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  چکیده

. اندتوجهیب ییجوامع روستا  ینسبت به دانش بوم ضًابع ،ییتوسعه روستا يهامدل

 يهاو شاخص نیها تکوقرن یاست که ط ییهامهارتاز يامجموعه یدانش بوم

روستا بخصوص  ينهادها نیمهمتراز  یسنت يارینظام آب. خود داردرا در دار،یتوسعه پا

 یسته منابع آب را طتوان یدانش بوماز فادهاستکه با ستیمناطق کم آب فالت مرکزدر

منابع  يداریپاتواند دریم یدانش بومایاست که آ نیا یال اصلؤس. کند تیریها، مدقرن

دانش  ،یلیتحل-یفیباروش توص قیباشد؟ تحق رگذاریثأخشک تمهیآب مناطق خشک و ن

 جینتا. کرده است یخانوار بجستان را بررس100ي باال يروستاها ،یسنت ياریآب یبوم

 راتیثأتبارش، ودما و راتییتغاز یتوانسته مشکالت ناش ،یکه دانش بومدنشان دا

منابع آب، مشارکت  يداریضمن پا کردیرو نیا. کاهش دهدکمبود منابع آب، را

 يشورا(ی عوامل انساناز ياشبکهبه همراه داشته و یسنت يارینظام آبدررا انییروستا

ي اریآب یسازمان سنتو) هاموتوربانو انیمقّن ان،بانیاالن، جویلّفان، کَؤم ،يکشاورز

 بیو ترک کیتفک یو زمان یمکان راتییدر طول سال، تغ ياریآب يمدارها راتییتغ(

داریرا حلقه گمشده توسعه پا یدانش بوم نیهمچن قیتحق. را بوجود آورد) قنوات

مشارکت و نهیزم ،ییروستا جوامع يباشد، ضمن توانمندساز نیکه اگر با دانش نو دانسته

  .کندیشراکت آنها را در توسعه فراهم م
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  مقدمه. 1

رویکردي بدیل و اصیل در توسعه روستایی است که پس از  »دانش بومی روستایی«

دد توسعه، با نگرشی متفاوت، دوباره مورد اقبال و توجه هاي متع وخطاي تئوري آزمون

اگرچه مزایاي زیادي براي دانش بومی و . نخبگان توسعه روستایی قرار گرفته است

اند اما اگر بخواهیم چکیده همه فضایل و  گرایی توسعه روستایی برشمرده بومی

ی بر توسعه پایدار به آن اي مبتن محسنات این اندیشه را بیان کنیم، باید از رویکرد توسعه

اي که  توسعه. گرا، مصداق واقعی الگوهاي توسعه پایدار استتوسعه بومی. بنگریم

در این مقاله . نگر است و وارداتی و مخرب نیست سازگار با محیط طبیعی و آینده

هاي بومی جوامع روستایی، پرداخته  تالش شده هرچند اندك، به معرفی و نشر اندیشه

هایی که طی سالیان دراز و در میدان عمل و تجربه، بارها و بارها آزموده  هاندیش. شود

هاي گوناگون و متنوع جامعه روستایی بوده  عیب و نقص راهنماي فعالیت شده و بی

که  اند، درحالی بعضاً دانش بومی را تنها در حوزه اقتصاد روستایی بررسی کرده. است

قتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از هاي ا دانش بومی در تمام اجزاء و بخش

که بیشتر بر ابعاد  این. هاي دور، توأم با زندگی جوامع روستایی بوده است گذشته

شود نقش مؤثر این رویکرد در شکوفایی و پایداري  اي دانش بومی تأکید می توسعه

اي ه طوري که بیان شد، دانش بومی را در تمام فعالیت توسعه روستا است وگرنه همان

  .توان مشاهده کرد اقتصادي و اجتماعی روستا می

صرف وقت و هزینه زیاد محقق  باوجودهاي توسعه روستایی،  عمده نتایج برنامه

هایی که به قیمت  چالش. هاي جدي روبرو هستند شود، و این مناطق با چالش نمی

 اي که در مناطق خشک و پدیده. شود تخریب روستا و تخلیه جمعیت آن تمام می

دهد  مرور منابع نشان می. هاي گذشته رنج دهنده بوده است خشک کشور، در سال نیمه

ها، ناشی  هایی است، بخشی از این ضعف ریزي توسعه، در ایران داراي ضعف که برنامه

بر این اساس در . باشد از نادیده گرفتن دانش بومی در فرایند توسعه مناطق روستایی می
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مدیریت منابع آب، در حال دگرگونی و تحول است و هاي اخیر، رویکردهاي  سال

سؤال تحقیق . دنباش توسعه می اند درحال هاي اکولوژیک هایی که مبتنی بر ظرفیت مدل

خشک  تواند در پایداري منابع آب مناطق خشک و نیمه این است که آیا دانش بومی می

  تأثیرگذار باشد؟ 

ی بر توسعه دانش بومی، تالش کرده این مقاله با رویکرد پایداري منابع آب، مبتن

هاي پیدا و پنهان دانش بومیِ نظام سنتی آبیاري شهرستان بجستان را مورد  است، الیه

جامانده  مطالعه قرار دهد، و تلویحاً اذعان کند که اگر همین پیوندهاي اجتماعی سنتی به

حدت بیشتري  هاي روستایی با شدت و از گذشته نبود، روند تخلیه و تخریب سکونتگاه

هاي اخیر، دلیلی بر این  افزایش سرعت این روند مخرب در سال. گرفت صورت می

ایم و با رویکردهاي نوین  مدعاست که هرچه از دانش سنتی روستایی فاصله گرفته

ایم، بیشتر به سمت ناپایداري اقتصادي، اجتماعی و  ریزي کرده تصمیم سازي و برنامه

دهد که نظام آبیاري سنتی به آن  نتایج بدست آمده نشان می .ایم محیطی پیش رفته زیست

است، با ساختارهاي  مند اي بهره منطقه-هاي محلی دلیل که از دانش بومی و مهارت

آوري  محیطی انطباق پذیر تر و در شرایط بحرانی از تاب-اقتصادي و طبیعی-اجتماعی

هاي روستایی و  نتگاهبیشتري برخوردار است و درمجموع در تشکیل و تداوم سکو

  .شهري پایا و پایدارتر بوده است

  

  مسئله تحقیق. 1-1

در حالی عملیات احداث سدي در منطقه نوبهار بجستان شروع شد که  1378در سال 

چرا که آنها به تجربه . توانستند ضرورت ساخت آن را درك کنند روستاییان منطقه نمی

هاي سطحی و  وقت آب شده بود، هیچ خابدریافته بودند، مکانی که براي سدسازي انت

دانستند که جنس  ها بر اساس دانش بومی که داشتند می آن. سیالبی جاري نشده بود

شدت  دارد و به وقت آب را نگه نمی زمین در بستر رودهاي منتهی به سد، هیچ
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هاي سطحی در حوضه، به پشت سد ختم  نفوذپذیرند و از طرفی مسیر عبور آب

 14شهرستان بجستان، » هیدرولوژي مهندسی«ترین پروژه   از افتتاح بزرگحاال. شد نمی

رغم  وقت این سد آبگیري نشده و علی ها هیچ گذرد و در تمام این سال سال می

بوم  تنها اهداف احداث سد محقق نگردید، بلکه باعث تخریب زیست هاي زیاد، نه هزینه

  . منطقه نیز شده است

شد، نتیجه  ویت و حفاظت منابع آب و محیط طبیعی میطرحی که باید منجر به تق

ردپاي «هاي بسیاري از  نمونه. و عایدي براي مردم محروم منطقه نداشته است

هاي  هاي توسعه که صرفاً مبتنی بر دانش نوین بوده است، در طرح برنامه» محیطی زیست

هاي محلی  وهجاي شی جایگزینی کودهاي شیمیایی به. شود توسعه روستایی مشاهده می

برداري منابع آبی پایدار یعنی  جاي بهره هاي عمیق به هاي زراعی، سلطه چاه تقویت خاك

آالت کشاورزي و  قنات، مبارزه شیمیایی براي کاهش آفات گیاهی، بکارگیري ماشین

ها نمونه دیگر که با هدف توسعه روستایی،  بیکار کردن جمعیت کارگر روستایی و ده

گیري از دانش  موجب شده است، همه و همه به دلیل عدم بهره تخریب روستایی را

دیدگاه (کرات دامن زده شد،  دانش بومی برخالف آنچه به. بومی روستاییان بوده است

  . در تقابل و تضاد با دانش نوین نبوده است) خطی توسعه و دیدگاه نوسازي و غیره

که  این دلیلطبیعی و به  دانش بومی به دلیل تطابق با روستا و سازگاري با محیط

طی زمان نسج و نمو یافته است، بهترین شیوه براي دستیابی به الگوي توسعه پایدار 

، تمام )1992(الگویی که در دو دهه اخیر و بخصوص پس از کنفرانس ریو . است

هاي  شکست تکنولوژي.الشعاع خود قرار داده است هاي توسعه روستایی را تحت برنامه

جوامع روستایی نیز لزوم توجه به مردم بومی و دانش آنها را آشکار کرده انتقالی به 

ضروري  ،دیگر، روي آوردن به دانش بومی، براي کمک به دانش رسمی عبارت به. است

گیري متخصصان از آنان  است، زیرا حضور خبرگان بومی در کنار متخصصان و بهره

اند  شان آگاه شناختی منطقه رایط بومخوبی از ش مثالً افراد بومی به. حائز اهمیت است

  ).11: 1396خلیل مقدم، (
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  مبانی نظري. 2

  مفهوم دانش بومی. 1-2

. شده است مفاهیم و تعاریف مختلفی از دانش بومی توسط متخصصان این حوزه بیان

این دانش سبب شده است که . کلمه بومی در دانش بومی به معنی سنتی و محلی است

کنند، متمایز سازد  هایی که مراکز تحقیقاتی و رسمی عرضه می آن را از دیگر دانش

)DeAngelis, 2013: 7 (هاي هر جامعه است  اي از دانش و تجربه دانش بومی مجموعه

. دهد هاي آشنا و ناآشنا تشکیل می هاي یک قوم را در برابر چالش جویی که اساس چاره

که جامعه پابرجاست  و تا وقتیهاي گذشته دارد  هاي قرن دانش بومی ریشه در تجربه

، به نقل از 93: 1385عربیون، (دهد  عنوان پایۀ فرهنگی و فنی آن به تکامل ادامه می به

Campton, 1991 (هاي دیگري مانند دانش محلی، دانش فنی،  براي دانش بومی نام

دانش سنتی و دانش مردم وجود دارد؛ اما اصطالح دانش بومی بیش از همه به کار 

ها،  دانش بومی بخشی از سرمایه ملی هر قوم است که باورها، ارزش. شود ه میگرفت

وخطا در  ها آزمون گیرد و حاصل قرن هاي محلی آنان را در برمی ها و آگاهی روش

سینه از نسلی به نسلی  به صورت شفاهی و سینه محیط طبیعی و اجتماعی است، غالبًا به

  :نش بومی عبارت است ازترین ویژگی دا مهم. شود بعد منتقل می

  بر پایه تجربه استوار است؛-

  شود و جنبۀ کاربردي پیدا کرده است؛ ها با کار روي آن آزمون می در طول قرن-

  و با محیط و فرهنگ بومی سازگار است-

  ).1384:19بوزرجمهري، (پویا و در حال دگرگونی است -

  

  توسعه سنتی و توسعه مدرن. 2-2

پارادایم توسعه کالسیک بر نظام  1970تا دهه که دهد  ن میادبیات توسعه نشا

حل تکنولوژیکی  این نوع توسعه راه. گیري جهان حاکم بوده است ریزي و تصمیم برنامه
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هاي جوامع،  دانست که با نیازها و ظرفیت را تنها سناریوي راهبردي حل مشکالت می

صنعت بر فراز سنت یا «وان اي با عن دکتر مرتضی فرهادي در مقاله. سازگاري نداشت

خوبی سطح تقابل و تضاد  به) شناسی روند توسعه پایدار در ایران آسیب(»در برابر آن؟

بندي جوامع جهان به سنتی و  طبقه: دانش بومی را با دانش نوین تبیین نموده و بیان داشته

اً سنت را کننده است که تلویحًا و تصریح بندي نامناسب و گمراه صنعتی در صورتی طبقه

اما اگر منظور گذر جوامع سنتی از . در برابر صنعت و سنتی را در برابر صنعتی قرار دهد

