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 ...  آشنایی با نظام های بهره برداری آب ،  الدن شفیعی

 

 دهیچک
عنوان یکی از مسائل بنیادی کشاورزی در جهت سزایی در توسعه کشاورزی داشته و همواره بههاز دیر باز نقش ب برداریهای بهرهظامن

برداری و مشارکت مصرف کنندگان آب کشاورزی در نظام بهرهکشور ایران در  .اندبکارگیری صحیح منابع آب و خاک به شمار آمده

و  با همان دقت بر اساس همان پیشینه و قدمت رداری از آب نیزبای غنی برخوردار است. نظام بهرهبرداری از منابع آب، از پیشینهبهره

ه بر مدیریت عالو، کننده آبهای مصرفتشکل بوده و گام با مدیریت تقاضاعبارت دیگر مدیریت عرضه آب، همبهاست.  ظرافت شکل یافته

و  هبود ترتر و قوی. در مناطق کم آب کشور این تشکیالت به مراتب منسجمکردندهای جمعی را نیز رهبری میمصرف آب، سایر فعالیت

ا ببرداری کشاورزی های بهرهنظامحاضر انواع  مقالهدر ند. مدیریت مصرف آب، برخوردار برایتری از قوانین و مقررات و ضوابط جامع

یرزمینی در ز منایع از برداریبهره هاینظام ساختار کنونی نهایت و در بررسی اراضی اصالحات از بعد و قبل دوره دو بر مبنای بندیتقسیم

در  در اصالح و ایجاد تحول های کاربردیتوصیه ری،برداریهای بهرهبا بررسی نظام این مطالعه تالش داردگردیدند.  دشت بردسیر معرفی

 .ارائه نمایدرا  های بهره برداری فعالنظام

 

 

 

 منابعمدیریت برداری آب،بهره هایتوزیع، تقاضا، دشت بردسیر، نظام :کلیدی واژه های

 

 

 

 

 

 

 بردسیر در دشت آببرداریبهره هایآشنایی با نظام
 الدن شفیعی

 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
 بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی

 
Email: lshafie1351@yahoo.com 
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 بیان مسئله

 عامل ینتراصلی عنوانبه آب تامین نیست، پوشیده برکسی خشک مناطق مردمان ویژه به ایران مردمان در زندگی آب اهمیت

 در دایمی گاهسکونت هر برای امروزه .است بوده زیادی نوسانات و دارای فصلی صورتبه همواره ایران خشک مناطق در تولید

 قنات یک و ساختار موقعیت. (1هستند ) قنات چندین دارای بزرگ هایگاهسکونت و همه دارد وجود قنات یک حداقل کرمان

 با خانه محل بنابراین. (3شوند )می تعیین و ارتفاع باران کنندهدریافت هایآبخیزهای حوزه بستر زیرین توزیع شیب، توسط

امروزه روشن است که امکان توصیه یک نوع نظام  .کندمی مشخص را آن ساکن اجتماعیو اقتصادی  جایگاه آب، منبع به توجه

ها میسر نبوده و اصل تمایل و مشارکت کشاورزان، نقش کلیدی را در بخشی آنبرداری خاص به همه کشاورزان و تعمیم بهره

 برداری مطلوب، کارآمد و سازگار با شرایط اجتماعی،کند. در حقیقت استقرار نظام بهرهرداری ایفا میبموفقیت هر نوع نظام بهره

سعه کننده فرآیند توکشاورزی و تسریعاقتصادی، اکولوژیکی، فرهنگی و حتی زیست محیطی هر منطقه، اساس تولید در 

  .کشاورزی ملی است

های حقوقی و عرفی، برداری به مجموعه رویهنظام بهرهدارد.  وجود متفاوتی هایشاخص برداریبهره هاینظام مطالعه برای

 سباتمنا و کار سازمان لبقا در(  غیره)کار، زمین، آب، ابزار، سرمایه و  فنی و مدیریتی در استفاده و تلفیق از عوامل تولید

مسائل و مشکالت ناشی از نبود نظام (. 6است ) شده تعریف بازار به آن عرضه و زراعی محصوالت تولید منظوربه اجتماعی

 .(4) تخصیص منابع و عوامل تولید کشاورزی تأثیر منفی خواهد گذاشتی اقتصادی و فنی یبرداری مطلوب و بهینه بر کارآبهره

ت نیروها، مدیریی، ضایی است که با ساماندهقکلیه مناسبات عرفی و حقوقی و فرآیندهای  برداری آب دربرگیرندهبهرههای نظام

