
در ىناصَتَ ةا یکی از ىانکیً در ارجتاط ةا اؾحلػادات ك
ةاكرُای فؼٍُگی ىیجّاف ةَ ىّارد زیؼ اقارق ٌيّدو
"اةؼی کَ از ظؼؼ كتهَ ىیآیغ ایً اةؼ ،اةؼ ةارافزا اؿث
ك ةَ اصحياؿ زیاد ةاؾخ ریؽش ةاراف رصيػث ىیقػّد" " ،
كعؽ کؼدف درظث ؿتؽ ةَ ىٍؽنَ کكحً فؼزٌغ ىیةاقػغ"،
" اگؼ یک گیاق ظاص در داظم ىؽرؾَ گٍغـ یکی ازارةاةػاف
ؿتؽ قّد ،ةاؾخ قّـ ك ةغقاٌـی ةؼای آف ركؿحا قغق ك اك
ةایغ ُؼ چَ ؿؼیؽجؼ ٌػری را در ٌؼؼ ةگیؼد ك ادا ٌيایغ".

 .4بحث ي وتیجٍگیری
ایً ىعانؿَ ٌلف داٌف ةػّىی در ىػغیؼیث ىٍػاةؽ آةػی
ةؼای ىغیؼیث پایغار ىٍاةؽ آب در ركؿػحای ركزکػیً ةعػف
ؿاردكئیَ را ىّرد ةؼرؿی كؼار دادق اؿث .ؿٍثُػای ىضهػی
ٌلػػف اؿاؿػػی در ىػػغیؼیث ىٍػػاةؽ آب ك ىػػغیؼیث پایػػغار
ركؿحای ركزکیً دارد .ذیٍفؿاف ىضهی در ركؿحایی ركزکیً،
ةا كزّد فلؼ اكحنادی ،دارای ػؼفیػثُػای ازحيػاؾی غٍػی
ةؼای دؿحیاةی ةَ ىغیؼیث پایغار ك صکيؼاٌػی ىضهػی ىٍػاةؽ
آب در ىٍعلَ را دارا ىیةاقٍغ .ةا جأکیغ ةؼ ؿاظحار ازحياؾی
قکم گؼفحَ در ةػیً ؿػاکٍیً ركؿػحای ركزکػیً ك كزػّد
ةویای ظتیؿی از زيهَ ؿػیوب ؿػاکٍیً ایػً ىٍعلػَ ةػَ
مّرت دركفزا از اةحکارات ىضهی ظػّد صفاػػث ك صؼاؿػث
ٌيّدق ك ٍُّز ؿٍثُای ىضهی ىؼجتط ةػا آب در ةػیً افػؼاد
ؿاکً در ركؿحا ىّرد اصحؼاـ ك پػیؼش ىیةاقغ.
جضلیلات زیادی در ایؼاف ٌكاف ىیدُغ کَ گػؼكقُػای
ٌعتَ ركؿحایی اغهب كادر ةَ ىغیؼیث ىٍاةؽ آةی ك ةَ پیػؼك
آف ىغیؼیث کكاكرزی ظّد ةَ ىٍؼّر ةِتّد ىٍفؿث ؾيػّـ
از ظؼیق ایساد ؿازكکارُای ىضهی ك داٌف ؿٍحی ُـحٍغ.
[ ،]36ؿاظحار ك ٌؼاـ ىغیؼیث ؿٍحی ىٍاةؽ آب را ةا جأکیغ
ةؼ كٍات ركؿحای ىاظٌّیک ةؼرؿی ٌيّدٌغٌ .حػایر جضلیػق
آفُا ٌكاف داد کَ یکی از دالیم ىاٌػغگاری ك ایسػاد ایػً
جكکیوت ىِو ك دكیق در ظّؿ جػاریط ك در صػاؿ صاضػؼ،
ٌؼػػاـ ةاكرُػػای اؾحلػػادی ك فؼٍُگػػی ؿػػاکٍیً ركؿػػحای
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ىاظٌّیػػک اؿػػث .در ةػػیً ایػػً افػػؼاد ُيیػػاری ك جؿػػاكف
(یػػاریگؼیُ ػا) در راؿػػحای جلـػػیو ؾادالٌػػۀ آب ك زىػػیً،
فؼظیؽ کؼدف (اضافَ ٌيّدف ةَ ىغار آةیػاری) ،جغییػؼ ىػغار
گؼدش آب از  10قتاٌَ ركز ةَ  20قتاٌَ ركز ٌلف ىِو ك
اؿاؿػػی دارد ]33[ .در جضلیلػػی ةػػَ ةؼرؿػػی جعنػػیل ك
جلـیو آب ةػَ ركش ؿػٍحی در ىٍػاظلی از قػِؼ ؿػيٍاف