الساعه که مسئله  سنت به صنعت باشد که امري طبیعی و تداومی است و نه تقابلی و خلق

اگرچه جوامع صنعتی امروز جهان با همان جوامع در روزگار سنتی . دیگري است

هاي این جوامع صنعتی در دل  تضادهایی دارند، اما بذر و جوانه ها و بودنشان تفاوت

بندي نشان دهد که جوامع صنعتی بر  اگر این طبقه. همان جوامع سنتی رشد کرده است

  ).75: 1393فرهادي، (بندي راهگشا است  اند، یک طبقه فراز جوامع سنتی خود بنا شده

  

  توسعه روستایی و دانش بومی. 3-2

صدساله خود همواره با این مشکل مواجه بوده است  ، در عمر یکتوسعه روستایی

ها را در  باز زده و آنهاي نوین سر که روستاییان از پذیرش بسیاري از فناوري

تصور رهیافت سنتی این بوده است که چنانچه . اند هاي خود استفاده نکرده فعالیت

شود، آنان این رهاوردهاي  هاي نوین به مردم روستایی عرضه دانش، اطالعات و فناوري

شان متحول و توسعه روستایی تحقق  نو را خواهند پذیرفت و بدین ترتیب، زندگی

  .خواهد یافت

پوشی از گنجینه دانش،  سویه به علم و فناوري و چشم که توجه یک درحالی

توان ازجمله  را می» دانش بومی«هاي متمادي بشر با عنوان  اطالعات و تجربه نسل

طور خاص در  طورکلی و توسعه روستایی به هاي توسعه به ده شکست برنامهدالیل عم

این امر سبب ایجاد فاصله میان برنامه ریزان و مردم روستایی . کشورهاي جهان دانست

فهمند و در نتیجه  یک از دو طرف، زبان یکدیگر را نمی که هیچ طوري شده است، به
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ي فراوان با ناکامی و شکست مواجه ها گذاري هاي توسعه، باوجود سرمایه برنامه

هاي دانش بومی پتانسیل  دهد که نظام مطالعات نشان می .)48: 1387ازکیا، (د نشو می

هاي دانش  هاي نظام نگاهی به ویژگی. باالیی در زمینه توسعه پایدار روستایی دارند

وع بومی، حاکی از آن است که دانش مذکور به دلیل سیستمی بودن، انعطاف، حفظ تن

زیستی، متکی بودن بر نیازها، مشارکتی بودن، در دسترس و ارزان بودن، حفظ تعادل 

زیست، چندبعدي بودن، منطبق بودن بر فرهنگ مردم، استفاده مناسب از آب  محیط

بوزرجمهري، (تواند در فرایند توسعه پایدار روستایی نقش مهمی ایفا کند  موجود، می

1388 :84-80.(  

  

  ی پایدار از دانش بومیقنات محصول. 4-2

دهد که این  بررسی مطالعات مختلف در مورد ابداع قنات در ایران باستان نشان می

پدیده محصولی از دانش بومی بشر بوده است که از نظر فنی، احداث آن پیچیدگی 

تشخیص وجود آب زیرزمینی اولین مهارت در فرایند ساخت قنات . خاص خود را دارد

هاي  روش. شود امل در دستیابی به منابع آبی پایدار محسوب میترین ع است که مهم

مختلفی توسط روستاییان براي تشخیص مناطق داراي منابع آب زیرزمینی، در طی ادوار 

یابی  پس از شناسایی و مکان. شده که از حوصله این بحث خارج است تاریخی ابداع

ق مناسب براي دستیابی به آب ، تعیین عم)چاه آبی یا مادر چاه(محل حفر اولین چاه 

گیري میزان شیب سطح زمین و شیب کانال زیرزمینی، نیاز به  طرف و اندازه ازیک

هاي فرعی و فاصله هر یک از  عالوه بر این، جانمایی چاه. محاسبات دقیق داشته است

. ها با یکدیگر و نیز حفر دقیق آنها نیازمند دانش و مهارت بومی ویژه بوده است چاه

هاي قنات از طریق کانال در زیر زمین با ابزار و ادوات  ها، اتصال چاه تر از همه اینفرا

چراکه حفر . پذیر بوده است ساده محلی اما با دانش و تجربه چندین هزارساله امکان

در اعماق زمین و عدم انحراف از مسیر مستقیم، داراي پیچیدگی زیادي ) کانال(سوق 

بینی طبیعی هم اتفاق افتد، سختی کار چندین برابر  پیش است، که اگر موانع غیرقابل
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هاي بزرگ و یا برعکس  هاي زیرزمین، با سنگ خواهد شد، مثالً در مسیر حفر کانال

اي برخورد شود، هریک مشکالت خاص خود را در پی خواهد  هاي نرم واریزه سازه

  .داشت

کشاورزي بومی  هاي اهمیت زیستی حفظ نظام«المللی  در این راستا، طرح بین

هایی براي شناخت جهانی،  ، باهدف ایجاد پایهGIAHS(1(»عنوان میراث بشري به

هاي کشاورزي بومی با اهمیت جهانی و شناخت تنوع  حفاظت و مدیریت پایدار نظام

. عنوان میراث بشري در سطح جهان است ها، به زیستی و دانش بومی وابسته به آن

هاي  نظام: گونه تعریف کرده است را این GIAHSسازمان خواروبار و کشاورزي، 

اي که در زمینه تنوع زیستی، غنی و  مالحظه اندازهاي قابل برداري از زمین و چشم بهره

سازگاري پویاي اجتماعات محلی با  و آمد هوشمندي و نوآوريپی. یگانه است

. ستضروري و حیاتی ا ،زیست شان است و براي دستیابی به توسعه پایدار محیط

بنیادهاي زراعی ایران بر آن متکی قنات هزاران سال است که)29: 1385جمعه پور، (

عنوان  هاي زیرزمینی، بلکه به عنوان یک تکنیک در استحصال آب بوده و نه صرفاً به

هاي روستایی وابسته به آن بوده  اقتصادي، کلیت و هویت سکونتگاه-ساختاري اجتماعی

رنگ شده،  هاي گذشته کم و ساختاري قنات در طی سالاگرچه نقش با اهمیت . است

هاي وابسته در ایران، یکی از ده سیستم دانش بومی  اما سیستم آبیاري قنات و نظام

هاي بازمانده از ایران باستان، بیانگر این است  ها و لوح نوشته سنگ. میراث بشري است

هاي دراز و بسیار عمیق هاي زیرزمینی را با کندن کاریز زمین آب که مردمان ایران

که نخست گاه این کاریز کجا بوده  این. رساندند برآورده به روستاها و شهرهاي خود می

که کاریز چگونه باید ساخته شود،  یافت و این توان دست و در چه مناطقی به آب می

یاري  اي بوده است که بشر از آغاز تمدن تاکنون دردانش آب ترین مسئله شاید مهم

  . انی با آن روبرو بوده استرس وآب

                                                
1. Globally Important Ingenious Agrecultural Heritage Systems



  

  

  

  
231... نقش دانش بومی در پایداري منابع آب در جنوب 

هاي ایران بررسی و مطالعه  سال بر روي قنات 30هانري گوبلو که بیش از  پرفسور

هاي ایران را  انجام داده است در کتاب قنات، فنی براي دستیابی به آب، عظمت قنات

جهش امپراتوري شکوهمند ایرانیان در زمان هخامنشیان و . داند برابر با دیوار چین می

شناسی  مدیون دانش آب ،تعالی و ترقی آن در زمان ساسانیان و دیرپایی این تمدن

گوبلو. (ایرانیان بود
1

براي حفر قنات تقریباً تمام علومی که امروز به علوم ) 120: 1371، 

هاي آب  شناسی، شناخت سفره شناسی، آب توپوگرافی، زمین(زمین معروف است 

هاي متعدد  براي حفر قنات تخصص. م استالز) زیرزمینی، پوشش گیاهی و غیره

مهندسی، معماري، حفاري، مکانیک، آهنگري، نجاري، ریسندگی، بافندگی و دباغی و 

کمی آب قنات باعث شده است که دقت در . غیره در وجه احسن آن الزم است

ها را داشته باشند، همین  شناسی به اوج خود برسد و مردم این مناطق حساب ثانیه زمان

شناسی، نجوم و  شناسی، وقت باعث گردیده است که در تمدن کاریزي زمان امر

بینیم که یک تکنیک ساده  می .)12: 1389پاپلی یزدي، (شناسی به کمال برسد  ستاره

محیطی این ناحیه شده  موجب چه تحول شگرفی در ابعاد گوناگون انسانی و زیست

حال ابتدایی است  انه است درعینکه بسیار عالم قنات روشی است که در عین این. است

  ).124: 1389کریمی، (

  

  مدیریت منابع آب. 5-2

، 1980گذاري آب در سطح جهان تا آغاز دهه  روال عمومی مدیریت و سیاست

متأثر . صرفاً به دنبال عرضه آب بیشتر براي تأمین تقاضاي جمعیت روبه رشد بود

چنین رویکردي به روابط . ره بودرویکرد، مبناي توسعه منابع همواره تک منظو ازاین

به . کنش آنها توجهی نداشت هاي محیط طبیعی و انسانی و برهم درونی و پیچیدگی

هاي توسعه صرفًا در پی کنترل فیزیکی آب در راستاي منافع اقتصادي  بیانی دیگر، طرح

                                                
1. Henri Goblot
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شوریان، (شد  محیطی و اجتماعی نیز توجه چندانی نمی بودند و به تأثیرات زیست

هاي مدیریت منابع آب تأثیر دارند و هر  عوامل متعددي بر موفقیت برنامه) 1395:1

تغییري در هر یک از این عوامل، خود به وجود آورنده بازخوردهاي دیگر در سیستم 

هاي  محیطی برنامه این مسئله موجب پیچیدگی ابعاد فنی، اقتصادي و زیست. گردد می

در هزاره جدید، فرایند ) 1396:69زاده، سلطانی، علی(گردد  توسعه منابع آب می

دینامیک مدیریت منابع آب شیرین و تقاضاي انسان براي آب، دوباره در حال تغییر 

 این تغییر چندین مؤلفه دارد. نامید» پارادایم جدید آب«توان  این تغییرات را می. است

جدید براي تأمین دور شدن از اتکاي صرف و حتی اولیه به یافتن منابع : که عبارتند از

هاي اکولوژیک در سیاست آب، تأکید مجدد  تقاضاهاي جدید، تأکید بر گنجاندن ارزش

اي انسان به خدمات آب و قطع آگاهانه پیوند رشد اقتصادي و  بر تأمین نیازهاي پایه

مصادیق و شواهد نواندیشی در مدیریت آب همچنان در حال افزایش . مصرف آب

  ).6: 1390پشتوان، (است 

  

  دانش بومی و مدیریت پایدار منابع آب. 6-2

مفهوم پایداري توسعه همانند مفهوم پایداري در فیزیک نیست، بلکه بدین 

طور بهینه  معناست که در طی روند دستیابی به توسعه پایدار، باید منابع تجدیدناپذیر به

جایگزین منابع زمان منابع تجدید شدنی، مرور و کارآمد مورد استفاده قرار گیرند و به

هاي حاصل از روند توسعه  مانده تجدیدناپذیر شوند و همچنین، میزان ضایعات و پس

بدین لحاظ ) 11: 1396طالشی، (کمتر از میزان جذب و تحلیل توسط طبیعت باشد 

جویی در استفاده از منابع  زیست و صرفه توسعه پایدار به معنی مدیریت منابع و محیط

دیرباز، حسن دادگر، (باشد  در استفاده از منابع تجدید پذیر می کمیاب و تدبیر گسترده

ناپذیر است، که دستیابی به آن  مدیریت پایدار منابع آب ضرورتی اجتناب). 1380:13

آنچه در . پذیر است هاي سنتی و محلی امکان تنها با اتکا به دانش بومی و مهارت

برداري قرار  ها مورد بهره یدار طی قرنگذشته اتفاق افتاده است و منابع آبی به شکلی پا



  

  

  

  
233... نقش دانش بومی در پایداري منابع آب در جنوب 

ید این رویکرد؛ گفتمان جهانی یدر تا. گرفته است، را باید در دانش بومی جستجو کرد

آب معتقد است که بحران آب، ناشی از کمبود فیزیکی آب نیست، بلکه نتیجه انبوهی از 

 ,Ereney Hadjigeorgalis(هاي نهادي و سیاسی در مدیریت منابع آب است  ناکامی

2008: 50 .(  

هاي اقلیمی و خصوصیات  که آیینه تمام نمایی از ویژگی واسطه این دانش بومی، به

طبیعی یک منطقه است، نقش مهمی در مدیریت پایدار منابع آب بر دوش دارد و به 

هاي  از اهداف و آرمان(اساس خوداتکایی و توانمندسازي جوامع روستایی  زیردالیل 

شوند، درك و  هاي بومی آشنا می مردم با شیوه) الف: دهد تشکیل می را) توسعه پایدار

دانش بومی از منابع ) ب. هاي غیربومی است تر از شیوه کاربرد آنها نیز بهتر و آسان

تر و دسترسی مداوم به آنها  تر، فراوان محلی برخاسته و نسبت به منابع بیرونی ارزان

توسعه نمندي و تواناسازي را تقویت کرده و به نفس، توا رو اعتمادبه بیشتر است، ازاین

هاي توسعه، حق  ریزي طرح دانش بومی در برنامه) ج. کند پایدار جوامع کمک می

  )1شکل (). 1383:41بوزرجمهري، افتخاري، (آورد  انتخاب بیشتري را فراهم می
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یق هاي تحق اصول کلیدي پایداري منابع آب مبتنی بر دانش بومی، یافته -1شکل 