از  برداری آب به آن دستهنماید و فعالین بهرهیابی به توسعه کشاورزی پایدار را فراهم میمنابع و عوامل تولید، امکان دست

 اضر،ح . در پژوهشبرداری می کنندب و خاک به منظور تولیدات آبی کشاورزی بهرهشود که از منابع آکشاورزانی گفته می

 درعمل شوند،می معرفی ها؛ تعاونیمشاع حقوقی، در متون چند شدند. هر معرفی کشاورزی گذاریو سرمایه دهقانی هاینظام

شوند. به این دلیل در مفاله حاضر وضعیت می مشاهده آن به نزدیک اشکال یا سایر دهقانی خانوادگی هایبرداریبهره صورتبه

داخل دیگر تبرداری با یکهای بهرهاست. در واقعیت اجتماعی نظامبندی بودهو مبنای طبفه ها مورد توجه قرارگرفتهوااقعی آ

 شود. دارند در نتیجه در راستای سادگی مفاله تداخالت نادیده گرفته می

 و جداگانه کارکردی دارای آن اجزای اگرچه. است تشخیص قابل سطح در سه آب از یبرداربهره و مدیریت آبیاری نظام

 :از عبارتند سطح سه این اند،کرده ایجاد را آبیاری نظام ساختار دیگریک با هماهنگی در ولی باشندمی مشخص

 آب منابع مدیریت -

 آب و انتقال توزیع مدیریت -

  مزرعه در آب از و استفاده مصرف مدیریت -

 :هستند دو دسته شامل شاخص طوربه هاآب آب، مدیریت منابع در بخش

در  آن زا برداریبهره و توزیع خود بر چگونگی و کارگزاران ناظران وسیلهبه حکومت و بوده حکومت به متعلق که هاییآب

 مالکان یاراض به آبی منابع از آّب انتقالو  توزیع داشت. کار تعلق خصوصی مالکان به که هاییآب و کردمی نظارت جریان طول

 کارگزاران. است بوده آبیاری نظام در کارها تریندقیق از میرآبی امور ساز و کار کلی طوربه و آبیاری نوبت و رعایت بندیو سهم

 هامیرآب کلی طوربه اگرچه (.5دارند ) و کشاورزان آب تامین و مدیران مالکان با تنگاتنگی رابطه هاآبهحق توزیع و تقسیم

 برداریهرهب و مدیریت بوده نیز اندآبه داشتهکشاورزانی که حق و اطمینان وثوق مورد حال این با شدند،می انتخاب مالکان وسیلهبه

 ارکبر  که بودند دارعهده محلی هایمیرآب را آبادی هر مزارع داخل تا دهنه سر از آب و توزیع و تقسیم تاسیسات و نگهداری
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 گیریو چشم عمده تغییر قنوات از برداریبهره در مدیریت .(7داشتند ) برداران نیز نظارتبهره میان هاآبهحق و توزیع تقسیم

 دارای نظام این در چارچوب مستقل زارع هر و در آن است متکی برداریبهره مدیریت بودن جمعی بر و است نیامده پدید

 دیبننوبت چرخه درون آنان آب سهمیه که کسانی و شودمی تقسیم هنگام یا طاق 4 به روز شبانه 1 یا ساعت 44 هر است، آبهحق

 این. دهتدمی را تشکیل "آبهم گروه " یک اند،شده واقع طاق یک داخل و در است مرسوم "آب گردش مدار "به که آب

 اساساما بر ندارند، مسئولیتی خویش، به مربوط طاق در آب در تقسیم همکاری به مربوطه امور از اگرچه فراتر آبهم هایگروه

  (.4شود )می دیده آنان در میان منابع به مربوط امور و سایر هاجوی و الیروبی آب توزیع در ویژهبه مشارکت از اشکالی نیاز،

ای دارد. در بردسیر بادههای مالیم های سرد و تابستانهوای معتدل کوهستانی است که زمستان آب وشهرستان بردسیر دارای 

رودخانه آب بخشا و رودخانه ماهونک  ،اند از رودخانه قریه العربترین رودهای بردسیر عبارتوزد. مهمموسمی و فصلی می

چشمه نیز در بردسیر وجود دارند که  تعدادی ساز را نام برد.توان دریاچه ترشاب و دریاچه حلبیهای راکد بردسیر میو از آب

به منظور آشنایی با  برداریبهره هاینظام بندی(. در این مطالعه طبقه4) چشمه سرخ و چشمه گزوییه، چشمه نور :د ازانعبارت

