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برنامه نوسازی دورۀ پهلوی نظام کهنسال آبیاری سنتی را دستخوش تغییر و تحول کرد .پیامدهای نوسازی نظام آبیاری
سنتی در غرب ایران مسئلۀ اصلی مقاله حاضر است .ضمن بررسی این مسئله ،تحلیل چرایی نوسازی و تبیین شرایط
راهبردی برنامه نوسازی نظام آبیاری نیز از اهداف جانبی این پژوهش است .پژوهش حاضر رویکردی کیفی دارد .دادهها
از آرشیو اسناد و سایر منابع کتابخانهای ،بر اساس نمونهگیری هدفمند ،گردآوری شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از
روش گراندد تئوری استفاده شده است .یافتهها نشان میدهد در شرایط کافی نبودن میانگین بارشهای سالیانه ،استفاده
از فنون آبیاری مصنوعی در کشاورزی الزامی بود .توسعه کشاورزی تجاری و گسترش کاشت محصوالت آبی سبب
توجه بیشتر به نظام آبیاری مصنوعی شد .بهرهگیری از سیستمهای آبیاری تحت فشار در کنار سایر روشهای سنتی
آبیاری سطحی از مهمترین برنامههای راهبردی در نوسازی نظام آبیاری بود .سدسازی مدرن ،حفرچاههای عمیق و نیمه
عمیق ،توسعه و بازسازی شبکه آبیاری و ادغام تشکیالت سنتی نظام آبیاری در ادارات آبیاری منطقهای از جمله اقدامات
بنگاه مستقل آبیاری در غرب ایران بود .افزایش سطح زیر کشت محصوالت نقدی مانند تریاک ،چغندر و پنبه با بهره
گیری از دانش نوین آبیاری ،افزایش راندمان آبیاری ،کاهش تنش و بهبود روابط اجتماعی از پیامدهای مهم نوسازی نظام
آبیاری سنتی در غرب ایران بود.

واژگان کلیدی :غرب ایران ،دورۀ پهلوی ،نوسازی ،نظام آبیاری سنتی ،تئوری زمینهای
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مقدمه

در یك تقسیمبندی کلی میتوان نظام آبیاری در ایران را به دو دسته تقسیم کرد :الف .نظام
آبیاری طبیعی و ب .نظام آبیاری مصنوعی .به استثنای زمینهای واقع در حاشیه دریای مازندران ،با
متوسط بارش سالیانه بیش از  20اینچ ،کشت محصوالت آبی در بقیه مناطق ایران ،با میانگین بارش
سالیانه کمتر از  20اینچ ،نیازمند آبیاری مصنوعی بود ( .)Seyf, 2006: 661در جدول شماره ()1
میانگین بارش سالیانه مناطق مختلف ایران قابل مشاهده است .منابع آب رودخانهای مهمترین منابع
آبیاری مصنوعی در غرب ایران بوده است .انبوه اسامی سدها ،بندها و نهرهایی که در دورههای
مختلف تاریخی بر روی رودخانهها احداث و منشعب شده ،حکایت از اهمیت نقش رودخانهها در
کشاورزی غرب ایران دارد (محمودیان .)180-187 :1350 ،برای نمونه تنها در کرمانشاه اسامی نهر
خسروی ،نهر والش (بالش) ،نهر و بند دولتی و آثار و بقایای عملیات بزرگ عمرانی ساسانیان برای
بهره برداری از آب رودخانهها در مناطق قصرشیرین ،ماهیدشت ،ذهاب و شاهآباد نشان از اهمیت
نظام آبیاری رودخانهای در تاریخ و اقتصاد سیاسی و اجتماعی غرب ایران دارد .برخی نظریهپردازان
منشأ کوچنشینی در زاگرس را از «نتایج ضمنی کشاورزی آبی» قلمداد کردهاند (اینگه دمانت:1377 ،
 .)49اینگه دمانت میگوید میان تکامل آبیاری به وسیله کانال در بینالنهرین و کوچنشینی گلهداری
در ناحیه میان جلگه بینالنهرین و زاگرس ،رابطه مستقیمی وجود دارد (همان .)49 ،حتی تغییر و
تحوالت در ساختار اجتماعی و سیاسی فالت ایران در امتداد تحول ساختارهای آبیاری بینالنهرین
تفسیر شده است ( .)Spooner, 1974: 685به عبارت دیگر ساخت دولت و نوع نظام سیاسی در ایران
در ارتباط با مالکیت و ساماندهی تأسیسات آبیاری مصنوعی تبیین و تفسیر میشود1.حتی کشاورزی
در بخشهایی از بینالنهرین به آب رودخانههای مرزی در غرب ایران وابستگی حیاتی داشت .این
مسئله در طول تاریخ منشأ جنگهای خونین بین ایران و ساکنان بینالنهرین بود .در کتیبۀ منتسب به
آشوربانی پال به آتش زدن مزارع ایالم و پاشیدن تخم خار به منظور عدم مبادرت ساکنان ایالم به
کشاورزی اشاره شده است .حمالت متعدد سپاهیان عثمانی در دورۀ قاجاریه به غرب ایران و به
آتش کشیدن مزارع ،کوچ اجباری کشاورزان و تخریب سدها و بندهای آبیاری برای آبرسانی به
نخلستانهای بینالنهرین یادآور حمالت هولناک آشوریان به ایالم است .معضل کم آبی در ایران به