  )نگارندگان(

  

  پیشینه پژوهش. 7-2

کننده تحقیقات مرتبط با موضوع  واژه پیشینه در مطالعات علمی و پژوهشی، تبیین

توان  این تحقیقات را می. باشد تحقیق که قبل از پژوهش حاضر صورت گرفته باشد، می

 شده در مورد منابع آب که بندي کرد؛ بخش اول آثار نوشته در سه بخش عمده دسته

اند، مانند  شده مبتنی بر دانش بومی است، منابعی است که در گذشته کهن تهیه و تدوین

نوشته فسطیوس بن اسکوراسیکه، که در مورد کشاورزي و ) ششم میالدي(»ورزنامه«

همچنین، نخستین کتاب تخصصی . هاي آبیاري بر اساس دانش بومی است شیوه

در قرن هفتم  یاهللا همدان ۀ رشیدالدین فضلکشاورزي در ایران، کتاب آثار و احیاء نوشت

ترین کتاب کشاورزي در تاریخ ایران تا قبل از شروع  معروف. هجري قمري است

هاي جدید کشاورزي و در اوایل قرن نوزدهم میالدي، کتاب ارشاد الزراعه  آموزش



  

  

  

  
235... نقش دانش بومی در پایداري منابع آب در جنوب 

. شود باشد، که تا یک قرن گذشته را شامل می ق می.ه 921نوشته ابونصر هروي در سال 

هاي  شود که به بیان نظام بخش دوم آثار از صدسال اخیر تا یک دهه گذشته را شامل می

اند و بخش سوم در دهه  شده آبیاري سنتی، بر اساس دانش بومی و محلی تهیه و تدوین

مورد مطالعه و » رویکردهاي نوین در دانش بومی و پایداري منابع آب«اخیر بر اساس 

  .شود هایی در ادامه بیان می ي دو مورد اخیر نمونهتحقیق قرار گرفته، که برا

هاي  هاي سنتی آبیاري در ایران، به بررسی شیوه در کتاب نظام) 1359(صفی نژاد 

هاي آفتابی و  سنجی کهن در رابطه با ساعت کهن آبیاري، طرز تقسیم آب، زمان

  .هاي متداول آبیاري تاریخی پرداخته است شیوه

هاي  دانش بومی، مشاغل و مهارت» کاریز در ایران«ب در کتا) 1396(صفی نژاد 

هاي حفر تا  از فناوري. مختلف وابسته به آب را مورد بررسی و مطالعه قرار داده است

گیري  برداري و مدیریت آن، از سنجش زمان تا اندازه هاي مترتب بر حفر و بهره نظام

... رزي در این نواحی وخشک تا کشاو آبدهی قنات، از آبیاري در مناطق خشک و نیمه

  .داده است مورد بررسی قراررا 

واحد «، در پژوهشی با عنوان )1377(پاپلی یزدي، محمدحسین و لباف خانیکی 

هاي  به بررسی نظام آبیاري سنتی و بنیان» )فنجان(هاي آبیاري سنتی  تقسیم آب در نظام

  .اند هپرداخت) بزرگ(آن در مناطق روستایی کشور با تأکید بر خراسان 

نقش دانش بومی در توسعه پایدار منابع «در مقاله) 1396(ابراهیمی، سلیمی کوچی 

با استفاده ) روستاي قصاب ذالکان شهرستان زابل: مطالعه موردي(وخاك روستایی  آب

از دو نوع پرسشنامه، تفاوت دانش بومی و رسمی در زمینه منابع طبیعی موجود در 

نتایج نشان . اند سی دیدگاه سرپرستان خانوار آنان پرداختهوخاك به برر ویژه آب روستا به

درصد در زمینۀ دانش  13/16داده است که سرپرستان خانوار روستاي مورد مطالعه 

درصد در زمینۀ دانش رسمی به علمی بودن آن رأي  92/28بومی به سازگاري آن و 

از سوي . بندي گردیدند همچنین سایر پارامترها در هر دانش به ترتیب اولویت. اند داده

وخاك در  منظور حفظ منابع آب دیگر با بررسی راهبردهاي دو دانش بومی و رسمی به
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از دیدگاه جامعۀ روستایی  42درصد نسبت به دانش رسمی با  48روستا دانش بومی با 

توان  با استفاده از نتایج این پژوهش می. دهد سازگاري و کارآیی باالتري را نشان می

مشخص نمود و  یادشدهدرصدي را در روستاي  979/5پذیرش آهنگ نوآوري میزان 

فناوري مورد پذیرش این روستا نظیر محصول، دستاورد و یا فناوري که در آینده انتقال 

کند باید با دانش محلی سازگار و قدرت پاسخگویی به مشکالت روستایی به  پیدا می

  .لحاظ دانش رسمی را داشته باشد

در » مستندسازي دانش بومی حوزه آبخیز حبله رود«در کتاب ) 1393(حسینی  شاه

نه فصل دانش بومی ناحیه حبله رود را بررسی و در فصل هشتم با عنوان آب و نظام 

هاي آبیاري، حقابه روستاها، نظام آبیاري، دفعات آبیاري، فنون  آبیاري سنتی؛ روش

  .ب را مطالعه کرده استالگویی براي استفاده مناسب از آ» غربا«یابی و  آب

بررسی عوامل مؤثر بر دانش بومی در «اي با عنوان  در مقاله) 1390(زند  و ارفعی

نشان دادند که میزان تأثیر عوامل اقتصادي در » مصرف بهینه آب در بخش کشاورزي

استفاده از دانش بومی مصرف بهینه آب در حد متوسطی بوده است که در این راستا، 

شاورزان، بیمه محصوالت کشاورزي در معرض خطر خشکسالی، میزان درآمد ک

هاي خشکسالی داراي اهمیت  هاي بالعوض خشکسالی و تمدید بازپرداخت وام کمک

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون بیانگر آن است که بین . زیادي بودند

ریتی اجتماعی، اقتصادي و مدی –ترویجی، فرهنگی –متغیرهاي مستقل، عوامل آموزشی

داري  با میزان استفاده از دانش بومی در جهت مصرف بهینه آب رابطه مثبت و معنی

نتایج رگرسیون چندمتغیره در خصوص بررسی تأثیر متغیرهاي مستقل . وجود دارد

تحقیق بر میزان استفاده از دانش بومی مصرف بهینه آب نشان داد که متغیرهاي عوامل 

نقش مثبتی بر میزان استفاده از دانش بومی  ترویجی و عوامل اقتصادي –آموزشی

درصد از تغییرات متغیر  69طورکلی متغیرهاي یادشده به. اند مصرف بهینه آب داشته

  .وابسته را تبیین نمودند



  

  

  

  
237... نقش دانش بومی در پایداري منابع آب در جنوب 

بررسی دانش بومی «با عنوان یدر تحقیق) 1395(نژاد و همکاران خزیمه

تالش ) خراسان جنوبی: مورديمطالعه (کاران پیرامون مسائل مرتبط با آبیاري زعفران

ارزیابی و نقاط قوت و ضعف آنان را شناسایی را اند، دانش بومی کشاورزان منطقه  کرده

با توجه به نتایج تحقیق حاضر، افزایش سطح دانش کشاورزان منطقه از طریق . کنند

  .رسد مدت و بلندمدت، ضروري به نظر می هاي کوتاه ریزي برنامه

بررسی و نقش دانش بومی در «ی با عنواندر پژوهش) 1394(بندانی و همکاران 

با روشی توصیفی به بررسی نقش » کشاورزي و جایگاه آن در فرایند توسعه پایدار

هرچند دانش : گیرند که اند و در انتها نتیجه می دانش بومی در توسعه پایدار پرداخته

دارند، اما این تفاوت به  هایی بومی و دانش رسمی از بعد ماهیت و کاربرد با هم تفاوت

تجربه نشان داده است که دانش بومی و . معناي تقابل و ستیز آنها با یکدیگر نیست

تنها با یکدیگر تناقض ندارند، بلکه در زمینه کشاورزي و توسعه  دانش رسمی نه

هاي متفاوت هرکدام مکمل مناسبی  اي، ویژگی منظور رفع نیازهاي توسعه روستایی به

کند که  نظران توسعه، شرایط حاضر ایجاب می به باور بیشتر صاحب. ي استبراي دیگر

.در راستاي مصالح توسعه پایدار، دانش رسمی و دانش بومی با یکدیگر تلفیق شوند

مقایسه فرهنگ و دانش «در پژوهشی با عنوان ) 1391(کرمی دهکردي  و صابري

هاي  تاییان در زمینه فناوريسطح دانش روس» بومی با دانش رسمی در حوزه آبخیزداري

هاي تحقیق نشان  یافته. اند هاي آبخیزداري را ارزیابی کرده وخاك در پروژه حفاظت آب

دهد که امکانات و تسهیالت اولیه زندگی در سطح اکثر روستاهاي مورد مطالعه در  می

هاي مختلف از تنوع اقلیمی و  حد متوسط بوده و روستاهاي مورد بررسی در حوزه

این مطالعه مشخص نمود . وهوایی و نیز میزان دورافتادگی متفاوتی برخوردار بودندآب

شود با  ها که صرفًا از سوي کارشناسان انجام می بندي ها و اولویت که ارزیابی

اطالعات موجود  و هاي میدانی هاي ناشی از ابعاد گوناگون مخصوصاً بررسی ارزیابی

موارد دانش و اطالعات عمیق مردم در مورد از بسیاري در تفاوت داشته و  ،مردم

هایی که با آنها در تماس هستند کمتر از آنچه واقعًا هست ارزیابی  ها و گونه اکوسیستم



  1397پاییز و زمستان ، 10شماره م، پنجهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     238

  

ترین اولویت آموزشی باید بر حول محور دانش بومی و ایجاد  بنابراین مهم .گردیده

  .تعامل بین دانش بومی و دانش رسمی باشد

هاي مدیریت سنتی آبیاري در مناطق  نظام«اي با عنوان در مقاله) 1384(طاووسی 

جنوب شرق اصفهان، » آباد کشتزارهاي ینگ: خشک ایران، مطالعه موردي خشک و نیمه

آباد بر اساس شرایط  مشخص کرده که مدیریت سنتی نظام آبیاري کشتزارهاي ینگ

الف طول اخت(ویژه کمبود آب، تبخیر شدید و مدت تابش  خاص محیط جغرافیایی به

.گرفته است شکل) شب و روز در دورة رشد گیاه

هاي اخیر توجه و  دهد که در سال بررسی پیشینه مطالعات دانش بومی نشان می

انتشار کتب و مقاالت متعدد و . سرعت در حال افزایش است اهتمام به این دانش به

هاي  از الیه اي ارزشمند از دانش سنتی را تولید نشریات تخصصی دانش بومی، گنجینه

هرچند این منابع دانش بومی را . ستا پنهان جوامع روستایی، استخراج و منتشر کرده

هاي روستایی تبیین  سکونتگاه... ابعاد مختلف و متنوع اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و

اند، اما وجه مشترك همه آنها، که اتفاقاً نقطه تفاوت دانش بومی با دانش نوین نیز  کرده

اهمیت خاص دانش بومی به . ، توجه به پایداري توسعه است)اقل تا حاالال(هست 

هاي محیطی و  نگر آن با هدف حفظ تمام جنبه دلیل دیدگاه سیستمی و رویکرد کل

مشاهده  هاي اخیر قابل شده سال انسانی مناطق روستایی است، که در تمام منابع تدوین

  .است

  

ها مواد و روش. 3

  زمانی قلمرو مکانی و. 1-3

موقعیت نسبی شهرستان بجستان، قرارگیري در جنوب خراسان رضوي و موقعیت 

 13درجه و  34دقیقه طول شرقی و  37درجه و  58دقیقه تا  45درجه و  57ریاضی آن 

وسعت شهرستان معادل . باشد دقیقه عرض شمالی می 56درجه و  34دقیقه تا 
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ي و توپوگرافی داراي دو شرایط از نظر شکل ناهموار. کیلومترمربع است 57/3815