 بررسی قرار گرفت. مورد این نظام منطقه

 

 دستاوردمعرفی 

 :است زیر شرح به بررسی )دشت بردسیر( مورد منطقه برداریبهره هاینظام بندیدر این مطالعه طبقه

 واگذارشده اراضی)هیئتی  خریداری ،(1341 دهه اراضی اصالحات) ارثی، اصالحاتی طریق از که هاییبرداریبهره: دهقانی -

 شوند.می را شامل( نفره هفت هایهیئت توسط

 ایبری و اجارهسهم -

 خریداری و ارثی شامل: خصوصی کشاورزی گذاریسرمایه -

 (غیرتعاونی غیردولتی،)عمومی  کشاورزی گذاریسرمایه -

 اربابی -

 راردادق براساس است، کهبوده مالکان به متعلق بردسیر منطقه اراضی از بسیاری 1341 دهه اراضی اصالحات از و قبل درگذشته

 انجام ارضی اصالحات مناطق از در بسیاری. است شده واگذار رعایا به حراثه نام به کار جمعی واحدهای قالب و در بریسهم

 دارانو سرمایه مالکان گروه امروزه آنان و وارثان گذشته اربابان .(8اند )شده و زمین آب نسق صاحب صاحب و زارعین شده

در  کدام هر معرفی به که اندکشاورزی و کارگران اصالحاتی دهقانان آنان وراثو  سابق و رعایای دهندمی را تشکیل کشاورزی

 :پردازیممی دشت بردسیر

 .کنندیم تولید المللیبین و ملی بازار را برای محصول. اند،زراعی زمین موسساتی که صاحب یا افراد: کشاورزی دارانسرمایه -

 .است دستمزدی معموالً کار نیروی و بر دارندسرمایه تولیدات آن جانبی و مسایل کار نیروی هزینه کاهش برای

تولید  اام دارند، اتکا خانواده کار نیروی به تولید برای. تولیدند ابزار و کلیه زمین و آب صاحب گروه این: مستقل دهقانان -

و  یاراض خردشدن علت به. کنندمی عرضه بازار به را از محصول قسمتی نیست، معیشت و تأمین مصرفی خود برای صرفاً

 مساله با متوسط و پایین و باالیی هستند. قشر میانی پایینی، قشر سه دارای. گیرندمی قرار فشار تحت ارثی پیدرپی تقسیمات

 اند.مواجه زمین و پراکندگی کوچکی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
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 مالکانعمده  و متوسط مالکان مالکان،خرده گروه سه به لحاظ مالکیت میزان زمین از هستند، شهرها ساکن عموماً: دارانزمین

 شوند.می تقسیم

 خویشاوندان به را آن و در مواردی دهندمی اجاره است، خانوار یک معیشت در سطح که را کوچکی مالکان: زمینخرده

  .سپارندمی

 سطح از و بیش دهندمی اجاره مستاجران به را خود هایزمین .انداراضی اصالحات از قبل مالکان باقیمانده :متوسط مالکان

 .دارند خانوار زمین یک معیشت

 .دارند کار اجاره یا برسهم هستند. روستا هایزمین از مهمی بخش صاحب: مالکان عمده

 .گیرندمی اختیار در ثابت اجاره در مقابل خود را و زمین آب که افرادی: مستاجران

 هستند. کارخود از و مالک بخشی کنندمی دریافت محصول از سهمی صورتبه را خود دستمزد که افرادی: برانسهم

بسیاری از اراضی زراعی منطقه متعلق به مالکان بوده که بر اساس  1341در گذشته و فبل از اصالحات اراضی دهه : اربابی

یاری از مناطق اصالحات شده است، در بسبری و در قالب واحدهای کار جمعی به نام حراثه به رعایا واگذار میقرارداد سهم

 داران کشاورزیاراضی انجام شد و زارعین صاحب آب و زمین شدند. اربابان گذشته و وارثان آنان، امروزه گروه مالکان و سرمایه

 در ممستقی طوربه گروه اربابی اند.دهند و رعایای سابق و وارثان آنان، دهقانان اصالحاتی و کارگران کشاورزیرا تشکیل می

. دهندمی اجاره را و زمین آب در مواردی. گیرندمی بهره شکل دو به خود زمین و آب از و کنندنمی دخالت تولید یندفرآ

 ندکنمی امضا بریسهم قرارداد دهقانان با دیگر در مواردی. گیرندمی اختیار در سالیک مدت به را زمین معموالً کنندگاناجاره