پؼداظحَ اؿث .در ایً جضلیق ةیاف قغق اؿث کػَ جلـػیو
آب ةَ مّرت ؿٍحی جّؿط آب پعفکً ةؼ ركی ركدظاٌَ
گهؼكدةػػار اٌسػػاـ ىػػیگػػؼدد ك ٌِایحػػا پػػؾ از جلـػػیو آب
ركدظاٌَ در ىضم پارا (آب پعف کػً) جّؿػط قػف ٌِػؼ
امهی ةَ قف اؿػحعؼ کػَ در صلیلػث ىٍػاةؽ امػهی آب
کكاكرزی در ىٍاظق ىعحهف ةّدق اؿث ُغایث ىیگؼدد ك
از آٌسا ةا جّزَ ةَ صلاةَ ُؼفؼد ىیؽاف کم ؿػِو افػؼاد در
ُؼ ركز جؿییً ك جعنیل دادق ىیقّد .آٌِا ىؿحلغ ُـحٍغ
کَ ایً ؿیـحو ؿٍحی ىیؽاف درگیؼی ك ٌػؽاع در ىػغیؼیث
ؾؼفی ىٍاةؽ آب در ایً ىٍعلَ از گػقػحَ جػا کٍػّف را در
صغ ضؿیفی صفغ کؼدق اؿث .پؾ كزّد ؿٍثُای ىضهی
ؾاىم ةازدارٌغق در جكغیغ درگیؼیُای ازحياؾی ىؼجتط ةا
آب ىیةاقغ ]22[ .آب ةٍغاف را یک ٌيٌّػَ ةػارز از جػوش
گـحؼدق کكاكرزاف قيانی ایؼاف ةؼای ذظیؼق آب ىیداٌػغ.
ایً ؿازقُا آةگیؼُای کّچک یا ةؽرگی ُـحٍغ کَ ةَ ظّر
ظتیؿی یا دؿثؿاز اٌـػاف ،در اةحػغا ،اٌحِػا ك یػا ظػؼفیً
ركدظاٌَُا ةؼای جٍؼیو ك ذظیؼقؿازی آب ٌلف ىِيػی را
در زتؼاف کيتػّد آب ةعكػی از اراضػی ىٍػاظق قػيانی
کكّر در ىاُای جیؼ ك ىؼداد ایفا ىیکٍٍغُ .يچٍػیً ةیػاف
قغق اؿث کَ ةَ دالیهی ىاٌٍغ ةافث ظاؾ ك ىؼجفػؽ ةػّدف
زىیًُای کكاكرزی در قياؿ کكّر جػأىیً آب از ظؼیػق
صفؼ چاق در ةؿضی ىّارد ٌَ جٍِا غیؼاكحنادی ةهکػَ دارای
کیفیث ٌاىٍاؿتی ةّدق کَ آب ةٍغافُا ةا رفؽ ایً ٌلینػَ،
از نضاظ اكحنادی ةؼای کكاكرزاف ةَ مػؼفَ ظّاٍُػغ ةػّد.
ىعانؿػػَ داٌػػف ةػػّىی در ىػػغیؼیث آب در ایػػؼاف ٌكػػاف
ىیدُغ کَ در ُؼ ىٍعلَ از ایؼاف جکٍیػکُػای ىػغیؼیحی
ظامی كزّد دارد کػَ كاةػم اجکػاء ىیةاقػغ ،ةػؼای ىذػاؿ
ؿازقُای ؿٍگ ك ؿاركچ ةَ ٌاـ ؾهگَ ك ؾم در ةٍػغر گؽیػؼ
ةؼای ایساد جلـیو صلاةَ ك کٍحؼؿ ركاٌاب ك ؿیوب ٌاقػی
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از ةارٌغگی ةَ جٍاؿب ىانکیث اراضی پاییًدؿث ةا دریچػَ
ك جٌّمُای ةا ؾؼض ك ظتلات ارجفػاؾی ىحفػاكت []21و یػا
ٌؼػػاـ ؿػػٍحی جلـػػیو آب كٍػػات ك آةیػػاری ؿػػٍحی در
قِؼؿحاف زرٌغ کَ ةؼاؿاس ىلیاس زىیً ةَ مّرت صَتَ ك
داٌگُ ،ؼ کؾ از چٍغ ؿاؾث جا چٍػغ ركز آب دارد ك ایػً
کار از ظؼیق ىیؼآب مّرت ىیگیػؼد [ .]34داٌػف ةػّىی
جلـیو ك ىغیؼیث آب ةَ ؾٍّاف گٍسیٍَ گؼاٌتِػا در ٌلػاط