 . 1این دست نظریات مانند شیوه تولید آسیایی (مارکس و انگلس ،)1853 ،استبداد شرقی (ویتفوگل )1957 ،و استبداد
ایرانی (کاتوزیان ) 1374 ،برای تبیین رخدادهای تاریخی ایران بسیار ناکارآمد بوده و امروزه منسوخ شدهاند.
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عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه نیافتگی کشاورزی مورد توجه پژوهشگران بوده است .با این
وجود ،به نظر میرسد برای دورهای طوالنی ،تسلط روشهای ابتدایی در بهره برداری از منابع آب
سبب هدر رفتن آب و عقب ماندگی اقتصاد کشاورزی ایران شده است .میزان آب قابل استخراج
در ایران  170میلیارد متر مکعب برآورد شده که با استفاده از پیشرفتهترین روشهای آبیاری برای
آبیاری  18میلیون هکتار زمین کفایت میکند (مؤمنی .)22 ،1359 ،نظام آبیاری مصنوعی متأثر از
مقدار و نوع منابع تأمین آب دارای سازمان اجتماعی و اقتصادی متفاوتی بود .رودخانه ،قنات ،چشمه
و چاه مهمترین منابع تأمین آب کشاورزی در نظام آبیاری سنتی بود .در غرب ایران به رغم احداث
تعداد معدودی قنات ،رودخانه و چشمه منبع اصلی تأمین آب زمینهای کشاورزی بود .بر مبنای
تفاوت در نوع منبع تأمین آب ،شرایط اقلیمی منطقه و سختی و سهولت دسترسی به آب ،سازمان
اجتماعی نظام آبیاری سنتی و مناسبات درونی آن در هر منطقه کارکرد متفاوتی داشت .در مناطق
کم آب شرق و مرکز ایران که اتکای آبیاری به منابع محدود آبهای زیرزمینی بود ،نظام اجتماعی
دقیق و منظمی برای آبیاری شکل گرفت .بُنه معروفترین سازمان اجتماعی در مناطق کم آب ایران،
برای بهره برداری از آب قنات بود .در غرب ایران رودخانهها و چشمههای نسبتأ پر آبی وجود
داشت و به همین دلیل ،سازمان اجتماعی منظمی مانند بنه برای بهره برداری از آب تشکیل نشد .در
غرب ایران اگرچه آبیاری به شکل انفرادی انجام میشد ،اما ،تأسیس کانالهای آبیاری و الیروبی
نهرها مستلزم یك کار جمعی بود .در این پژوهش منظور از غرب ایران مطالعه موردی مناطق
کرمانشاه ،ایالم و لرستان است .مسئلۀ اصلی این مقاله تبیین پیامدهای نوسازی نظام آبیاری سنتی
در غرب ایران در دورۀ پهلوی است .ضمن بررسی این مسئله تحلیل چرایی نوسازی نظام آبیاری
سنتی و تبیین شرایط راهبردی برنامه نوسازی نظام آبیاری در غرب ایران نیز از اهداف جانبی این
پژوهش است .تحقیق حاضر به این سواالت پاسخ میدهد :چه علل و عواملی در شکلگیری نظام
آبیاری مصنوعی در غرب ایران مؤثر بود؟ چه راهکارهایی برای استفاده از منابع آب بهکار گرفته
شد؟ نوسازی نظام آبیاری سنتی چه پیامدهایی برای کشاورزی در غرب ایران داشته است؟
تاکنون دربارۀ نوسازی نظام آبیاری سنتی در ایران پژوهشی انجام نشده است .اتکای تحقیق
بر اسناد و گزارشهای مربوط به بنگاه مستقل آبیاری است .پژوهشهای پیشین در مورد نظام آبیاری
سنتی در ایران بیشتر بر قنات متمرکز شدهاند .مقالۀ منصور منصوریمقدم با عنوان «نظام آبیاری
سنتی در ایالم (مطالعه موردی :شهرستان ایوان غرب)» پژوهشی ارزشمند است .در پژوهش
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منصوری مقدم ،تا حدودی ،تفاوتهای نظام آبیاری رودخانهای در غرب ایران با نظام آبیاری قناتی
در شرق و مرکز ایران ذکر شده و الگوی نسقبندی آب در غرب ایران ،بر مبنای جفت گاو ،به
وضوح تشریح شده است .جواد صفینژاد از محققان برجسته در این حوزۀ پژوهشی میباشد و
تاکنون تحقیقات متعددی از ایشان منتشر شده است .پژوهشهای نظامهای آبیاری سنتی در ایران،

بنه :نظامهای سنتی زراعی در ایران ،سد زیر زمینی قنات وزان میمه اصفهان ،پژوهشی پیرامون نظام
آبیاری سنتی آشتیان ،آبیاری هفتپی از جمله بخشی از تألیفات صفینژاد است .دو ایراد اساسی بر
تحقیقات ارزشمند صفینژاد وارد است .یك :صفینژاد بنه را به عنوان نظام زراعی بهره برداری از
زمین تحلیل کرده در حالی که بنه یك سازمان اجتماعی منظم آبیاری بود و ذیل عنوان نظام بهره
برداری از آب سنخشناسی میشود .و دوم :صفینژاد در بررسی نظامهای آبیاری صرفأ بر قنات و
محاسبه روابط درونی این نظام آبیاری متمرکز شده است .به عبارت دیگر صفینژاد یك مسئله را
در نمونههای مختلف بررسی کرده در حالی که مسائل مختلف و مهمتری در ارتباط با نظام آبیاری
مطرح میباشد .از مصطفی ازکیا در موضوع توسعهنیافتگی روستایی در ایران تحقیقات دقیق و بسیار
ارزشمندی منتشر شده است« .واحدهای کار زراعی و آبیاری در فردیس» و «جنبههای اجتماعی
نظامهای آبیاری در ایران» (ازکیا و رستمعلیزاده) نمونههایی از پژوهشهای ارزشمند ازکیا میباشد.
ازکیا و رستمعلیزاده با تفکیك انواع منابع آبیاری مصنوعی شامل قنات ،رودخانه و چشمه سازمان
اجتماعی و ساز و کار فرآیند سه مرحلهای تأمین آب ،توزیع آب و مصرف آب را تبیین و تفسیر
میکنند .شاید تنها ایرادی که بر تحقیق ارزشمند ازکیا و رستمعلیزاده وارد است اینکه آنها قنات
را مهمترین منبع تأمین آب کشاورزی در ایران میدانند .در متن مقاله آنها به اهمیت آبیاری رودخانه-
ای و «تومار شیخ بهایی» در دورۀ صفویه برای تقسیم آب زاینده رود و نیز «تومارهای امیرکبیر» برای
تقسیم آب روخانههای کرج و جاجرود اشاره شده است .آثار و بقایای برجای مانده از کانالها،
سدها ،بندها و عملیاتهای عظیم عمرانی برای انتقال آب رودخانهها ،از دورانهای کهن تاکنون،
نشان از اهمیت نوع آبیاری رودخانهای در نظام آبیاری ایران دارد .در شمال و غرب ایران به ندرت
از آب قنات برای آبیاری استفاده شده است .در اهمیت منابع آب رودخانهای همین بس که پس از
اصالحات ارضی قطب کالن کشاورزی سرمایهداری و شرکتهای بزرگ کشت و صنعت ،به عنوان
الگوی موفق کشاورزی ،محدود به زمینهای اطراف سدهای بزرگ شد .احمد سیف در مقالهای با
عنوان «اهمیت آبیاری در کشاورزی ایران» 1اثرات آبیاری بر واردات و صادرات محصوالت
1