این دو ناحیه دو شکل متفاوت از . باشد پست می-مرتفع و کویري-متفاوت کوهستانی

درجه  16,2معدل دماي ساالنه . نظر جغرافیاي طبیعی و انسانی را بوجود آورده است

بر اساس آخرین سرشماري . متر است میلی 163,6گراد و متوسط بارندگی  سانتی

نفر  31207ترین نرخ رشد در خراسان رضوي برابر با  با پایین) 1395(عمومی کشور

 44نفر جمعیت در  16040نفر در نقاط شهري بجستان و یونسی و  15167بوده که 

آمده است، شهرستان ) 2(طوري که در شکل  همان. باشند نقطه روستایی، ساکن می

شده  و خشک واقع وهواي گرم بجستان در جنوب خراسان رضوي و در محدوده آب

بندي اقلیمی خراسان  اي که اسماعیلی و همکاران در مورد پهنه طبق مطالعه. است

هاي گناباد، بردسکن و  ، شهرستان بجستان به همراه شهرستانندارضوي انجام داده

توان گفت که این ناحیه  درمجموع می: خواف در محدوده اقلیمی بیابانی واقع است

ترین ناحیه  کالم خشن ترین و در یک ترین، غباري رین، خشکترین، کم بارش ت گرم

هرچند در میان ) 51: 1390اسماعیلی و همکاران، . (اقلیمی استان خراسان رضوي است

اي و نسبتاً مرتفع، از اعتدال نسبی دما و  ناحیه گرم و خشک و خشن، مناطق کوهپایه

رتاسر نیمه جنوبی شهرستان سدر اي که  گونه هاي جوي برخوردارند، به افزایش ریزش

خشک  بجستان به دلیل قرارگیري در منطقه کوهستانی و مرتفع، شرایط اقلیمی نیمه

  .باشد حاکم می
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  )1390اسماعیلی و همکاران، : مأخذ(بندي نواحی اقلیمی خراسان رضوي،  پهنه -2شکل 

  

  روش تحقیق. 2-3

که شهر بجستان  و ازآنجایی با توجه به بافت سنتی شهرستان و تسلط اقتصاد کشاورزي

در کانون جغرافیایی و فرهنگی شهرستان بجستان استقراریافته است، ضمن مطالعه نظام 

آبیاري و دانش بومی حوزه آن در روستاهاي شهرستان، تمرکز بر نظام آبیاري شهر 

چرا که وجود چهار رشته قنات نسبتاً بزرگ شهرستان در این شهر، . باشد بجستان می

اي را در طی زمان شکل داده که نمادي از نظام آبیاري کل شهرستان  پیچیدهنظام 

باشد که ضمن تصویرسازي  تحلیلی می-روش تحقیق توصیفی. شود محسوب می

ها و وضعیت موجود نظام سنتی آبیاري، به تشریح و تبیین دالیل چرایی  ماهیت، ویژگی

بنیادي و کاربردي و از،هدف پژوهش. شده است وضعیت پرداختهاین و چگونگی 
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ها میدانی و اسنادي است، که با ابزار تحقیق پرسشنامه و نیز  لحاظ شیوه گردآوري داده

مصاحبه با خبرگان محلی و کارشناسان مرتبط با آبیاري سنتی شهرستان، اطالعات 

برداران قنوات  داران و بهره عالوه بر این، از سهام. شده است آوري موردنیاز جمع

عنوان جامعه آماري پژوهش، با استفاده از  خانوار شهرستان به 100هاي باالي روستا

زمان با مطالعات  هم. فته شده استمصاحبه به شیوه گلوله برفی، اطالعات الزم گر

اي پیرامون نظام  جامانده و منابع کتابخانه هاي مختلف از اسناد به شده، دادهمیدانی اشاره

  .تشده اسآبیاري سنتی تهیه

  

  ها یافته. 4

  قنات؛ پایدارترین سازه آبی. 1-4

میلیون مترمکعب  66/15رشته قنات با تخلیه ساالنه  302شهرستان بجستان داراي 

 45اي معادل  لیتر بر ثانیه و حداکثر دبی لحظه 6/1اي برابر  متوسط دبی لحظه. باشد می

هاي  دهد که بیشتر قنات یهاي شهرستان نشان م نقشه پراکندگی قنات. لیتر بر ثانیه است

شده است، علت این امر کوهستانی بودن این بخش  شهرستان در بخش بجستان واقع

جز روستاهاي فخرآباد، جزین، سردق و شهر بجستان که در تقسیم آب  به. باشد می

کنند، بقیه روستاهاي شهرستان بجستان براي سنجش  قنوات خود از فنجان استفاده می

اند، هرچند مبناي تقسیمات در  آب کشاورزي، ساعت را انتخاب کردهزمان در تقسیم 

مانند شهر یونسی، و روستاهاي . نظام آبیاري سنتی اکثر روستاها همان فنجان است

کنند  که از ساعت براي تقسیم آب قنات استفاده می مزار، سریده مرندیز، نوق که درحالی

  .ستاما مبناي خریدوفروش آب و توزیع آن، فنجان ا
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  ها هاي شهرستان بر اساس توپوگرافی منطقه و ناهمواري پراکندگی قنات -3شکل 

  

ترین منابع تأمین آب کشاورزي بر اساس آبدهی، به  مطالعه، مهممورد در منطقه 

هایی  هاي عمیق و قنات تقسیم آب در چاه. باشند ها می ترتیب چاه عمیق، قنات و چشمه

هاي پرآب در بجستان  اما قنات. باشد وسیله ساعت می هکه میزان آبدهی کمتري دارند ب

و جدول  3شکل . شوند گیري می وسیله فنجان اندازه و روستاهاي بزرگ شهرستان به

خانوار شهرستان را از نظر  100، مناطق مختلف شهري و روستایی باالي 1شماره 

جز شهرهاي طوري که در جدول آمده، به همان. دنده وضعیت نظام آبیاري نشان می

بجستان و یونسی و روستاهاي فخرآباد، جزین و مرندیز و سردق، که از فنجان براي 

کنند، بقیه روستاها ساعت را ابزار سنجش تقسیم آب  تقسیم آب قنوات خود استفاده می

  .حجم آبدهی قنوات در این موضوع تأثیر داشته است. اند قرار داده
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خانوار 100هاي شهري و روستایی باالي  اهوضعیت نظام آبیاري سکونتگ -1جدول 

ف
دی

ر
  

تعداد   آبادي

  خانوار

  جمعیت

)1395(  

واحد تقسیم 

  آب

زمان هر فنجان 

  یا ساعت

  تعداد کل

  ...)فنجان و (

مدار 

آبیاري 

  )روز(

 30دقیقه و  4  فنجان376811741  بجستان  1

  ثانیه

  14  فنجان 6202

  14  ساعت 336  ساعت 1  ساعت11133426  یونسی  2

ساعت 8722902  مرندیز  3

  )فنجان(

  14  فنجان 2122  و نیم 9

  12  فنجان 1920  دقیقه 9  فنجان8362764فخرآباد  4

  10  فنجان 2880  دقیقه 5  فنجان6502068جزین  5

  13  فنجان 2080  دقیقه 9  فنجان4981524سردق  6

ساعت 324934مزار  7

  )فنجان(

 30دقیقه و  4

  ثانیه

  9  فنجان 2880

ساعت 286828  آباد زین  8

  دانگ

  12  دانگ 144  دانگ 12

ساعت 243772نوق  9

  )فنجان(

  12  فنجان 2880  دقیقه 6

دانگ معادل  12  دانگ179617  آباد قاسم  10

  ساعت 24

  12  دانگ 144

  15  ساعت 360  ساعت 1  ساعت179577منصوري  11

دانگ معادل  14  ساعت152425آهنگ  12

  ساعت 24

  12  دانگ 168

  8  دانگ 144  دانگ 12  فنجان127385  سریده  13

  

در این مقاله تالش شده دانش بومی نظام سنتی آبیاري قنوات شهرستان بجستان 

براي جلوگیري از اطاله کالم و افزایش حجم  بنابراینمورد بررسی و مداقه قرار گیرد، 
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ریباً یکنواخت است، که ساختار کلی نظام آبیاري سنتی در شهرستان تق مقاله و ازآنجایی

برداران و حجم دبی  در ادامه قنوات ثالثه بجستان را که از نظر قدمت و تعداد بهره

در .باشند را مورد مطالعه و بررسی قرار خواهیم داد هاي شهرستان می ترین قنات مهم

این . شود ترین قنات محسوب می هاي شهرستان قنات نوکاریز بجستان، بزرگ بین قنات

همراه سه قنات دیگر براي مشروب ساختن اراضی زراعی بجستان مورد  قنات به

شود در مقایسه با  سطح زیر کشتی که با این قنوات آبیاري می. گیرد استفاده قرار می

مدیریت صحیح منابع آب که مبتنی  1.مقایسه نیست مشابه قابل) دبی یکسان(منابع آبی 

وري منابع  باشد، توانسته میزان بهره میبر دانش بومی ساکنان این منطقه گرم و خشک 

  . آب را بیشتر از حدي که مورد انتظار است، افزایش دهد

ها که داراي مداري معین و یکنواخت  قنوات بجستان در مقایسه با دیگر قنات

د که در جاي خود نباش هستند، داراي تغییرات زمانی، مکانی و حجمی در طول سال می

استفاده از آب قنوات تابع قوانین خاصی است، براي . شدطور مفصل بحث خواهد  به

صورت اشتراکی و اختصاصی  ها و در فصول مختلف استفاده آب به نمونه در زمان

صورت اختصاصی  در بین چهار قنات شهر بجستان، قنات سرده که به. گیرد صورت می

این . شده است ادهو منفرد داراي مدار آبیاري بود، اخیرًا کامالً خشک و غیرقابل استف

شمال غربی، با طول -ترین قنات بجستان است که در امتداد جنوب شرقی قنات طوالنی

میزان آبدهی این قنات تا قبل از خشک . باشد متر می 80عمق مادر چاه  و کیلومتر 5

  . لیتر در ثانیه بوده است 20شدن حدود 

اشتراکی مورد صورت  به» قنوات ثالثه بجستان«عنوان  بهسه قنات دیگر 

. گیرند جداگانه مورد بررسی قرار می، د، که به دلیل اهمیتنگیر برداري قرار می بهره

هاي  شناختی نظام هاي جامعه نگاهی به بنیان«اي با عنوان  محمدجواد زاهدي در مقاله

                                                
عنوان دو محصول اصلی منطقه، به  قنوات ثالثه، به) زعفران(و زراعی ) انار(سطح زیرکشت اراضی باغی -1

.باشد ار میهکت 1200و  200ترتیب معادل 



  

  

  

  
245... نقش دانش بومی در پایداري منابع آب در جنوب 

گیري نظام اجتماعی در اجتماعات  ؛ نقش آب را در شکل»آبیاري سنتی در ایران

بر بودن تأمین آب به لحاظ شرایط اقلیمی و اکولوژیکی  یران، سرمایهروستایی و سنتی ا

کشور، تشکل طلب بودن و کارطلب بودن این فرایند در نظام کشاورزي موجود و نیز 

تبعیت ساختار نظام اجتماعی در اجتماعات روستایی و کشاورزي از الزامات اقتصادي، 

نزدیک و تأثیر متقابل و مستقیم آب تولیدي و فن شناختی تأمین آب که بازگوي رابطه 

  ).9: 1386زاهدي، (داند  و ساختار زندگی اجتماعی در این اجتماعات است، می

دهد که مناطق خشک که منابع  ها نشان می برداري از قنات هاي بهره بررسی شیوه

محدودیت منابع آب . اند تر عمل کرده تر و پیچیده آب کمتري دارند در توزیع آب دقیق

هاي توزیع آب، توسط  ها و نظام ترین شبکه بجستان موجب شده که یکی از پیچیدهدر 

توان یافت که  اي که کمتر جایی از کشور را می گونه به. ها شکل بگیرد مردم و طی قرن

شده و از نظر زمانی، مکانی و  مدیریت منابع آب آن مانند بجستان، با دقت و حساب

ر مناطق کشور مدارهاي آبیاري داراي قاعده کلی یشتدر ب. حجمی متنوع و مختلف باشد

این موضوع در قسمت نظام آبیاري سنتی بیشتر بحث خواهد . دنباش و یکنواختی می

  .شد

  قنات نوکاریز-

. باشد ترین قنات بجستان می لیتر در ثانیه، پرآب 40قنات نوکاریز یا سرگود با دبی 

هاي  هاي بجستان در دامنه کوه یگر قناتمتر، همچون د 60مادر چاه این قنات با عمق 

حلقه چاه  25کیلومتر و داراي  3شده و طول آن معادل  بخش جنوبی شهرستان واقع

ترین قنات  یافته است اما هنوز هم پرآبهاي اخیر کاهش دبی آن در طی سال. است

  .باشد شهرستان می

  )سفلی(قنات محمدآباد -

. باشد لیتر در ثانیه، دومین قنات بجستان می 20قنات محمدآباد سفلی به میزان دبی 

کیلومتر از شروع و در محله قدیمی سرسنگاه بجستان مظهر آن  3طول قنات حدوداً 

این قنات با توجه به موقعیتی که دارد اراضی بخش شرقی بجستان را نیز . باشد می
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هاي  از دورهبه همین دلیل در مدار آبیاري قنوات بجستان در بخشی . کند آبیاري می