ىعحهف دٌیا ُيّارق ةؼجؼی ظّد را ٌـتث ةَ داٌف رؿػيی
ٌكػػاف دادق اؿػػث .ةػػَ ؾٍػػّاف ىذػػاؿ ]11[ ،ةػػَ ةؼرؿػػی
ؿیـحوُای ؿٍحی  ،foggaraچاقُای آرجػؽیً در كـػيث
مضارا در ىٍعلَ  ،zabanؿیـحو دایگُػای درق Saoura
در زٍّب غؼب کُّـحافُای مػضارا ،ؿیـػحو  Bourدر
ىٍعلػَ  Soufدر كـػيثُای قػػيانی انسؽایػؼ ك ؿیـػػحو
چاقُای درق  Mzabکَ ةا اؿحفادق از آٌِا آب زیػؼ زىیٍػی
جغػیَ ىیگؼدد ،پؼداظحَ اؿثٌ .حایر جضلیق آف ٌكاف داد
کَ ةا ایٍکَ ؿیـحوُای ؿٍحی كادر ةَ ىػغیؼیث کيتػّد ك
اىٍیث آب ُـحٍغ ،اىا ةؼٌاىَُای جّؿؿَای ىغرف اغهب ةَ
ؿعحی کيیث آب را ىغیؼیث ىیکٍٍغ .در جضلیق دیگػؼی
در کكػػّر ٌرػػاؿ اٌػػّاع ىعحهفػی از داٌػػف ىضهػػی ىٍعلػػَ
 Banganaك ٌلػػفُػػای ىؼةّظػػَ ةػػَ آٌِػػا در زٍتػػَُػػای
ىعحهف از ىغیؼیث آب ،از زيهَ ادؼات ؿیم ك ظكکـػانی
را ىـحٍغ کؼدق اؿث .آٌِا ىؿحلغ ُـحٍغ کَ داٌػف ةػّىی
ىٍعلَ ىّرد ىعانؿَقاف فؼٍُگ ظػاص ػِػّر کػؼدق ةػؼ
اؿاس داٌف ىؿٍػّی اؿػث ،کػَ ىػؼدـ آف ىٍػاظق ةػؼای
پیفةیٍی آب ك ُّا ،ىغیؼیث اكهیو ك ىلاةهػَ ةػا جغییػؼات
آف ،ؿیم ك ظعؼ ظكکـانی از آف اؿحفادق ىیکٍٍغ [.]9
ىػػػؼدـ در ركؿػػػحای ركزکػػػیً ،دارای ؿػػػازكکارُا ك
ىسيّؾػػَای از ػؼفیػػثُػػای ازحيػػاؾی ةػػؼای زيػػؽآكری،
ىػػغیؼیث ك مػػؼؼزػػّیی در ىٍػػاةؽ آب ركؿػػحا ىػػیةاقػػٍغ.
ؿاکٍیً ركؿحا ٌیؽ در اةحکارات ةػؽرگ كػادر ةػَ جّؿػؿَ ك ةػَ
ظغىث گؼفحً اؿحؼاجژیُای ىؤدؼ ةؼای کاُف ىلغار ُؽیٍػَ
ىنؼفی در ىغیؼیث ىٍاةؽ آب ظّد ُـحٍغُ .يچٍیً آٌِا ةػَ
ؿؼؾث ؿیـحوُایی را جّؿؿَ ىػیدٍُػغ کػَ ةػَ ظػّر کهػی
اٌؿعاؼ پػیؼ ُـحٍغ ،کَ ةا ازازق دادف ةػَ ىػؼدـ ةػا ؿػؼىایَ
ىانی کو در ظؼحُا ،ةاؾػخ ایسػاد درآىػغ ٌلػغی ةػؼای آٌِػا
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ىیقٌّغ .ىؼدـ فلیؼ ك کـاٌی کَ در صاقػیَ ؿػّد صامػم از
اةحکػػارات ُـػػحٍغ اغهػػب ىؿػػاؼ از ىكػػارکث در پؼداظػػث از
ُؽیٍَ ىانی ةؼای اٌساـ ایً پؼكژقُا ُـحٍغ .ةػَ ؾٍػّاف ىذػاؿ
در ٍُگاـ الیَركةی كٍاتُای ركؿػحای ركزکػیً از افػؼاد کػو
درآىغ پّنی گؼفحَ ٌيیقّد ك یا ایٍکَ اغهػب انّیػث اٌحعػاب
زَؾیو ةَ افؼاد کو درآىغ جؿهق ىیگیػؼد جػا از ایػً ظؼیػق ةػَ
جّاٌٍػغ از نضػاظ ىػػانی ظػّد را ةػَ ؿػػعش دیگػؼاف ةؼؿػػاٌٍغ.