. On the importance of irrigation in Iranian agriculture
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کشاورزی در قرن نوزدهم را بررسی کرده است .سیف میگوید وابستگی کشاورزی ایران به آبیاری
مصنوعی و پوسیدگی ساختار نظام آبیاری در ایران از عوامل اصلی بازدهی پایین محصول بود که
در برخی مواقع تا سرحد قحطی پیش رفته بود .کارل گونار فیلبرگ1انسانشناس دانمارکی چندین

پژوهش ارزشمند دربارۀ فرهنگ و جامعۀ ایران انجام داده است .کتاب ایل پاپی :کوچ نشینان شمال
غرب ایران حاصل یك پژوهش میدانی در لرستان است .فیلبرگ با اقامت در لرستان از نزدیك
جزییات زندگی اجتماعی عشایر لرستان را ثبت کرده است .در این کتاب توصیف منسجمی از روش
آبیاری سطحی در بین عشایر غرب ایران وجود دارد .تحقیق تاریخچه آبیاری در ایران نوشته محمد
محمودیان آمار و اطالعاتی پیرامون ساخت سد و بندها در ایران ،از دورانهای کهن تا اواخر دورۀ
پهلوی ارائه میکند.
روش تحقیق حاضر کیفی از نوع گراندد تئوری2با رویکرد اشتراس3و کوربین4است .گراندد
تئوری در سال 1967م توسط دو جامعه شناس ،بارنی گالسر 5و آنزلم 6اشتراس ،به منظور ارائه
چهارچوبی برای فهم تجربه های بیماران در حال مرگ کشف و در کتاب معروف آنها تحت عنوان
«کشف نظریه زمینهای»7منتشر شد (محمدپور ،1392 ،ص .)313در تعریف آنها گراندد تئوری یعنی
کشف نظریه از دادههای واقعی که در جریان تحقیق اجتماعی گردآوری شدهاند

( & Glaser

 .)Strauss, 1967, p1این نظریه وامدار دو سنت فکری علوم اجتماعی ،کنش متقابل نمادین 8و
پراگماتیسم9است ( .)Corbin, 2017, p301در روند گراندد تئوری محقق پیش فرض ها را درهم
میشکند و از عناصر قدیمی نظمی نو میآفریند (اشتراس و کوربین ،1385 ،ص .)27برای چهار
دهه پس از مرگ اشتراس گراندد تئوری توسط شاگردان و شاگردان شاگردان وی توسعه و به
بسیاری از نواحی جهان و سایر رشتههای علوم انسانی و پرستاری راه یافت .اختالفات گالسر و
اشتراس در گراندد تئوری که برخاسته از مبنای فکری متفاوت آنها بود منجر به پیدایش دو رویکرد
1

. Carl Gunnar Fielberg
. Grounded Theory
3
. Strauss
4
. Corbin
5
. Barney Glaser
6
. Anselm S.
7
. Discovery Grounded Theory
8
. Symbolic interaction
9
. Pragmatism
2
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در گراندد تئوری شد .این رویکردها با عناوین گراندد تئوری اشتراسی1و گالسری2شناخته میشوند
( .)Janice & Others, 2016, p15رویکردهای دیگری از گراندد تئوری توسط شاگردان اشتراس
معروفیت یافته است .از جمله :گراندد تئوری ساختارگرا توسط کَسی چارماز 3،تحلیل ابعادی توسط
لئونارد شاتزمن4و تحلیل موقعیت توسط آدل کالرک5مهمترین رویکردهای گراندد تئوری در دهه
اخیر بودهاند.
روش گردآوری دادهها اسنادی و کتابخانهای است .دادهها پس از جمعآوری ،عبارتبندی و
کدگذاری شد .در ادامه روند مطالعه از نمونهگیری هدفمند 6،برای انسجام بیشتر نظریه ،استفاده شد.
روند تجزیه و تحلیل دادهها تا اشباع نظری7و مفهومی ادامه داشت و در نهایت شرایط علّی ،راهبردها
و پیامدهای پدیده ،مشخص شد .کار تجزیه و تحلیل و کدگذاری باز8در حین جمعآوری دادهها
انجام گرفت .پس از تحلیل اسناد و سایر منابع ،دادهها به حالت اشباع و تکرار رسیدند و ادامه
گردآوری متوقف شد .در مرحلۀ اول کدبندی ،بر مبنای مشابهت و اشتراکات مفهومی ،کدها در
سطح باالتری از مفاهیم انتزاعی تقلیل یافتند و  55مفهوم اصلی ساخته شد .در سطح دوم کدبندی
یا کدبندی محوری 689مقوله عمده ساخته شد و در مرحله سوم یا کدبندی انتخابی 610تم اصلی
شکل گرفت که در جدول شماره ( )1قابل مشاهده است.