صورت مستقل، باغات و اراضی کشاورزي بخش شرقی و شمال شرقی  مدار آبیاري به

باشد و در جهت جنوب  متر می 50عمق مادر چاه حدود . کند بجستان را مشروب می

  .نماید به شمال طی مسیر می

  )محمدآباد علیا(بید قنات گل-

. تر در ثانیه، در جریان استلی 15بید با دبی در بخش غربی شهر بجستان قنات گل

ترین  کیلومتري در قدیمی 3این قنات از دشت درزاب شروع و پس از طی مسیري 

 75عمق مادر چاه آن معادل . رسد بید به سطح زمین میمحله شهر بجستان به نام گل

شدت کاهش یافت که تقریباً از  در چند سال گذشته آبدهی این قنات به. مترمی باشد

با احداث چاه عمیق ) 1396(ثالثه خارج گردید، اما در سال جاري ت ي قنوامدار آبیار

ي قنات، حیاتی دوباره به قنات بخشیده ادر محدوده مادر چاه و انتقال آب آن به مجر

  .شده است

  

  نظام آبیاري سنتی. 2-4

باشد قطعًا نوعی الگوي  نظام آبیاري سنتی که بر اساس مدار و ساعت و عرف می

مورد  ،از سویی همین عرف معمول محل. در هر منطقه ایجاد کرده استکشت غالب 

هاي قبل از احداث  قبول مالکان و باغداران قرار گرفته و همچنین اثرات خشکسالی

هرچند سیماي ) 205: 1388شکیبا، نظرپور، . (شده است سدها کامالً بر مردم روشن

هاي  ها، متأثر از تکنولوژي امروز کشاورزي و نظام حاکم بر آن، همچون تمام بخش

فشار و زیرسطحی در حال گسترش است، اما نظام آبیاري  باشد و آبیاري تحت نوین می

سنتی در مناطق زیادي از روستاهاي کشور هنوز به شکل گذشتۀ خود باقیمانده و 

در بجستان مدیریت نظام آبیاري . ساختار اجتماعی و اقتصادي خود را حفظ کرده است

اي است که بر اساس نیازهاي سیستمی، وظایف کاري هر  راي تشکیالت ویژهسنتی، دا

عنوان  را به» بنه«،جواد صفی نژاد در پژوهشی استاد. شده است عضو تعیین و تعریف



  

  

  

  
247... نقش دانش بومی در پایداري منابع آب در جنوب 

صفی نژاد، (اند  هاي سنتی زراعتی موردمطالعه و بررسی قرار داده یکی از این نظام

  )2: الف 1368، 1359

دانشی که . در نواحی روستایی، مبتنی بر دانش بومی است ریزي مدار آب برنامه

. اي دارد هر تصمیمی در نظام آبیاري، هدفمند است و کارایی ویژه. دقیق و پایدار است

ریزي ساالنه آن، نوع کشت، نوع  در تعیین مدت زمان آبیاري باغات و مزارع و برنامه

در مناطق مختلف . رفته استمحصول، دماي هوا و نیاز آبی گیاه مورد توجه قرار گ

هاي متفاوتی براي توزیع آب قنوات مورد استفاده قرار گرفته است و این  کشور شیوه

. شده است هاي امروز منتقل هاي دور به نسل ها بعضاً با اندکی تعدیل، از گذشته شیوه

د هاي متوالی مور اي است که قرن اما آنچه امروز در بجستان ما شاهد آن هستیم شیوه

ساختار اصلی شبکه توزیع آب از . مانده است استفاده قرار گرفته و بدون تغییر باقی

هاي شهرستان همین چیزي است که اآلن بکار  هاي گذشته و از زمان حفر قنات قرن

  . شود گرفته می

مانده است مؤید این نظر است که  هایی که باقی ها و بیع نامه بررسی وقف نامه

نکته . اند گرفته ته باهم مورد معامله و مورد استفاده قرار میقنوات ثالثه از گذش

هاي آبیاري  هایی است که با دیگر نظام توجه در آبیاري سنتی بجستان، تفاوت جالب

مناطق مختلف استان و کشور دارد و آن تغییرات زمانی و مکانی حقابه یک فنجان آب 

آب، در مدارهاي مختلف  از) فنجان(اي که یک سهم  گونه به. در طول سال است

در مناطق دیگر، مالکیت یک سهم از آب قنات، . آبیاري، داراي مقدار یکسانی نیست

کند،  استفاده یکسان و یکنواختی از یک سهم آب در طول سال را نصیب مالک آن می

آمده به  1طور که در جدول شماره  گونه نیست و همان ولی در قنوات ثالثه بجستان این

نجان آب، در طول سال و مدارهاي مختلف، مقدار یکنواختی آب تحویل مالک یک ف

زراعی، این سهم تغییر ) مکان(ها، نوع کشت و دشت  شود و بر اساس فصل داده نمی

  .کند می
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  هاي نظام آبیاري سنتی مبتنی بر دانش بومی بنیان -4شکل 

  

تعداد  1396ه بر اساس آمار اسفندما. شده است سهم تقسیم 6202آب بجستان به 

 4349نفر و  1170شهر بجستان با . اند دار آب قنوات ثالثه بجستان بوده نفر سهام 1496

درصد  1/70این میزان معادل . اند قنوات ثالثه بجستان بودهعمده ، مالک )فنجان(سهم 

دار قنوات،  عالوه بر تعداد زیاد سهام). 5شکل (شود  کل سهام قنوات را شامل می

طبق . باشد تأمل می رافیایی سهامداران در شهرها و روستاهاي مختلف قابلپراکندگی جغ

فنجان از قنوات بجستان را مالک است،  786بعد از موقوفات که حدود  2جدول 

فنجان در رتبه دوم و  163فنجان در رتبه اول و روستاي خانیک با  535روستاي مزار با 

  .قنوات بجستان را مالک هستندفنجان، بیشترین سهام آب  55روستاي افقو با 

  



  

  

  

  
249... نقش دانش بومی در پایداري منابع آب در جنوب 

  تعداد سهامداران بجستانی و غیر بجستانی به تفکیک شهرهاي مختلف -2جدول 

درصد فنجانتعداد فنجاندرصد سهامدارتعداد سهامدارمحل سکونتردیف

  70,12  4349  78,10  1170  بجستان1

  12,67  786  -  -  موقوفات2

  8,62  535  11,75  176  مزار3

  2,62  163  2,40  36  خانیک4

  0,89  55  0,40  6  خارتیدو5

  0,85  53  0,53  8  آهنگ6

  0,71  44  0,87  13  سردق7

  0,71  44  0,93  14  افقو8

  0,56  35  0,93  14  زین آباد9

  0,53  33  1,13  17  درزاب10

  0,29  18  0,20  3  امبرودکان11

  0,27  17  0,60  9  فخرآباد12

  0,26  16  0,60  9  آباد قاسم13

  0,24  15  0,33  5  آب باریک14

  0,21  13  0,20  3  صلح آباد15

  0,15  9  0,47  7  بقچیر16

  0,1  6  0,33  5  روسنگ17

  0,1  6  0,13  2  چکاب18

  0,08  5  0,07  1  کامه19

  100  6202  100  1498  -جمع
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1170

176

بجستان موقوفات

مزار خانیک

خارتیدو آھنگ

سردق افقو

زین آباد درزاب

امبرودکان فخراباد

قاسم آباد آب باریک

صلح آباد بقچیر

روسنگ چکاب

کام�ھ

  
  ساس محل سکونتتعداد سهامدار و فنجان آب قنوات ثالثه بجستان بر ا -5شکل 

  

معموالً در روستاهاي خراسان واحد فنجان فقط معرف یک مدت زمان خاص 

باشد و از این واحد براي سنجش میزان آب براي هریک از سهامداران و مالکان  می

شده و تغییرات  روز تنظیم 12اکثراً مداراهاي آبیاري ثابت است و بر . شود استفاده می

برداري هر مالک  اما در بجستان سنجش آب براي بهره. زیادي در طی سال ندارد

و نوع کاریز ) مدار(تر است و زمان یک فنجان با توجه به دوره تناوب آبیاري  پیچیده

یعنی از اول فروردین . شود سري مدار آبیاري استفاده می 4در بجستان از . متفاوت است

آبیاري  ،روز 21و  10، 21،14تا پایان اسفندماه هرسال به ترتیب بر اساس مدارهاي 

روز  10بار، مدار  4روز  14شود، مدار  بار تکرار می 2روز  21شود که مدار  انجام می

: 1377پاپلی یزدي، لباف خانیکی، . (شود بار تکرار می 7روز  21بار و مجدداً مدار  12

. شود که معادل یک سال خورشیدي است روز می 365یادشدهجمع روزهاي ) 63

کنند، دالیل مختلفی وجود  در بجستان مدارهاي آبیاري از نظر زمانی تغییر می که این

نوکاریز، محمدآباد و : قنات 3دارد از طرفی براي آبیاري اراضی کشاورزي از آب 

  .شود بید استفاده میگل



  

  

  

  
251... نقش دانش بومی در پایداري منابع آب در جنوب 

  بندي مدار آبیاري مبناي تقسیم. 3-4

این مدار است که یعنی در . روز است 14بناي استفاده از آب بجستان بر مدار 

دقیقه از  6/4ساعت یا  فنجان یا 1تواند به مقدار  فنجان آب دارد می 1هرکس که 

مالک یک فنجان  ،دو 21اول و  21رو در مدارهاي  ازاین. همه آب بجستان استفاده کند

ب دقیقه از همۀ آ 9/6یا  5/1× 6/4تواند به مقدار یک ونیم برابر فنجان یا  آب می

فنجان آب از  14جاي هر  روزه به 10به همین ترتیب در مدارهاي . بجستان استفاده کند

یا کسی که صاحب یک فنجان آب است در مدارهاي . کنند فنجان آب استفاده می 10

  .دقیقه از کل آب بجستان استفاده کند 29/3یا  ×6/4تواند به مدت  می} روزه{10

 4آبیاري فرض بر این است که هر مالک یک فنجان آب، در مدارهاي مختلف 

وجود شیب و اختالف ارتفاع در . دارد) شرب(قنات سهم  3ثانیه از هر  30دقیقه و 

صحراي بجستان باعث شده است که آبیاري مزارع تابع عوامل مختلفی باشد و زارعین 

هر قنات . فاده کنندهاي متفاوتی براي آبیاري است مجبور باشند در هر مزرعه از مقیاس

که  کند و ازآنجایی در طی مدارهاي آبیاري و در طول سال، اراضی مختلفی را آبیاري می

مختلف، داراي اراضی کشاورزي باشد ) کشمون(هر مالک ممکن است در صحراهاي 

. باشد آگاهی از تغییرات کمی قنوات و نیز تفاوت در حجم آبدهی قنوات ضروري می

تغییرات دبی آب ورودي به اراضی  یادشده،به اهمیت موضوع در ادامه با توجه 

  . کشاورزي را در حاالت مختلف بررسی خواهیم کرد

تفاوت در دبی و آبدهی هریک از قنوات ثالثه باعث شده که از گذشته با انجام 

میزان حقابه هر مالک دقیقاً تعیین و از تضییع حق آنها جلوگیري  ،محاسبات دقیق و فنی

ها دچار تغییر و  هاي ترسالی و خشکسالی، نسبت آبدهی قنات چند در دورههر. شود

ها عادالنه  دگرگونی شده است اما همیشه تالش شده با اعمال تغییرات الزم، حقابه

بر اساس عرف منطقه بجستان نسبت آبدهی قنات محمدآباد علیا معادل. توزیع شود

کل قنوات و سهم  بید نیزسبت در قنات گلاین ن. باشد کل قنوات ثالثه می 
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ها،  با توجه به این نسبت. باشد می کل قنوات ثالثه معادل قنات نوکاریز نسبت به

ها، با  حجم و میزان آبدهی هر فنجان، در مدارهاي مختلف آبیاري و از مظهر قنات

  .شده است محاسبه 3توجه به جدول شماره 

  

  محاسبه ارزش حجم آب قنوات در مدارهاي چهارگانه نظام آبیاري سنتی منطقه بجستان -3ول جد