ىغیؼیث ىضهػی آب در ركؿػحای ركزکػیً ةعػف ؿػاردكئیَ
ىیجّاٌػػغ در كضػػؿیثُػػای اكحنػػادی ك ازحيػػاؾی ىحفػػاكجی
ٌيایػػاف گػػؼدد .ایػػً ىیجّاٌػػغ در كانػػب گػػؼكقُػػای ُيگػػً
ازحياؾی ك گؼكُای ٌعتَ ؿٍحی جأدیؼ ىذتحی ةؼ ىػغیؼیث آب
ةگػارد .انتحَ در گػر زىاف ك از ةیً رفحً ٌؼاـ ارةاب–رؾیحػی
در ایً ىٍػاظق ُيػّارق ىٍاككػاجی ةػیً گؼكقُػای ذیٍفؿػاف
اجفاؽ ىیافحػغ کػَ ىػیجّاٌػغ ٌاقػی از جکٍّنػّژی زغیػغ در
ىغیؼیث ىٍاةؽ آب ةاقغ .ةا جضهیم ؿازىاف ازحيػاؾی ةّزػّد
آىغق در ةعً ٌؼاـ آةیاری دِىً ةَ ایً ٌحیسَ ىیجػّاف رؿػیغ
کَ راُکارُای ارائَ قغق جّؿط آٌِػا ةاؾػخ پػا ةؼزػا ىاٌػغف
داٌف ةّىی آٌِا در ىغیؼیث ىٍاةؽ آب ك ةػَ ظػغىث گػؼفحً
دیٍفؿاف ىضهی در صم ىكکوت آةی قغق اؿث ،ةػَ گٌّػَای
کَ ىؼدـ ایً ىٍاظق ؿاؿُا ةا اؿحفادق از جکٍیکُػایی ىاٌٍػغ
كٍات ك اصغاث اؿحعؼُای ظاکی ،داٌگ ك صَتػَ در جعنػیل
آب جّاٌـحَاٌغ کَ ىؿػاش ظػّد را ةػَ مػّرت پایػغار کـػب
کٍٍغ .از ظؼؼ دیگؼ ؿاکٍیً ركؿحای ركزکػیً ةػا جيؼکػؽ ةػؼ

اُيیث ُياٍُگی ةیً اٌـاف ك ظتیؿث ك ةا ایساد ؿػٍثُػای
ىضهی در صفاػث از ىٍػاةؽ آةػی ىاٌٍػغ :ؾػغـ صفػؼ چػاق در
فّامم ىكعل از صؼیو كٍات ك كّاٌیً ىٍضنؼ ةَ فؼد جؿػیً
صلاةَ پاییًدؿث ركدظاٌَُا جّاٌـحَاٌغ یػک ؿیـػحو دكیػق
جلـیو آب ةا كاصغُای ىضهػی ریػؽ ىلیػاس ىاٌٍػغ قػاُی ك
كیاع را اةغاع کٍٍغو ك ةَ رغو رقغ زيؿیث ظػّد ُيػّارق ةػَ
مّرت ؾادالٌػَ جلـػیيات آب ك ىهػک را اٌسػاـ دٍُػغ .ایػً
ُياٍُگی ةیً ىیؽاف ىٍاةؽ ك زيؿیث ىؽایای ظػّالٌی ىػغجی
را ةؼای اُانی ایً ىٍعلَ ةَ ةار ظّاُغ آكرد.
در ٌِایث ىیجّاف ةیاف ٌيّد پایغاری ؿٍثُای ىضهی در
ىغیؼیث ىٍاةؽ آب ك اةحکارات ىضهػی زػؽ اؿاؿػی صکيؼاٌػی
ظّب ىٍاةؽ آب ىضـّب ىیقّد کَ در ایً ركؿحا ةا گػقث
زىاف ةـیار زیاد ٍُّز دكاـ ك پایػغاری ظػّد را صفػغ ٌيػّدق
اؿث ك ةػَ ایػً جؼجیػب ایػً ؿػٍثُا پایػغاری ازحيػاؾی ك
فؼٍُگی را ٌیؽ ةَ دٌتاؿ داقحَ اؿث .از ظؼفػی ٌیػؽ ةؼظػی از
ىضللاف ادؾا ٌيّدقاٌػغ کػَ جلّیػث ك ةػَ اقػحؼاؾ گػاقػحً
داٌف اکّنّژیک ؿٍحی ىٍػاةؽ ظتیؿػی از یػک ؿػّء کػاُف
جٍازؾات ازحياؾی را در ةیً ذیٍفؿػاف ىضهػی ةػغٌتاؿ داقػحَ
[ ]37ك از ؿّی دیگؼ داٌف اکّنّژیک ؿٍحی ةَ ؾٍػّاف یػک
ىکاٌـیو ازحياؾی ٌلف ةـػیار ىِيػی در ارجلػاء جػاب آكری
ؿیـحوُای ازحياؾی -اکّنّژیک در ةؼاةؼ ةضؼافُای زیـػث
ىضیعی از زيهَ کو آةی را ایفا ىیٌيایغ [.]6
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