1

. Straussian Grounded Theory
. Glaserian Grounded Theory
3
. Constructivist Grounded Theory by Kathy Charmaz
4
. Dimensional Grounded Theory by Leonard Schatzman
5
. Situational Grounded Theory by Adele Clarke
6
. Purposive Sampling
7
. Theoretical Saturation
8
. Open Coding
9
. Axial Coding
10
. Selective Coding
2
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جدول شماره ( )1متوسط بارش سالیانه در مناطق مختلف ایران)Seyf, 2006: 660(1
9.2
21.50
19.50
16.28
51.30
18.50
56.20
9.10
4.40
44.10
5.40
1.70
9.80
10.90
3.10

تهران
تبریز
همدان
استرآباد
آستارا
کرمانشاه
رشت
مشهد
اصفهان
انزلی
کرمان
سیستان
اهواز
بوشهر
زاهدان

جدول شماره ( )1مفاهیم ،مقولههای عمده و مقولههای هسته استخراج شده
ردیف

مفاهیم عمده

مقولههای عمده

تم

1

20

5

آبهای سطحی

2

20

8

سدسازی مدرن

3

25

12

راندمان آبیاری

4

15

9

بهبود روابط اجتماعی

5

18

8

نسق آب

6

22

13

کشاورزی تجاری

یافتههای تحقیق

در ادامه شرایط علّی ،شرایط میانجی ،راهبردها و پیامدهای پدیده ذکر میشود .مدل پارادایمی
پدیده نوسازی نظام آبیاری سنتی در غرب ایران در شکل ( )1قابل مشاهده است.

 . 1اندازهگیری متوسط بارش بر مبنای اینچ محاسبه شده است.
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شکل ( )1مدل پارادایمی پدیدۀ نوسازی نظام آبیاری سنتی در غرب ایران
شرایط علّی

زمینه ها

راهبردها

پیامدها

•کم آبی

•غرب ایران

•نهر انحرافی

•افزایش راندمان آبیاری

•آبهای سطحی

•دورۀ پهلوی

•تونلهای آبی

•توسعه سطح کشت آبی

•ناهمواری زمین

پدیده

•آبیاری سطحی

•آبیاری انفرادی

•مالکیت دولتی

•نوسازی نظام
آبیاری سنتی

•ادغام تشکیالت آبیاری

•کشاورزی رقابتی

•سد سازی مدرن

•بهبود روابط اجتماعی

•تغییر الگوی کشت

شرایط مداخلهگر

•حفر چاه عمیق

•مصرف بیرویه

•بنگاه مستقل آبیاری

•تجاری شدن
کشاورزی

•سیستم آبیاری تحت فشار

•آسیابهای آبی

شرایط علّی

در روند تجزیه و تحلیل دادهها «کم آبی»« ،آبهای سطحی»« ،ناهمواری زمین»« ،مالکیت
دولتی»« ،آسیاب آبی»« ،تغییر الگوی کشت» و «بنگاه مستقل آبیاری» عمدهترین مقولههای شرایط
علّی پدیده بود .در ادامه این مقولهها بررسی میشود.
کم آبی به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی ایران مفهوم پردازی
میشود (کاتوزیان82 :1386 ،؛ وثوقی .)107 :1370 ،مؤمنی میگوید مسئلۀ کشاورزی ایران کمآبی
نبود .میزان آب قابل استخراج در ایران  170میلیارد متر مکعب برآورد شده است که با استفاده از
پیشرفتهترین روشهای آبیاری برای آبیاری  18میلیون هکتار زمین کفایت میکند (مؤمنی،1359 ،
 .)22به هر حال ،بارشهای نامنظم ،خشكسالی و عدم امکان آبیاری طبیعی از عوامل رویآوری
به روشهای آبیاری مصنوعی بود.
وجود رودخانههای و چشمههای متعدد در غرب ایران از منابع اصلی تأمین آب زمینهای
کشاورزی بود .روخانههای الوند ،گاماسیاب ،قرهسو ،سیمره و کشکان از عمدهترین منابع آبیاری
مصنوعی در مناطق کرمانشاه ،ایالم و لرستان بودهاند .الوند با حداکثر  15مترمکعب آب در ثانیه
مهمترین رودخانه کرمانشاه میباشد (ساکما ،370/164 ،ص .)27دیگر رودخانههای مهم کرمانشاه
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عبارتند از :قرهسو ،رازآور ،مِرگ ،زمکان ،سروان ،لوشه ،دشت حُر ،هواسان ،گاورود ،گاماسیاب،
سنقرچای و دینور آب (سلطانی :1372 ،ج .)91-97 ،1به غیر از رودخانهها ،در کرمانشاه حدود
 37سراب عمده منابع آب زیرزمینی را تشکیل میدهند .برخی از معروفترین سرآبهای کرمانشاه
عبارتند از :سراب نیلوفر ،سراب قنبر ،سراب طاقبستان ،سراب ورمنجه ،سراب خضر الیاس ،سراب
روانسر ،سراب بیستون ،سراب صحنه ،سراب برناج ،سراب کاشنبه ،سراب هَرسَم ،سراب شیان،
سراب سرنشور و سراب آالنی (سلطانی :1372 ،ج .)89-91 ،1رودخانه کشکان مهمترین منبع آب
مورد استفاده برای کشاورزی در لرستان بود .کشکان از کوه هرو نشأت میگرفت و در طول مسیر
گذر از لرستان ،در هر منطقه ،کشاورزان با ایجاد سد و بندهایی قسمتی از آب رودخانه را به
مصارف کشاورزی اختصاص میدادند (جغرافیای لرستان1300 ،ق .)45 :همچنین رودخانههای
الشتر ،خاوه ،مادیانرود و بالرود از عمدهترین آبهای جاری در لرستان بودند .رودخانه سیمره از
کاماسیاب نهاوند سرچشمه گرفته ،پس از عبور از بیستون و منطقه چمچمال در کرمانشاه ،در منطقه
درود فرامان با نهر قرهسو پیوند یافته و از حاشیه جنوبی لرستان و منطقه درهشهر در ایالم عبور
کرده و به اسم کرخه در خوزستان امتداد مییابد (جغرافیای لرستان1300 ،ق .)55 :رودخانههای
میمه ،میانتنگ ،گدارخوش ،کنجانچم ،کنگیر ،چنگوله ،دوویرج ،کانیشیخ ،صده و تلخاب از
رودهای مهم ایالم به شمار میروند (یزدانپناه .)54 :1354 ،از آب رودخانه کنگیر فاریاب میشد.
رودخانه کنگیر با ظرفیت آب  1000لیتر در ثانیه حدود  1500هکتار از زمینهای منطقه سومار را
فاریاب میساخت (ساکما ،370/11983 ،برگ.)5
اگرچه غرب ایران نسبت به شرق و نقاط مرکزی از منابع آب بیشتری برخودار بود اما ،استفاده
از آب به دلیل ناهمواری زمین کار سادهای نبود .در بسیاری از مناطق غرب ایران زمینهای اطراف
یك رودخانه بزرگ به صورت دیم کشت میشد چرا که معموأل سطح رودخانه از سطح زمینهای
کشاورزی پایینتر بود .آبرسانی به زمینهای دیم نیازمند هزینههای گزافی بود و از عهده کشاورزان
خارج بود (ساکما ،230/2511 ،ص.)14
براساس قانون بنگاه مستقل آبیاری اجازه داشت به منظور آبیاری زمینهای کشاورزی از تمام
آبهای عمومی در سراسر کشور بهرهبرداری کند (ساکما .)293/21142 ،شرکت آبیاری غرب ایران
با مطالعه و ایجاد سدهایی حدود  80درصد آبهای کشاورزی را به تملك خود درآورد (ساکما،
 ،370/164ص.)85
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تقریبأ نصف منابع آب در هر روستا به مصرف آسیابهای آبی میرسید (ساکما،230/1315 ،
برگ .)1در سال 1334ش حدود  100آسیاب آبی در دشت ذهاب 21 ،آسیاب آبی در اطراف کنگاور
و حدود  35آسیاب آبی در سنقر و دهات اطراف فعالیت داشتند (ساکما ،260/857 ،برگ .)2طبق
ماده  15قانون اصالح قانون تأسیس بنگاه آبیاری ،بنگاه مستقل آبیاری مجاز به خریداری و انحالل
آسیابهای آبی شد (اینترنت .)rc.majlis.ir :از سال 1322ش پیشنهاد ساخت آسیابهای موتوری
مطرح شد.
از زمان تجاری شدن کشاورزی در غرب ایران الگوی کشت سنتی تغییر کرد و کشت محصوالت
نقدینهآفرین مانند پنبه ،تریاک ،تنباکو و چغندر جای غالت و سایر محصوالت غیر تجاری را گرفت.
تغییر الگوی کشت سبب انجام مطالعاتی در زمینه آبیاری مصنوعی و توسعه شبکه آبیاری مدرن
شد.
بر طبق ماده یك قانون «اجازه تأسیس بنگاه آبیاری» مصوب  29اردیبهشت  1322به منظور
« توسعه و اصالح امور آبیاری کشور بنگاه مستقلی تحت نظارت وزارت کشاورزی به نام بنگاه
مستقل آبیاری» تأسیس شد (اینترنت .)rc.majlis.ir :بنگاه مستقل آبیاری از زمان تأسیس تا سال
1344ش و ادغام بنگاه آبیاری در وزارت نیرو اقدامات عمرانی متعددی برای مدرن کردن نظام
آبیاری سنتی انجام داد .در ادامه برخی از فعالیتهای بنگاه مستقل آبیاری در غرب ایران بررسی
میشود.
زمینه