  تعداد روز هر مدار

  حجم آب

  مدار

  روزه 1

  مدار

  روزه 10

  مدار

  روزه 14

  مدار

  روزه 21

  مدار

  روزه 28

  5  75/3  5/2  7857/1  1785/0  )قنات محمدآباد(محمدآباد علیا 

قنات +قنات نوکاریز(آب کامل 

  )بید گل

07142/0  7142/0  1  5/1  2  

  4285/1  0714/1  7142/0  5102/0  05102/0  )ترکیب قنوات ثالثه(آب ورهم 

  

در واقع آب استاندارد بوده و بقیه » آب کامل«} در نظام آبیاري سنتی بجستان{

سنجند و منظور از یک فنجان آب رسمی، یک فنجان از آب کامل  ها را با آن می آب

زمانی که  .)آورد بید آب کامل را بوجود میهاي نوکاریز و گل ناتترکیب آب ق(است 

شود که از آب  نامیده می» آب ورهم«شود،  آب کاریز محمدآباد با آب کامل یکی می

بنابراین باید زمان فنجان را کمتر کرد تا مقدار آب دریافتی با آب . کامل بیشتر است

سهام رسمی خود استفاده کرده و % 70کشاورزان در این صورت از . کامل برابر شود

بنابراین زمان یک فنجان . شود فنجان نصیبشان می 7فنجان سهام آب،  10جاي هر  به

ضرب کرد تا زمان واقعی به دست آید  7/0را باید در عدد ) دقیقه 6/4(استاندارد یعنی 

د و همچنین ازآنجاکه قنات محمدآبا. گوییم می» ضریب اختالف«که ما به این ضریب، 

که از کدام قنات  اینچ آبدهی دارد، بسته به این 5اینچ و قنات نوکاریز  3بید هرکدام گل

  . کند گرفته شود زمان فنجان رسمی تغییر می آب

بید اند که اگر کسی فقط از قنات محمدآباد یا از گل کشاورزان به این نتیجه رسیده

فنجان  5/2نجان بیفزاید که جمعاً ف 5/1آب بگیرد، باید به هر فنجان سهام رسمی خود، 



  

  

  

  
253... نقش دانش بومی در پایداري منابع آب در جنوب 

اگر همان کس بخواهد سهام خود را فقط از . شود که همان ضریب اختالف است می

البته این . فنجان آب بگیرد 7/1جاي هر فنجان رسمی،  تواند به قنات نوکاریز ببرد، می

دار زیرا این مدار در بجستان م. روز باشد 14حل در شرایطی است که مدار آبیاري  راه

تنها در این مدار مصداق دارد اگر مدار ) اي دقیقه 6/4(استاندارد بوده و فنجان رسمی 

پاپلی یزدي، لباف (شود  آبیاري، غیر این باشد، زمان یک فنجان از رابطه زیر محاسبه می

  ):64: 1377خانیکی، 

  زمان فنجان= 

  .جدول ذیل آمده است طور خالصه در هاي گوناگون یک فنجان آب به زمان 

  

  )1377پاپلی یزدي، (هاي متفاوت هر قنات  مدارهاي آبیاري و زمان -4جدول 

  )دقیقه(مدار 

  کاریز
21  14  10  

ضریب 

  اختالف

  7/0  3/2  2/3  8/4  محمدآباد+ گل بید + نوکاریز 

  1  2/3  6/4  9/6  گل بید+ نوکاریز 

  5/2  2/8  5/11  2/17  محمدآباد

  5/2  2/8  5/11  2/17  گل بید

  7/1  5/5  8/7  7/11  نوکاریز

  

بید با هم ترکیب زمانی که دو قنات نوکاریز و گل(فنجان آب کامل  7در گذشته 

) اند شده قنات بجستان باهم ترکیب می 3زمانی که هر (ورهم آب  5معادل ) اند شده می

). به دلیل تفاوت میزان آبدهی قنوات(شده و این روند هنوز هم ادامه دارد حساب می

پذیر نیست چراکه ابزار  ، عمالً امکان4ضمناً محاسبه دقیق اعداد و ارقام جدول شماره 

سنجش و محاسبه ذهنی و تقریبی است و گه گاه در تعداد فنجان باال اعشار ارقام به 

 1براي نمونه، هر . ده استش براي مالکان محاسبه و تخصیص داده می» سرك«صور 
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که طبق جدول  شود درحالی ورهم محاسبه می 1ر تألیف در دفت 21فنجان آب در مدار 

صدم رقم ناچیزي  7هرچند در تعداد فنجان کم این . باشد می 07/1این عدد برابر با 

مانند همه ابزار . توجهی به دست خواهد آمد باشد اما در تعداد فنجان زیاد عدد قابل می

تر خواهد بود در  قیقتر باشد نتایج بدست آمده د سنجش هرچه مقیاس سنجش کوچک

آید  اینجا هم اگر مبناي سنجش آب قنات محمدآباد باشد اعداد و نتایجی که بدست می

در . تر خواهد بود و از تضییع حقوق مالکان جلوگیري خواهد شد تر و واقعی دقیق

هاي زیادي  ثانیه است و تهیه این آب هزینه 30دقیقه و  4شرایطی که هر فنجان معادل 

کند، محاسبه دقیق و عادالنه هر ثانیه آب، براي آنها حائز  ان تحمیل میبر کشاورز

وسیله فنجان، به  آغازین و پایانی کیل آب به) ثانیه(در لحظات  بنابراین. اهمیت است

گیرند و  اي را روي فنجان می کاهش اثر باد بر سرعت پر شدن فنجان، پارچه دلیل

  .گیرند می» شال«اصطالح محلی  به

  

  نقش دانش بومی در تعیین مدارهاي آبیاري و طول هر مدار. 4-4

شده  تغییرات زمانی مدارهاي آبیاري در بجستان بسیار دقیق و عالمانه انتخاب

است، در این انتخاب، تغییرات فصلی، تنوع محصوالت کشاورزي و موقعیت اراضی 

شهرستان ) کشت مان-کشمون(که در صحراي  ازآنجایی. زراعی تأثیرگذار بوده است

مندي تمام اراضی و محصوالت  شود، براي بهره بجستان محصوالت مختلفی کشت می

هاي مختلف تنظیم  شان، باید مدارهاي آبیاري منطبق بر نیاز آبی زراعت در زمان نیاز آبی

 10گانه  سه هايدوره آبیاري قنوات ثالثه در یک سال، بر اساس مدار بنابراین. شود

هرچند در بجستان تنوع زیادي در . شده است ریزي روزه، برنامه 21روزه و  14روزه، 

ترین محصول و بیشترین  محصوالت کشاورزي وجود دارد ولی انار و زعفران مهم

محصوالت  و گندم ،بعدازاین دو، جو. اند سطح زیرکشت را به خود اختصاص داده

  . شوند جالیزي در سطوح کمتر، در منطقه کشت می



  

  

  

  
255... نقش دانش بومی در پایداري منابع آب در جنوب 

باشد و در جنوب خراسان بیشتر  رشد گیاه زعفران در زمستان می که به دلیل این

گیرد و از طرفی میزان تبخیر و تعرق در  هاي ساالنه در فصل زمستان صورت می ریزش

در . شده است روز تعیین 21یابد، فاصله دو آبیاري در این فصل  این فصل کاهش می

. باشد ي اراضی زیرکشت زعفران میواقع از اواخر شهریور تا اوایل فروردین دوره آبیار

اي در فرایند آبیاري و کارکرد قنوات ثالثه رخ بدهد، با  که وقفه در این فصل بدون این

شوند،  زمان که اراضی زیرکشت زعفران آبیاري می روز هم 21تغییر طول مدار به 

ابع د نیز از مننباش محصوالت دیگري که منبع درآمد و ارتزاق کشاورزان شهرستان می

ماه هرسال آخرین آبیاري زعفران انجام  در فروردین. شوند مند می آبی موجود بهره

شود و برعکس دیگر گیاهان که  شود و این محصول از مدار کشت و زرع خارج می می

رود و تا اوایل مهرماه  خواب زمستانه دارند، این محصول به خواب تابستانه فرو می

  . نیازي به آبیاري ندارد

باشد که حدوداً  محصول مهم بعدي منطقه، انار می) هکتار 250(بر زعفران  عالوه

زمان آبیاري انار از اواسط فروردین، . باشد هکتار زیر کشت این محصول باغی می 100

شود و  ماه سال شمسی شروع می فروردین 21اول از  21. شود اول شروع می 21یعنی 

. عد، باغات اناري نیازي به آبیاري ندارندروز ب 21به دالیلی که بیان خواهد شد تا 

اند و نیاز به  شدهاعتدال هواي اوایل بهار و نیز وجود محصوالتی که قبل از عید کشت

بیشتر مناطق . روزه آبیاري است 21آبیاري دارند دالیل عمده فاصله نسبتًا طوالنی مدار 

ي و پاییزي در این شهرستان بجستان داراي دو فصل گرم و سرد است و اعتدال بهار

وهوایی از سرما به گرما  کشد و تغییرات آب شهرستان کوتاه و حدوداً یک ماه طول می

احتماالً نفوذ و . افتد در بهار و از گرما به سرما در پاییز خیلی سریع اتفاق می

نشینی پرفشار سیبري و تسلط هواي پرفشار جنب حاره مانند اکثر مناطق کشور  عقب

،به دلیل افزایش دماي هوا و نیاز باغات انار به آبیاري بیشتر. باشد ده میعامل این پدی

 21اردیبهشت، مدارهاي آبیاري از  12ها و گلدهی انارها، از  کامل شدن رشد برگ براي

  ).6شکل (یابد  روز کاهش می 14روز به 
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  تاننظام آبیاري سنتی بجس) سفیدبري(روزه  14و  21زمان اجراي مدارهاي  -6شکل 

  

ماه نیاز  عالوه بر مواردي که مربوط به نیاز آبی درختان انار بیان شد، در اردیبهشت

یابد چرا که دوره  محصوالت کشاورزي جنبی دیگر مانند گندم و جو و غیره کاهش می

 بنابراین. رسد رشد این محصوالت کامل شده و زمان برداشت این محصوالت فرا می

 56(ماه  2دوره که نزدیک  4در طی این . شود ار میدوره تکر 4روزي  14مدارهاي 

طرف محصوالت فرعی و متنوع جنب مزرعه  ازیک. افتد کشد دو اتفاق می طول می) روز

شود و مازاد آب قنوات  شود و آبیاري این اراضی متوقف می که ذکر شد، برداشت می

به آب به دلیل تبخیر  یابد و نیاز باغات اناري وجود دارد، از طرفی دماي هوا افزایش می

مدار آبیاري  پس،. یابد افزایش می) اوایل تیرماه(و تعرق بیشتر ناشی از شروع تابستان 

مهرماه که دوره رشد  12تیرماه آغاز و تا  6روزه از  10مدار  10یابد و  مجدداً کاهش می

  ). 7شکل (رسد ادامه دارد  انار به مراحل پایانی خود می



  

  

  

  
257... نقش دانش بومی در پایداري منابع آب در جنوب 

ه از اواخر شهریور، آبیاري اراضی زیرکشت زعفران انجام الزم به توضیح است ک

گیرد اما  انجام آبیاري در این زمان بر اساس تشخیص کشاورزان صورت می. شود می

. شوند هاي زعفران، آبیاري می اکثر دشت ،قبل از رسیدن به پایان آبیاري باغات انار

جز موارد استثنا،  ان ماه بهدر آب. باشد وهوا می عامل مؤثر در این انتخاب، وضعیت آب

 ،اگر قبل از آبان ماه، کاهش ناگهانی دماي هوا رخ دهد. شود هیچ باغی آبیاري نمی

این کار براي جلوگیري از ترك خوردن میوه . شود آبیاري باغات انار سریعاً متوقف می

، باشد که در این زمان، ترد و شکننده است و اگر در این شرایط آبیاري شود انار می

اي از محصول که به مرحله برداشت و فروش رسیده، از بین خواهد رفت  بخش عمده

  .بار است و این مسئله براي کشاورزان خسارت

  
  نظام سنتی آبیاري بجستان) سبزبري(روزه  10زمان اجراي مدارهاي  -7شکل 

  

کار . آبان ماه هرسال فصل برداشت محصول انار در شهرستان بجستان است

اند و  شود، چراکه اراضی زیرکشت زعفران آبیاري شده سرعت انجام می نار بهبرداشت ا



  1397پاییز و زمستان ، 10شماره م، پنجهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     258

  

اند و بسته به زمان آبیاري و وضعیت توپوگرافی،  خورده) سرشور(شخم سطحی 

به دلیل حساس بودن گل . شوند هاي بنفش زعفران در سطح زمین پدیدار می گل

تمرکز کشاورزان بجستان  زعفران و اهمیت و ارزش اقتصادي زیاد آن، تمام انرژي و

در این زمان . شود پس از برداشت و فروش انار، بر روي برداشت زعفران متمرکز می

 21طوري که بیان شد از  همان. نمایند آب قنوات باقیمانده اراضی زعفران را آبیاري می

اري کند و روند آبی روز تغییر می 21روز به  10مهرماه مدار آبیاري سنتی قنوات ثالثه از 