 و مالک به دوسوم محصول کل و از پردازدمی را آن سومیک برو سهم هاهزینه دو سوم مالک است، تمدید و قابل سالهیک که

 . اندمحدوده همان زمینکم مموالً دهقانان برانسهم. رسدمی برسهم به سوم یک

 شیوه زرگب دشتکار از هاییبخشو  شگفتباب باال،ترشاب آباد،ملک قنات، آباد،امین هلکار، سیر،قنات مانند درمناطقی اکنونهم

باشند که زمین میدر بسیاری از موارد زارعین همان دهقانان خرده مالک هستند، در مواردی نیز زارعین بی .دارد رواج بریسهم

 کاری بر روی زمین دیگران به کسب و کار مشغول هستند. کاری یا نصفهبری، اجارهبه روش سهم

 دانگ 4 و مالکان به متعلق آن دانگ 4. هستند سهیم درآن کشاورز 31و بزرگ مالک 7 که باشدمی قنات آبی منبع سیرقنات در

 بقیه شریک 14 و دانگ 3 دارای شریک 4 که است شریک 16 دارای هجین توابع از آبادنصرت. باشندمی کشاورزان به متعلق

 .باشندمی ماندهباقی دانگ 3 مالک

 (و دایمی موقت)مزدی  کار نیروی از استفاده با تولید اند،منطقه عمده مالکان وارث عموماً گروه این: کشاورزی داریسرمایه

 نای از بسیاری هایشود. زمینمی استفاده وسیع درسطح( و برداشت کاشت یرای) ماشینی ابزارهای از. شودمی دهیسازمان

 که است بارانی آبیاری پوشش تحت بردسیر دشت در هکتار 5111 تقریباً است، رفته فشارتحت آبیاری پوشش زیر کشاورزان

 درمواردی. دهندمی انجام بازار برای کامالً را تولید کشاورزان از گروه این. باشدمی مالکان عمده به متعلق آن درصد 71 از بیش

 تمحصوال یعنی ندارد، برداریبهره هاینظام سایر با چندانی تفاوت کشت الگوی. است شده ایجاد نیز صنعتی هایداریدام

 ای و یونجه.علوفه ذرت گندم،: از عبارتند اصلی

 آباد،امین در بهرامجرد، هاییتلمبه: از عبارتند است کشاورزی دارانسرمایه به متعلق آنان اراضی مالکیت عمده که هاییآبادی

 بابک نام برد. در اینتوان از مزرعه دهاند که از جمله میردهبرداران باغات میوه احداث کبهجرد و هجین. گروهی از بهره هلکار،

 ورطبه وقفی شوند. امالکمی اداره وقف و با عمومی هایشرکت صورت به دارد که وجود نیز مزارعی در دشت، ویژه به منطقه
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 رمانک و نصر فتح صنعتو  کشت و شرکت امدادکمیته اقتصادی، مجتمع مانند عمومی هایشرکت اما شود،می داده اجاره ساالنه

 .شودمی اداره مزدی کار و با نیروی کارشناس مدیریت تحت

، (نگار)تعاونی تولید حجت : از عبارتند که دارد وجود تولید تعاونی 7 بردسیر شهرستان درکل :کشاورزی تولید هایتعاونی

 ا هدفب تولید هایآباد. این تعاونیدر بیدخوان و کمال کوهپنج زار، دهستانالله ، باغ آبرو،(عسکرقلعه)، صداقت (مشیز)قائم 

  .اندشده تأسیس کشاورزی هاینهاده توزیع و آبیاری هایروش بهبود مکانیزه، کاشت اراضی، و تسطیح سازییکپارچه

 مانند درمواردی. اندشده زمین و آب صاحب ،41 دهه ارضی اصالحات قانون اجرای در پی دهقانان این: اصالحاتی دهقانان

 شدن کخش علت به نیز برخی و کردند دریافت را چاه مجوز حفر رودخانه، فصلی آب به بودن متکی دلیل به دشتکار دهقانان

 بیجنو هایآبادی از بردسیرشامل تعدادی در منطقه اصالحاتی هایآبادی .اندکرده حفر چاه ایمنطقه آب مجوز با اطراف، قنوات

 آتشان و تشگفباب آباد،عبداهلل آباد،کمال سرملک، مبارکه، هجین، دشتکار، بردسیر، در دشت سرخکان و سیر قنات مانند نگار