زمینه مورد مطالعه این پژوهش مناطقی از غرب ایران شامل کرمانشاه ،ایالم و لرستان از ابتدا تا
پایان دورۀ پهلوی است.
پدیده

پدیدۀ مورد نظر نوسازی نظام آبیاری سنتی در غرب ایران است.
شرایط مداخلهگر

تجاری شدن کشاورزی از مهمترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران بود که نهتنها در اقتصاد بلکه
در تحوالت اجتماعی و سیاسی ایران ردی از خود بر جای گذاشت .آبی بودن محصوالت کشاورزی
تجاری آبرسانی مصنوعی به مزارع را الزامآور کرد .در دورۀ پهلوی با هدف توسعه سطح زیر کشت
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محصوالت تجاری مانند :تریاک ،چغندر ،پنبه ،تنباکو و برنج مطالعات و اقدامات گستردهای برای
توسعه و نوسازی شبکۀ آبیاری در غرب ایران انجام شد.
راهبردها

مهمترین مقولههای شرایط راهبردی عبارتند از« :نهر انحرافی»« ،تونلهای آبی»« ،آبیاری
سطحی»« ،ادغام تشکیالت آبیاری »« ،سدسازی مدرن»« ،حفرچاه عمیق» و «سیستمهای آبیاری
تحت فشار» .در ادامه هریك از این مقولهها مورد بررسی قرار میگیرد.
ایجاد یك بند پوشالی و جدا کردن یك نهر انحرافی که به تدریج از بستر اصلی رودخانه فاصله
میگرفت و آب را به زمینهای مرتفع ،نسبت به بستر رودخانه ،هدایت میکرد روش معمول و
سنتی دستیابی به آبهای سطحی برای مصارف کشاورزی بود .رودخانه جگرلو در کرمانشاه در
واقع انشعابی انحرافی از رودخانه الوند بود که در دورۀ ساسانیان احداث شده بود (ساکما،
 ،230/2511ص .)12از مجموع  10000هکتار زمین کشاورزی در دشت مهران حدود  7000هکتار
به واسطۀ نهر انحرافی آبیاری میشد .در دورۀ قاجاریه ژاک ماری دمورگان ،مهندس فرانسوی ،در
احداث نهرهای انحرافی برای آبیاری دشت مهران به والی ایالم کمك کرد (دمورگان .)253 ،در 16
کیلومتری شمال شرق مهران با ایجاد یك بند و احداث نهری انحرافی آب رودخانه کنجانچم برای
آبیاری زمینهای دشت مهران هدایت میشد .همچنین با احداث یك بند بر روی رودخانه گاوی
و حفر نهری انحرافی معروف به «جوچفت»1آب رودخانه برای مشروب نمودن مزارع مهیا میشد
(ساکما ،370/196 ،ص .)7در جنوب لرستان از نیروی گاو و ابزار خیش برای حفر نهرهای انحرافی
استفاده میشد (ایزدپناه .)143 :1376 ،بندهای پوشالی ،محصول کار طاقتفرسای رعیتی ،با اولین
سیل و طغیان رودخانه فرو میریخت (بنگاه مستقل آبیاری.)2-5 :1332 ،
حفر تونل در سطح زمین برای منحرف کردن مسیر آب رودخانه یکی از راهبردهای مورد
استفاده در آبیاری دشت مهران بود .تونلهای رضاآباد و امیرآباد به طول  5الی  6کیلومتر آب
رودخانه کنجانچم را برای مشروب نمودن بخشی از زمینهای دشت مهران منحرف میکردند
(اینترنت .)www.isna.ir :حدود  4کیلومتر از مسیر  34کیلومتری کانال سد انحرافی قصرشیرین
به شکل تونل زیرزمینی احداث شد (بنگاه مستقل آبیاری.)49 :1332 ،