در این مدت بسته به میزان . یابد روزه تا پایان سال شمسی ادامه می 21بر اساس مدار 

هایی هم هست که  سال. هاي زعفران تغییر کند بارندگی، ممکن است زمان آبیاري زمین

به دلیل بارندگی زیاد و وجود رطوبت کافی در سطح زمین، آب قنوات بدون استفاده 

معموالً در اراضی زیرکشت زعفران، محصوالتی مانند جو، . در رودخانه رهاشده است

شود این کار موجب کسب درآمد براي کشاورزان و نیز  نیز کاشته می... ها و انواع سبزي

  .شود هاي زراعی می تقویت زمین

  

  عوامل انسانی نظام آبیاري. 5-4

بوده که االیام تابع قوانین و چارچوبی منظم  مدیریت سنتی قنوات ثالثه از قدیم

تقسیم آب در . اي در نظام آبیاري توسط قنوات رخ ندهد وقت وقفه باعث شده هیچ

کار و نسق  هاي متمادي به علت بهره بردن از تقسیم هاي خاص طی قرن زمان و مکان

واسطه ساختار و نظامی توانمند، با حداقل  ها و به زراعی، داراي کمترین چالش

ترین دلیل در این خصوص، تشکیل  قطعًا مهم. استشده  هاي اقتصادي، انجام خسارت

ها تجربه، تکوین یافته و در ابعاد مختلف،  نهاد و قانونمند است که طی قرن نظامی مردم

تشکیالت مربوط . هاي روستایی و شهري بهره گرفته است از دانش بومی سکونتگاه

ل و فراگیر در جوامع ترین سازمان فعا نظام آبیاري سنتی هر سکونتگاه روستایی، مهم به

هرچه به گذشته . کرده است روستایی بوده که بخش اقتصادي روستا را مدیریت می

گردیم میزان وابستگی به کشاورزي و امرارمعاش از زمین را بیشتر مشاهده  برمی
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اي که دارد فعالیت غالب اقتصادي  در واقع کشاورزي با همه زیرمجموعه. کنیم می

عنوان نظام آبیاري شاهد آن هستیم، نتیجه  آنچه امروز به. ده استدا جوامع را تشکیل می

ها مبتنی بر شرایط طبیعی، اجتماعی و فرهنگی  تجربه و دانشی است که طی قرن

ها مدیریت  نظامی که بخش کشاورزي و منابع آبی را قرن. گرفته است روستاییان شکل

  .ت فیزیکی و خارجی باشدکند بدون آنکه مانند ادارات امروزي، داراي تشکیال می

. باشد نظام آبیاري سنتی بجستان از نظر عوامل انسانی شامل چند گروه می

ها در شبکه آبیاري قنوات ثالثه، در طی  گیري و تداوم فعالیت هریک از این گروه شکل

گیري مردم  از بهره حاکیمطالعات صورت گرفته  .زمان و بر اساس تجربه، بوده است

عوامل و نیروهایی که در نظام آبیاري . بومی در تقسیم آب بوده است منطقه از دانش

شده است و شامل  سنتی در تقسیم آب قنوات بجستان فعال هستند در شکل نشان داده

ها بعضاً داراي  این گروه. باشند شوراي کشاورزي، مؤلفان، کیاالن، جویبانان، و مقنیان می

هاي  نفر بوده و در بخش 10وراي کشاورزي که مانند ش. باشند تقسیمات داخلی نیز می

نظارت . باشند به امورات مربوط به تقسیم آب قنوات مشغول می... مالی و بازرسی و 

این افراد در دوره عباسی در . بر توزیع آب همیشه بر عهده افراد ماهر بوده است

دوره غزنوي، در  شدند و در شناخته می» حساب«یا » قیاس«ساختار اداري آبیاري با نام 

: 1377پاپلی یزدي، (نام داشتند » قوام و حفاظه«و در نیشابور » مقسم الماء«شهر مرو 

49.(  

سال با انتخاباتی که در بین سهامداران قنوات ثالثه برگزار  4شوراي کشاورزي هر  

باشد که وظیفه  نفر می 10تعداد اعضاء شوراي کشاورزي . شوند شود، انتخاب می می

هاي الیروبی و مرمت  هاي مختلف، کسب درآمد و اجراي هزینه ب کارکنان بخشانتصا

دار  قنوات، تنظیم مدارها و نظارت کامل برکلیه امور کشاورزي و آبیاري، را عهده

  .باشند می

کنند،  ترین گروه که در تقسیم و محاسبه آب قنوات فعالیت می اولین و مهم

تعداد مؤلفان قنوات ثالثه . دارد وین را بر عهده مؤلف نقش تألیف و تد. هستند» مؤلفان«
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ي ورودي آب اراضی اوظیفه تحویل آب به کشاورزان در مجر» کَیال«. باشند نفر می 2

بردار را بر  ، سهم هر بهره)فنجان یا تاس(دار است و با ساعت آبی  باغی را عهده-زراعی

فتري مخصوصی که به اساس سهمی که از قنوات ثالثه دارد، به وي تحویل و در د

  . کنند هر زارع را یادداشت می» آب بري«همراه دارند میزان 

نفر کار  3روز  باشد که در طول یک شبانه ساعت کاري هر کیال معادل ساعت می

ها، که در مسیر  ها به همراه آب قنات کیال. دهند را انجام می) کیل و سنجش آب(کیالی 

طور دقیق میزان  ي مختلف مراجعه و شخصاً و بهها باشد، به دشت جوي عامه جاري می

هاي صورت گرفته،  کیاالن پس از ثبت آبیاري. نمایند استفاده از آب را نظارت و ثبت می

هایی که کیل  هر روز یک نوبت و صبح به دفترتالیف قنوات ثالثه مراجعه و تعداد فنجان

هرچند عوامل مختلفی . هندد اند را به تفکیک نام کشاورزان به مؤلفان تحویل می کرده

روز، اختالل جزئی ایجاد کند  ها در یک شبانه ممکن است در ثبت دقیق تعداد فنجان

هاي بین مزارع جریان یابد تا به زمین  شود تا آب در جوي مثالً مدتی که سپري می(

شود و اصطالحاً  شود براي مالک محاسبه نمی مالک بعدي برسد، زمانی که صرف می

هایی که از گذشته صورت  بینی ، اما با پیش)شود منظور می -حساب کیال به-»لپاي کیا«

) توسط کیال(هایی که باید  شود، اختالف تعداد فنجان گرفته و هنوز هم رعایت می

  ). تا کیال متضرر نشود(یافته است  تحویل شود، کاهش

د آب به باغ یا که کیال وظیفه دارد کارکیل آب را از لحظه ورو به عبارتی؛ ازآنجایی

تر قرار دهد، در  مزرعه سهامدار شروع کند و فنجان کوچک را بر روي آب فنجان بزرگ

اند حدفاصل ورودي آب سهامداران مقداري  ها هنوز سیمانی نشده هایی که جوي دشت

ها میزان تحویل  از گذشته. در این شرایط کیال متضرر خواهد شد. رود زمان از دست می

فنجان تعیین  316روز باشد  فنجان در یک شبانه 320سط کیال که باید تعداد فنجان تو

 24. (رفته در فاصله دو مزرعه باعث زیان کیال نشود گردیده است تا زمان ازدست

همراه هر ) فنجان 320= » زمان فنجان«دقیقه  5/4÷ دقیقه  1440= دقیقه  60× ساعت 

  . ي اراضی کشاورزي حضور داردنیز در کار آبیار» جویبان«کیال یک نفر به نام 



  

  

  

  
261... نقش دانش بومی در پایداري منابع آب در جنوب 

وظیفه اصلی جویبان، کنترل مسیر عبور آب از مظهر قنات تا مدخل ورودي آب به 

هاي آبراهه  باشد، تا از نشت احتمالی آب در مسیر و یا مسدود شدن پل مزارع می

در بقیه اوقات جویبان در کار . گیرد دو نوبت صورت می ياین کار روز ،جلوگیري کند

. کند کند و در قبال آن دستمزدي دریافت می اغ یا مزرعه به کشاورزان کمک میآبیاري ب

ها سرکشی  طور مرتب از داخل قنات به) مقنی(»صاحبکار«عنوان  همچنین یک نفر به

هاي  در سال. کند کرده و اگر مسیر آب در کانال زیرزمین مسدود باشد آن را رفع می

چند حلقه چاه در دشت بجستان حفرشده، یک  منظور افزایش آبدهی قنوات، اخیر که به

هاي تخلیه آب را  وظیفه مراقبت و نگهداري از پمپ» موتوربان«عنوان  نفر به

کنند از محل فروش  وحقوقات افرادي که در مجموعه قنات فعالیت می حق. دارد برعهده

 ،آب در طول سال و نیز فروش علوفه اراضی کشاورزي در فصل تابستان به دامداران

  ).8شکل (شود  تأمین می

  

  
  نمودار سازمانی نظام آبیاري سنتی بجستان -8شکل 
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  واحدهاي تقسیم آب در نظام آبیاري سنتی. 6-4

نوع و میزان . شود در مناطق کشور از واحدهاي تقسیم آب مختلفی استفاده می

که  نای. اي در تفاوت واحد تقسیم و توزیع آب داشته است کننده منابع آب نقش تعیین

هاي خاص خود را در تقسیم  منبع تأمین آب، سطحی باشد یا زیرزمینی، هریک روش

اند و میزان آبدهی هر یک از این منابع نیز در انتخاب روش تقسیم آب  آب داشته

بر این اساس نواحی شمالی و غربی و نیز مناطق شرقی و مرکزي . تأثیرگذار بوده است

از طرفی نوع و میزان . اند آب در مزارع ابداع کردهاي متفاوت براي توزیع  هریک شیوه

اي که کمبود آب  گونه به. آب در مالکیت مستقل و یا توأم با زمین آب، نقش داشته است

و ارزش باالي آن در مناطق مرکزي و شرقی کشور، زمینه مالکیت مستقل آن را فراهم 

تا حدي که . دارد رعهدهکننده و اصلی را ب در این مناطق آب نقش تعیین. ساخته است

اي  منزلت اجتماعی افراد تا حد زیادي متأثر از مقدار حقابه) بخصوص در گذشته(بعضاً 

  .دوب  ،اند که مالک بوده

بندي کرد  طورکلی در سه گروه طبقه توان به واحدهاي تقسیم آب در ایران را می 

  :که عبارتنداز

یم آب بر مبناي مساحت زمین منظور از واحدهاي زمینی، تقس :واحدهاي زمینی-

این . بدین معنی که هر زارع به نسبت مقدار زمینی که دارد حقابه خواهد داشت. است

تقسیم آب بر . شیوه تقسیم آب ویژه مناطقی است که از منابع آب فراوانی برخوردارند

این اساس با توجه به جنس خاك، نوع محصول و قراردادهاي محلی ممکن است در 

  .تلف متفاوت باشدنواحی مخ

نظر از مساحت زمین مورد  در واحدهاي حجمی صرف :واحدهاي حجمی-

یعنی در تعریف حقابه باید معلوم شود که . شوند آبیاري به حجم حقابه هم مربوط می

  .گیرد در واحد زمان چه حجمی از آب مورد استفاده قرار می



  

  

  

  
263... نقش دانش بومی در پایداري منابع آب در جنوب 

برداري از آب  هرهواحدهایی است که صرفًا متضمن مدت ب :واحدهاي زمانی-

این . باشد واضح است که شدت و مقدار آب جاري در هر جا متفاوت می. باشد می

واحد تقسیم آب معموالً ویژه مناطقی است که از آب کمی برخوردارند و منابع آبی 

  .)52: 1377پاپلی یزدي، . (ارزش فراوان دارند

هستند که به دلیل  این تنوع در واحدهاي زمانی تقسیم آب، مناطقی همباوجود

فراوانی آب، چیزي به نام واحد تقسیم آب ندارند و زارعان به هر مقدار که آب نیاز 

، واحدهاي زمانی یادشدهبندي  در بین تقسیم. توانند براي آبیاري استفاده کنند دارند می