 . باشندمی

 واگذاری طریق و از شده داده سازمان خانوار 14-13 هایگروه در انقالب از پس که هستند افراد از گروهی: هیئتی دهقانان

 بردسیر شهرستان عمیق هایچاه درصد 61 از بیش که دهدمی نشان آماری منابع. اندشده زمین دارای طبیعی منابع و موات اراضی

 اند.زمین و در مواردی غیربومی واگذار شدهها به افراد بیتعداد زیادی از این چاه .اندشده حفر انقالب از بعد

 های بهره براری آّب در منطقه:مشکالت نظام

 اتالف آب و غیره ارث و ،قوانین مالکیت ، مشکالت ناشی از اجرا،  توزیع نامناسب اراضی آبی ومنابع  اربری غیرمتعارفک -

 ن آبیاریییپا راندمان

آبی  تخریب و اتالف منابع -  

الگوی کشت نامناسب -  

ها مثل ارتباط بین زراعت و دامداریبرداریهای مرتبط در بهرهنبود تعادل و توجه به سیستم -  

آمدن درآمد و بازده اقتصادی و در نتیجه پایین تولید و عملکرد محصولبودن ن ییپا -  

 گذاری مجددانداز و عدم امکان سرمایهآمدن پس پایین -

 

 توصیه ترویجی

از طریق  نقوانی این با کشاورزان از بسیاری آشنایی عدم به توجه با آب قانونی مفاهیم کشاورزان با بیشتر چه هر آشنایی -1

 آب. به مربوط حقوقی مواد با برانآب هایتشکل های آموزشی اعضایکارگاه برگزاری

 اوممد گفتگوی و گیرند قرار امور درجریان است و الزم ندارند زیرزمینی آب هایسفره وضعیت درباره اطالعی کشاورزان -4

 .گیرد صورت متخصصان و مسئوالن با و منظم

 وجبم که کرد پیروی دقیق و اصولی هایروش از باید آن مصرف و تقسیم و برداشت نحوه سطحی، هایآب از برداریبهره -3

 .نشود منطقه آبرسانی در تاخیر و برداراناختالف بین بهره



 08-05 ص / 1481تابستان بهار و/ 5/ شماره 1جلد ،مجله ترویجی حفظ و بهره وری آب
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 اسناد اساس بر که برداریبهره پروانه در مندرج میزان کشاورزان با زیرزمینی، آب منابع از برداریبهره کنترل برای است الزم -4

 شوند آمده هماهنگ آبیاری( و راندمان کشت گیاهان، الگوی آبی نیاز)آب  ملی

 آمدناکار هاآن برای حاضر حال در جمعی و مدیریت برانآب تشکل مکانیسم است، شدید هاآن در آبی بحران که هاییدشت -5

 نمود. حفظ را آن صحیح مدیریت با توانمی که شودمی تلقی دشت تقریباً زنده یک چنانهم بردسیر دشت که درحالی است

 

 

 فهرست منابع: 
 ص163های زیرزمینی، نشر فانوس، . مدیریت جمعی بر منابع آب1334پور، ر. خالص -1

برداری در کشاورزی ، سایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی.های بهره. نظام1386اشرفی، ا.  -4  

ای تولیدی. جزوه منتشر نشده کالسی. گروه مدیریت کشاورزی. دانشگاه آزاد برداری در واحدههای بهره. نظام1336رسولی آذر، س.  -3

 اسالمی واحد مهاباد. ایران 

برداری خرد و ها و راهکارها. همایش نظام بهرهبرداری خرد و دهقانی. چالش. نظام بهره1385شعبانعلی فمی، ح. و جالل زاده، م.  - 4

 دهقانی، تهران. 

.43برداری از اراضی کشاورزی ایران. پایگاه خبری ایران اکونومیست، شماره شریح مسائل نظام بهره. ت1337شیرزاد، ح.  - 5  

برداران دهقانی خرده مالک. فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی ها و مشکالت بهره. چالش1388فعلی، س.، پزشکی راد، غ. و چیذری، م.  - 6

 46 -31، ص: 46و منابع طبیعی. سال هفتم، شماره 

 43 -41، ص:  48( ، 4)14های ترویج و آموزش کشاورزی . مجله پژوهش1338مجاور باغچه، م.، سلیمانی، ر. و رشیدپور، ل.  -7

المللی دانش همایش بین های سنتی بهره برداری از منابع آب در ایران،بررسی نظام. 1331. م سکندری،. و اطاهری، ر .،نژاد، حملکی -8

 .یزد آب،سنتی مدیریت منابع 