 . 1به معنای جوی کج
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به شکل سنتی سه روش آبیاری غرقابی (کَرتی) ،شیاری (نشتی جویچهای) و نواری و در غرب
ایران متداول بود .در روش غرقابی «ابتدا آب وارد کَرت1شده و سپس کَرت بسته میشود تا تمام
آب جذب خاک شود» (عطایی ،1337 ،ج .)253-258 ،1در روش شیاری (نشتی) با ایجاد جویچه-
هایی به شکل مارپیچی و یا با ایجاد شیاربندی در زمین ،آب در سطح مزرعه جاری میشد .فیلبرگ
میگوید در این روش آبیاری ،چنانچه شیب زمین اجازه میداد ،یك جوی انحرافی آب را به
حاشیۀ فوقانی مزرعه میرساند .در جوی آب فوقانی مزرعه ،به فواصل نزدیك ،آبراهههای کوچکی
وجود داشت که با سنگ یا کلوخهای چمندار بسته میشد .به محض برداشته شدن کلوخهای
چمندار از دهانهها ،آب به شکل زیکزاک در مزرعه جریان پیدا میکرد .در مدت زمان آبیاری،
مردی که مجهز به یك بیل بود با کار مداوم آب را در سطح مزرعه هدایت میکرد .چنانچه آب
وارد یکی از مجراهای جنبی میشد ،نقاط مختلفی از مجرا با گیاهخاک سد میشد .فرد آبیار با بیل،
آب را به سمت تكتك گیاهان سوق میداد (فیلبرگ.)133 -135 :1369 ،
در غرب ایران از واحد نسقبندی زمین ،معروف به «جفتگاو» ،برای تقسیم آب استفاده میشد.
چون زمین عامل محدود کننده بود بنابر این ،سازمان اجتماعی آبیاری ساده بود (عظیمی و دیگران،
 .)12 :1388یك جفت آب برابر با یك شبانهروز یا  24ساعت آب بود .در تقسیمبندیهای
کوچكتر ،هر جفت آب به « 2لنگ» و هر لنگ به « 2فچ» و « 8قچ» تقسیم میشد (منصوریمقدم،
پاییز و زمستان .)160-159 :1393 ،یك جفت آب برابر با  24ساعت آب ،یك لنگ آب برابر با
 12ساعت آب ،هر فچ آب برابر با  6ساعت آب و در نهایت هر قچ آب برابر با  1/5ساعت آب
بود (منصوریمقدم ،پاییز و زمستان .)160-159 :1393 ،در روش آبیاری رودخانهای نظارت بر
نوبتدهی و نسقبندی آب بر عهدۀ میرآب بود .در برخی روستاها از یك میرآب استفاده میشد و
در برخی مناطق از جمله قصرشیرین یك سرمیرآب و چهار میرآب امور آبیاری را مدیریت میکردند
(ساکما ،230/319 ،ص .)11حقوق میرآبها معموأل به شکل جنسی (سهمی از محصول) پرداخت
میشد .شکایات متعدد خرده مالکان و نارضایتی از نحوۀ تقسیم آب سبب شد بنگاه مستقل آبیاری
مسئولیت تقسیم آب را عهدهدار شود (ساکما .)370/31 ،بنابر این میرآبها جزیی از تشکیالت
شرکت نوین آبیاری شدند و حقوق آنها به صورت نقدی تعیین شد .در ابتدای دورۀ پهلوی دوم
 . 1محل نشاءکاری محصوالتی مانند تنباکو ،برنج ،گوجه و غیره را «کَرت» مینامیدند .کَرت واحد شمارش محصوالتی
بود که به روش غرقابی به عمل میآمد .برای نمونه  2000کرت تنباکو یا  1000کرت گوجه (ساکما،296/1302 ،
ص.)14
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برای  2نفر میرآب که بر امور آبیاری  200جفت زمین واقع در سمت چپ رودخانه قرهسو در
روانسر نظارت میکردند ،ماهیانه هر کدام  150تا  200ریال حقوق تعیین شد (ساکما،370/164 ،
ص .)90پس از آن محاسبات سنتی زمانبندی آب مانند ساعت خورشیدی ،ساعت آبی و غیره تابع
نظام زمانسنجی رسمی و مدرن شد.
اولین مطالعات مدرن سدسازی در غرب ایران از دوره پهلوی اول آغاز شد .سد روانسر اولین
سد مدرن در غرب ایران بود که در سال 1318ش ساخته شد و یك سال بعد به بهره برداری رسید
(محمودیان )188 :1350 ،سد روانسر در ده کیلومتری قریه روانسر و بر روی رودخانه قرهسو
ساخته شد .با انشعاب دو نهر انحرافی از سد جدید در مجموع حدود  7000هکتار از زمینهای
روانسر آبیاری شد (ساکما ،370/164 ،ص .)122در سال 1328ش دو سد چغلوندی و اسدخانی
(میسیوندی) در لرستان توسط شرکت آبیاری لرستان ،زیر مجموعه بنگاه مستقل آبیاری ،ساخته
شد .ظرفیت انتقال آب سد چغلوندی ،با انشعاب دو نهر ،حدود  190سنگ 3( 1متر مکعب) آب
بود (بنگاه مستقل آبیاری .)3-5 :1332 ،شرکت آبیاری کرمانشاه در سال 1332ش برای ساخت یك
سد انحرافی بر روی رودخانه الوند در قصرشیرین اقدام کرد .انشعاب یك کانال  34کیلومتری از
سد ،با ظرفیت  4مترمکعب آب در ثانیه ،حدود  8000هکتار زمین را فاریاب میکرد (بنگاه مستقل
آبیاری .)49 :1332 ،همچنین ،سدهای رازآور ،برفآباد و بره سیمین در دورۀ پهلوی دوم در
کرمانشاه احداث شد (ساکما ،370/164 ،ص.)120
در سال 1343ش شرکت آبیاری کرمانشاه در دشت ذهاب اقدام به حفر چاههای عمیق 70
متری و احداث چند رشته قنات کرد (ساکما ،370/10957 ،ص .)3با حفر چاههای عمیق در
ماهیدشت و ذهاب بخش عمدهای از منابع آب زیرزمینی استخراج شد .طبق مطالعات شرکت
آبیاری کرمانشاه برای تهیه یك مترمکعب آب در ثانیه 25 ،حلقه چاه  70متری و  10حلقه چاه
رزرو مورد نیاز بود (ساکما ،370/10957 ،ص.)15
 . 1واحد سنگ مقدار آبی بود که برای گردش یك سنگ متوسط آسیاب مورد نیاز بود (ایزدپناه )121 :1376 ،و معموالً
برابر با  10الی  12لیتر آب در ثانیه بود .صفینژاد میگوید یك سنگ آب عبارت است از مقدار آبی که از دهانه آجری
به ابعاد  20 × 20برابر با  400سانتیمتر مربع ،در زمین بدون شیب و آرام ،در هر دقیقه  15قدم حرکت نماید (صفینژاد،
 .)125 :1359طبق محاسبات صفینژاد هر سنگ آب برابر با  10لیتر آب در ثانیه بود .واحد دیگر برای اندازهگیری آب
در لرستان «بیل» بود .یك بیل معادل  3/5اینچ آب بود (همان).
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پس از اصالحات ارضی در کنار روشهای سنتی آبیاری سطحی از روشهای نوین سیستمهای
آبیاری تحت فشار مانند آبیاری قطرهای و بارانی استفاده شد (یزدانپناه .)53 :1354 ،تأکید قانون
اصالحات ارضی بر مکانیزه کردن کشاورزی ،راحتی و راندمان باالی سیستم آبیاری تحت فشار از
عوامل گرایش مالکان به نظام آبیاری مدرن بود (مهدوی و نژاد شاملو.)25 :1353 ،
پیامدها