در ساعت آفتابی، براي تقسیم . گیرند با دو شاخص آفتابی و آبی موردسنجش قرار می

شود، اما در  روز از شاخص آفتاب و طلوع ستارگان استفاده می ر مدت یک شبانهآب د

ساعت آبی، از ابزار و ادوات مختلف براي کیل و سنجش سهم هر مالک استفاده 

در نواحی جنوبی خراسان رضوي، شاخص ساعت آبی براي تقسیم آب رواج . کنند می

سنجش آب کاربرد خود را  هاي سنتی هرچند امروزه در بیشتر مناطق روش. دارد

اما در  ،گیرد هاي معمولی براي تقسیم آب مورد استفاده قرار می داده و ساعت ازدست

بجستان هنوز ساعت آبی در تقسیم آب اهمیت و اعتبار گذشته خود را از دست نداده 

معروف است براي » تاس«است و از گذشته تا امروز از فنجان که به گویش محلی به 

  . شده است تاس آب از دو ظرف مسی تشکیل. شود هاي مالکان استفاده می بهتقسیم حقا

فنجان خالی را بر روي آب داخل تشت » کیال«توسط ) سنجش(در هر کیل 

تر که داراي سوراخ کوچکی در  ظرف کوچک(گذارند تا با ورود آب به داخل تاس  می

با . دقیقه غرق شود 30/4آن را از آب پرکرده و سرانجام بعد از گذشت ) کف است

دقیقه است، در یک ساعت تعداد  30/4که فنجان آب در بجستان برابر با  توجه به این

که مبناي مدارهاي آبیاري  ازآنجایی. باشد فنجان می 320روز  فنجان و در یک شبانه 3/13

باشد، که این تعداد بین  فنجان می 6202ها برابر با  روزه است، تعداد کل فنجان 14

سهم و مالکیت هر مالک از یک فنجان برابر . شده است سهامدار و مالک تقسیم 1496

یعنی . باشد ، در هر مدار آبیاري می)فنجان(شده براي پر شدن تاس  با زمان سپري
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نوبت حق استفاده از آب قنوات ثالثه، جمعاً  25هرمالک یک فنجان آب در طول سال 

  .داردرا دقیقه  5/112به مدت 

هاي سنتی آبیاري، در مناطق مختلف و بر اساس  نجش زمان در شیوهسبراي 

وهوا و البته دسترسی به منابع آب، از  شرایط اقلیمی و محیطی و نیز تغییرات فصلی آب

با توجه به قدمت استفاده از ساعت آبی در . شده است ابزارهاي مختلفی استفاده می

. پردازیم عنوان ابزار اصلی کیل آب میبه» فنجان«ناحیه پژوهش، در اینجا به بررسی 

ترین دستگاه سنجش زمان بوده است که بنا بر نوشته  ساعت آبی یا فنجان قدیمی

هاي ایران از آن براي سنجش زمان  کالیستنس مورخ یونانی قرن چهارم میالدي در قنات

ه ساعتی هاي اولی بر اساس بررسی. شده است ها استفاده می آبرسانی به کشتزارها و باغ

تغییریافته و یا » فنجان«. ساله دارد 2400کم ثبت مکتوب و کاربرد  آبی در ایران دست

باشد چون پنگان و در  5پنگان ممکن است مربوط به . است» پنگان«عربی شده واژه 

هاي کهن پارسی پنگان در  در متن. شود انگشت گفته می 5گویش خراسانی پنگال یعنی 

طور ویژه به  به» پنگان«یا » فنجان«. کاررفته است و کاسه هم به »جام«و » فنجان«معناي 

. شود نیز گفته می» ساعت آبی«شود که به آن  یک نوع خاص ظرف زمان گفته می

 ترین آن ساعت آبی ایرانی پنگان یا ترین و دقیق ساعت آبی انواعی داشته اما ساده

گر دائمی انسانی قرار  سبهکم یک محابوده است که بر اساس دو ظرف و دست فنجان

  . )1383عجم، (داشته است 

گوید که آن را از آب پرکرده و  لئوي آفریقایی هم از نوعی ساعت آبی سخن می

ترین  این ساعت آبی قدیمی. یافت شد مدت آبیاري کشتزار پایان می زمانی که خالی می

. رسد الد میسال قبل از می 1400شده است و قدمت آن به  نوع ساعت آبی شناخته

عالوه بر این نوعی دیگري از ساعت وجود داشت که از دو ) 50: 1377پاپلی یزدي، (

شد و  اي بر روي فنجان بزرگ گذاشته می شد و پیمانه ظرف کوچک و بزرگ تشکیل می

هاي آبیاري دوره  در دیوان. شد زمان پر شدن پیمانه مقیاس تعیین زمان محاسبه می

شده که  هم گفته» فنکال» «در دیوان الماء. گفتند می» بست«، ساسانی به این ساعت آبی



  

  

  

  
265... نقش دانش بومی در پایداري منابع آب در جنوب 

در قرن پنجم هجري، ناصرخسرو در اشعار خود آشکارا از این . به معناي فنجان است

هاي دیگري هم داشته که  این وسیله درگذشته و حال نام. گوید ساعت آبی سخن می

. سره، جام، رونه و تنگ پنگان، تشته، سبو، تشت، سرجه، سرقه، بل،: اند از عبارت

اگرچه امروزه در مکاتبات رسمی با . شود نامیده می» تاس«و دربجستان ) 50همان، (

» تاس آب«عنوان  باشود، ولی در بین مردم عام هنوز هم  عنوان فنجان نامیده می

  ).9شکل (مشهوراست 

  

  
  )هاي تحقیق یافته(مدل مفهومی نظام آبیاري سنتی ناحیه پژوهش،  -9شکل 

  

  گیري نتیجه. 5

دانش بومی روستاییان ایران ریشه در تاریخ کهن این سرزمین دارد و همچون تمدن 

در میان انبوه علوم و فنونی که ایرانیان مبدع و . ایران باستان، سرآمد دانش بشري است

هاي  اند، فن ساخت قنات و نظام سنتی آبیاري، داراي پیچیدگی مبتکر آن بوده

مطالعات متعدد داخلی و خارجی، هنوز زوایاي زیادي از آنها  اوجودبست که ايویژه

این پژوهش ضمن معرفی قنوات مهم و بزرگ شهرستان بجستان . ناشناخته مانده است
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که قدمت چند هزارساله دارند، نظام آبیاري سنتی حاکم بر این قنوات را مطالعه و تبیین 

ب قنوات ثالثه و افزایش و کاهش نموده و نشان داده که تعیین ترکیب و تفریق آ

بارش و نوع محصول  ،مدارهاي آبیاري، مبتنی بر دانش بومی و تابع تغییرات فصلی دما

هریک از این موارد در پایداري منابع آب، تأثیر مستقیم . باشد زراعی غالب منطقه می

رفیت و بیش از ظ(داشته است و ازآنجاکه اساساً پدیده قنات، ساختاري پایدار دارد 

ها،  برداري مداوم در طی قرن ، بهره)شود منابع تجدید پذیر، از ذخایر برداشت نمی

هاي  دهد که تمام فعالیت وقت موجب ناپایداري منابع آب نشده و برعکس نشان می هیچ

هاي اکولوژیک  مرتبط با قنات به دلیل آنکه مبتنی بر دانش بومی و محلی و نیز ظرفیت

  .زگار استزیست سا بوده، با محیط

شده و این کویر بخش  که ناحیه پژوهش در حاشیه کویر بجستان واقع آنجاییاز

هاي مناطق خشک و  شود، همیشه چالش اعظمی از حوضه آبریز ناحیه را شامل می

حافظه تاریخی مردم منطقه . بیابانی، بر شیوه زندگی ساکنان آن تأثیر داشته است

آوري مردم  د، اما نکته حائز اهمیت، مقاومت و تابهاي زیادي را به یاد دار خشکسالی

تغییرات زمانی و مکانی آبیاري، انتخاب محصوالت . هاي خشکی بوده است در دوره

هاي مقابله با  بخشی از شیوه... آبی، محاسبه دقیق حقآبه مالکین و  مقاوم به گرما و کم

راعی داراي استاندارد همچنین ابعاد اراضی ز. باشد وهوایی مناطق خشک می شرایط آب

خاصی است که در موقع آبیاري بهترین وضعیت را در مصرف حداقلی، با کارایی و 

مترمربع است که در منطقه بجستان  300این ابعاد معادل . بازدهی حداکثري داراست

و از گذشته محاسبه و تعیین حدود قطعات . باشد مطابق با یک قفیز زمین زراعی می

اساس قفیز بوده و این یعنی در انتخاب حدود زمین نیز دانش  اراضی کشاورزي بر

  . بومی مبتنی بر پایداري منابع آب مورد توجه بوده است

اي  تحقیق نشان داد که نظام سنتی حاکم بر این قنوات، مجموعه ،عالوه بر این

سال شود که طی هزاران  ها را شامل می ها و دانسته فرهنگ تنیده و گسترده از خرده درهم

هاي روستایی  گرفته و آن را تبدیل به سازمانی فراگیر و تأثیرگذار در سکونتگاه شکل
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اي که بعضاً بقاء و فناي یک روستا، وابسته به همین  گونه ناحیه پژوهش کرده است، به

تخریب و تخلیه هزاران روستا در گذشته، به علت از بین . باشد نظام آبیاري سنتی می

در بجستان مدیریت . قتصادي، اجتماعی و سیاسی روستا بوده استرفتن همین ساختار ا

باشد و عوامل و نیروهاي انسانی نظام  اي می نظام آبیاري سنتی، داراي تشکیالت ویژه

شده در این تشکیالت  اي تعریف اند، که هر گروه وظیفه شده آبیاري به چند گروه تقسیم

اورزي، مؤلفان، کیاالن، جویبانان، مقنیان شوراي کش: این تشکیالت شامل. دارند بر عهده

و موتوربانان
1

وظیفه . باشد می) اصلی(دار فنجان  کننده فنجان و امانت ، صاحبکار، کنترل

  .شده است دقیقاً تعیین و محاسبهیادشده، هاي  وحقوق هریک از پیشه و حق

له و ها نضج و تکوین یافته و شاک بر این اساس نظام آبیاري سنتی، که طی قرن

سادگی دستخوش تغییر و  هویت نظام سکونتگاهی روستایی وابسته به آن است، نباید به

اند و  عنوان شکلی پایدار از توسعه روستایی، هنوز زنده هاي ایران به قنات. تخریب گردد

فقط، ابزاري براي تأمین آب کشاورزي » قنات«. اند داشته روستاهاي بسیاري را زنده نگه

هاي روستایی است که ساختارهاي  ازمانی چندبعدي در سکونتگاهنبوده، بلکه س

به آن وابسته است و » نواحی روستایی«محیطی  اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و زیست

، )کار و تولید شغل منزلت اجتماعی، تقسیم(عالوه بر مناسبات اجتماعی و اقتصادي 

ر، مسجد، حمام و دیگر انبار، آسیاب آبی، بازا آب(فضاي کالبدي و فیزیکی روستا 

  .گرفته است  بر اساس قنات شکلکالً، )بناهاي عمومی

بوده  2»کشاورزي محور توسعه«هاي توسعه کشور،  طوري که در اغلب برنامه همان

) عنوان بخشی از طرح فراگیر آمایش سرزمین به(است، در مدیریت یکپارچه منابع آب 

هاي پیرامون  تمام تالشکه شود  پیشنهاد میباشد و » قنات«باید محور توسعه منابع آبی، 

                                                
گانه، در میان مزارع کشاورزي  هاي اخیر براي جبران کاهش آبدهی قنوات سه الزم به توضیح است که در سال-1

.چند حلقه چاه عمیق حفرشده است

.هاي توسعه کشور قبل از انقالب با محوریت صنعتی و بعد از انقالب با محوریت کشاورزي بوده است برنامه-2
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اگر اعتبارات دولتی براي توسعه و . ها متمرکز شود آب، بر احیاء و تقویت قنات

هاي عمیق تخصیص یافت و متولی حفظ قنوات، سازمان میراث  حفاظت از چاه

اي کردن پایدارترین منبع آبی کشور  فرهنگی شد، باید بدانیم در حال حذف و موزه

خوبی ایفا کند و  اي خود را به تواند نقش توسعه م، چراکه هنوز هم قنات میهستی

به  ؛ارمغان آوردبه را که نیاز امروز و شرایط بحرانی آب است، » پایداري منابع آب«

هاي مخرب فعلی  جایگزین شیوه» مدیریت یکپارچه منابع آب«شرطی که رویکرد 

  .برداري آب شود بهره

از سرمایه اجتماعی و انسانی است که توسعه و دانش بومی بخش مهمی  

ها بین جوامع  هاي فراوان ندارد، و طی قرن گیري از آن، نیاز به آموزش و هزینه بهره

هایی  حل که راه دانش بومی به لحاظ این. شده است محلی از نسلی به نسل دیگر منتقل

مبتنی بر طبیعت
1

اي برخوردار  سازنده کند، در پایداري منابع آب، از نقش ارائه می 

  .است

                                                
1. NATURE-BASED SOLUTIONS
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