در روند تجزیه و تحلیل دادهها مقولههای «افزایش راندمان آبیاری»« ،توسعه سطح کشت آبی»،
«آبیاری انفرادی»« ،کشاورزی رقابتی» و «کاهش تنشهای اجتماعی»« ،مصرف بیرویه» به عنوان
عمدهترین پیامدهای پدیده آبیاری مصنوعی مشخص شد.
راندمان استفاده از آب عبارت است از رابطه بین حجم واقعی آب مورد استفاده برای مصرف
و حجم آب انتقال داده شده یا برداشت شده از منبع آب (عباسی و همکاران .)114 :1395 ،در
روش آبیاری سنتی معموالً از سرچشمه تا محل کشت حدود  40درصد آب به هدر میرفت .به
ازای هر یك کیلومتر فاصله از سرچشمه ،آب به میزان  8.7درصد تقلیل مییافت (ساکما،370/164 ،
ص .)133قطعه قطعه بودن اراضی ،پوسیدگی کانالهای آبرسانی ،تبخیر و مشکالت تسطیح اراضی
از عوامل عدم استفاده بهینه از آب بود .خشکانیدن باتالقها ،بازسازی نهرهای پوسیده ،ساخت
سدهای مدرن و در نهایت استفاده از سیستمهای آبیاری تحت فشار راندمان آبیاری را افزایش داد
(ساکما ،370/164 ،ص .)135هر تلمبه در یك ساعت  8متر مکعب آب معادل  135لیتر در ثانیه
پمپاژ میکرد .یك هکتار زمین در تابستان  10نوبت و در هر نوبت به  800مترمکعب آب نیاز
داشت .با احتساب مقداری از آب که به هدر میرفت برای یك هکتار زمین در تابستان حدود
 1000مترمکعب آب الزم بود .با  2عدد تلمبه موتوری  270لیتر در ثانیه آب تهیه میشد و این آب
برای آبیاری  230هکتار زمین کافی بود (ساکما ،370/164 ،ص.)134
به واسطه خدمات شرکت آبیاری در سال 1355ش حدود  642300هکتار زمین آبی در کرمانشاه
آماده بهره برداری شد (نیر و اردالن.)10 :1361 ،
در روش سنتی ،عملیات آبرسانی (انتقال آب) به زمینهای کشاورزی با یك کار گروهی و
هماهنگ به انجام میرسید .شرکت در عملیات جمعی برای ساختن بند انحرافی و الیروبی از نهرها
از الزامات حق نسق آب بود (لطفی .)76 :1380 ،برای نمونه ،در منطقه درهشهر ایالم سیستم
آبرسانی به زمینهای دیم با حفر صدها متر جوی آب به شکل « »Uانجام میشد .این سیستم
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آبرسانی معروف به «ناواره» بود و با انجام یك کارگروهی طاقتفرسا به اتمام میرسید (لطفی،
 .)76 :1380در روستای غالمآباد از توابع درهشهر ایالم در یك روز معین ،معروف به «مردکُشان»،
کشاورزان برای تقسیم کار و بهرهمندی از حقآبه رودخانه سیکان دور هم جمع میشدند .چنانچه
دهقانی در این مراسم شرکت نمیکرد حقآبه را از دست میداد (لطفی .)77 :1380 ،با توسعه
فناوری استفاده از شیوههای نوین آبیاری مانند تلمبهکاری و پمپاژ آب با قدرت موتور ،همبستگی
گروهی کشاورزان در امور آبیاری تضعیف و مردکُشان از موضوعیت افتاد.
شرکت آبیاری با اجاره و خرید بهترین امالک در منطقه پا به عرصه رقابت در اقتصاد کشاورزی
گذاشت .مالکان در کرمانشاه تمایلی چندانی به آب دادن به محصول گندم و جو نداشتند ،چرا که
بهرۀ مالکانه محصوالت دیمی یكسوم و محصوالت آبی یكپنجم بود (ساکما ،370/164 ،ص.)72
یکی از راهکارهای شرکت آبیاری برای فروش آب ایجاد کم آبی عمدی و رقابت بین کشاورزان
برای افزایش تقاضا بود (ساکما ،370/164 ،ص.)84
در سیستم آبیاری سنتی قانون «سرشکستن» و «زورمداری» حاکم بر نظام آبیاری بود .در ساعات
روز بر سر تصاحب آب جنگ و نزاع در میگرفت و معموالً شبها آب به هدر میرفت (ساکما،
 ،230/319ص1؛ صفینژاد .)10 :1368 ،انفرادی شدن سیستم آبیاری با استفاده از آبیاری تلمبهای
باعث کاهش تنش در مناسبات و بهبود روابط اجتماعی در روستاها شد.
گسترش حفر چاههای عمیق و نیمه عمیق در بیشتر مناطق کشور دورۀ پهلوی دوم منجر به بهره
برداری بی حساب و کتاب و خالی شدن منابع آب زیر زمینی شد (بنگاه مستقل آبیاری.)5 :1342 ،
پس از اصالحات ارضی در قطب کشاورزی خرد ،به دلیل عدم محدودیت بهره برداران و ضعف مدیریتی
در حفرچاههای عمیق و نیمه عمیق و بهره برداری بیرویه از منابع آب زیر زمینی ،خساراتهای زیادی به منابع
طبیعی وارد شد (زرعکانی ،خرداد و تیر  .)227 :1386ادامه فرایند حفر چاههای عمیق و خالی شدن
سفرههای آب زیر زمینی ،پس از انقالب اسالمی ،از عوامل اصلی شکلگیری پدیدۀ ریزگردها و
آلودگی هوا به ذرات خاک میباشد.
نتیجه

به استثنای چند منطقه در شمال کشور ،کشاورزی در ایران همواره وابسته به آبیاری مصنوعی
بوده است .دولت به عنوان تنها بزرگ مالك آب و زمین در ایران وظیفۀ ساختن تأسیسات آبیاری
را بر عهده داشت .آثار و بقایای برجای مانده از کانالها و زیرساختهای آبرسانی نشان دهندۀ
اهمیت آبیاری مصنوعی در نظام اقتصادی و اجتماعی ایران است .رودخانه و قنات مهمترین منابع
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تأمین آب در نظام آبیاری سنتی بود .فرآیند تغییر و تحوالت ساختار کشاورزی و نظام آبیاری در
ایران نشان میدهد رودخانهها ،به دلیل حجم قابل توجه آب ،مهمترین منبع تأمین آب کشاورزی
بودهاند .عدهای از پژوهشگران داخلی (برای نمونه صفینژاد و ازکیا) بر قنات به عنوان مهمترین
منبع تأمین آب کشاورزی در ایران تأکید میکنند .و بُنه را به عنوان نظام غالب تولید کشاورزی
معرفی کردهاند .تعدادی از پژوهشگران خارجی (برای نمونه هوگالند) تحت تأثیر مطالعات صفی-
نژاد پیامدهای اصالحات ارضی را بر نظام بُنه ،به عنوان نظام مسلط تولید کشاورزی ،بررسی کردهاند.
در اینجا مجال باز کردن جزییات این بحث نیست .کوتاه اینکه بُنه سازمان اجتماعی آبیاری در
برخی از مناطق خشك و کم آب ایران بود .پس از اصالحات ارضی و نوسازی نظام آبیاری،
کشاورزی ایران منحصر به واحدهای بزرگ بهره برداری در اطراف سدهای بزرگ شد و تمام
امکانات دولت به این واحدهای بزرگ سرمایهداری اختصاص یافت .ساخت سدهای مدرن ،حفر
چاههای عمیق و نیمه عمیق ،استفاده از قدرت موتور در آبیاری و بهرهگیری از سیستمهای آبیاری
تحت فشار مهم ترین اقدامات دولت برای نوسازی نظام آبیاری سنتی در غرب ایران بود .با این
اقدامات سطح زمینهای آبی و راندمان آبیاری به شکل قابل چشمگیری افزایش یافت .نوسازی
نظام آبیاری سبب فروپاشی سازمان اجتماعی کشاورزان در آبرسانی به زمینهای دیم ،کاهش تنشها
و بهبود روابط اجتماعی در روستاها شد.
منابع
کتاب
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Abstract
rehabilitation program changed the old system of traditional irrigation. The
consequences of modernizing the traditional irrigation system in western Iran are the
main issue of the present paper. By studying this issue, the analysis of the reasons for the
modernization and the explanation of the strategic conditions of the irrigation system
modernization program, are as the objectives of this research. The present study has a
qualitative approach. Data was collected from the archives of documents and other
library resources, based on targeted sampling. To analyze the data, the grounded theory
method is used. The findings show that, under the conditions of insufficient average
annual rainfall, it was imperative to use artificial irrigation techniques in agriculture. The
development of commercial agriculture, and the expansion of planting of crops, led to
more attention to artificial irrigation systems. The use of pressurized irrigation systems,
along with other traditional irrigation techniques, is one of the most important strategic
plans in modernizing the irrigation system. Modern damming, deep and semi-deep
excavation, irrigation network development and rehabilitation, and the integration of
traditional irrigation systems in regional irrigation administrations, including the
activities of an independent irrigation firm in western Iran. Increasing the level of
cultivation of cash products, such as opium, beet and cotton, was based on the important
implications of modernizing the traditional irrigation system in western Iran, utilizing
modern irrigation knowledge, increasing irrigation efficiency, reducing tension and
improving social relations.
Key words: West of Iran, Pahlavi Era, Modernization, Traditional Irrigation System,
Grounded Theory
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