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  دهیچک

 زاینـده رود  هیحاشـ ی زراعـ  وی باغي ها عرصه دري بردار بهره تیوضعی بررسی پ در حاضر مطالعه

 هیحاشـ  منـاطق  . اسـت  بـن  و سـامان  شهرسـتان  دو در مشخص طور به و ياریبخت و محال چهار استان در

ي ا محـدوده  . دارنـد  بن و سامان هاي شهرستان و زراعی یباغ داتیتول دري ا عمده و مهم نقش رود ندهیزا

 سـامان  و بن شهرستان دو در رود ندهیزا رامونیپ و مجاوری اراض از هکتار 18000بیش از ی بیتقر عتسو به

بـرداري و   بهـره کیفیـت  . دهـد  یمـ  لیتشـک  را رود نیـ ا هیحاش پمپاژي ها ستگاهیا برداران بهره تیفعال عرصه

برداري مشترك از منـابع آب و خـاك    ه بهرهیپا .گردد هاي دور بازمی مدیریت منابع آب زاینده رود به گذشته

ـ ا ازی یکـ  بـه  تعلـق ي مبنـا  بر برداري کشاورزان  موقعیت بهره اغلب و هنهاده شد ها بر مبناي نظام دانگ  نی

بـرداري از   بهره و تیریمدي ها وهیش سنتی و عرفی ازشکلی  ، یدانگي واحدها در . شود یم شناخته واحدها

 در یـا  و شـرکت  رساندن ثبت به با ها دانگی برخ کم شماري موارد در . مشاهده نمود توان  را می منابع آب

 و سـر  و زمـین  یآبـ  منـابع  از مشترك يبردار  بهره به تعاونی و با نظارت و مدیریت عوامل فنی خود  شکل

آب  بـرداران هـم   سازي اراضی بهـره  اي موارد در جهت یکجاکشتی و یکپارچه و حتی در پاره اند دادهی سامان

تـرین   بـیش  آب هـم  هاي عرصه اکثریتشاید بتوان گفت در با این وجود  . اند اقدامات مفیدي به عمل آورده

ب و نه  هاي جمعی بر پایه بهره همکاري     . ار داردقر کشاورزي کامل تولید مدیریتبرداري از منابع آّ

 هـاي پمپـاژ   ایسـتکاه ي بـردار  بهـره  و احـداث  هـاي  که محـدوده  بن شهرستان نقطه کشاورزي یازدهاز  

هکتـار از ایـن اراضـی     2092اي در حدود  تنها محدوده) هکتار 5082با مساحت تقریبی(گردند  یم محسوب

در مـورد شهرسـتان   . شـد  هاي پمپاژ آبیاري مـی  بردار به طور کامل به واسطه ایستگاه نفر بهره 2191متعلق به 

ـ آبر  حوضه از سامان شهرستاني کشاورز ویی روستا محدوده 23 در آب هم گروه 160سامان   زاینـده رود  زی

ـ ا . کننـد  یمي بردار بهره آني اریآب شبکه و پمپاژي ها ستگاهیا و  در نفـر   13212 رنـده یگ بـر  در هـا  گـروه  نی
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آب بـه طـورکلی و    هـم ي هـا  عرصـه  .اسـت ی عرفـ  بـردار  بهـره  و هیئـت امنـایی   ،یشرکت سهامداري ها قالب

 و مـدرن  مـه ین -ی سنت گونه دو بهي فنآور سطح ثیح ازآب شهرستان سامان به طور اخص  هاي هم عرصه

 اسـت ي اریآب نوآورانه و تر ياقتصاد شکلي ا قطرهي اریآب روش به مجهزي واحدها .اند شده کیتفکي ا قطره

ـ زی آبـده  زانیـ مي دارا آب هـم ي ها عرصه درصد 30 .دارد رواج آب همي ها عرصه درصد 6/40 در که  ده ری

  . برخوردارند هیثان در تریل 20ی آبده زانیم از ها عرصه نیا درصد 48 از شیب . اند هیثان در تریل

 موضـوع  نیا . است تر شیب مدرن مهین -ی سنت با آبیاري آب همي ها مجموعه مساحت موارد تر شیب در

ـ عـالوه بـر آن    . اسـت ي ا آبیـاري قطـره   سـامانه  به برداران بهره زیتجه به ازین شدت انگریب  ازی مـ ین از شیب

 در تریل 20 از تر کمی آبی دبي دارا  در شهرستان سامان مدرن مهین -یسنتي اریآب به مجهز آب همي ها عرصه

ی انـدک  مجمـوع  دري ا قطـره ي اریآب سامانه به مجهز آب همي ها عرصهي برا زانیم نیا که  یحال در ، اند هیثان

ـ  با آب همي ها عرصه طبقه دو دری یعن( مورد دوي استثنا به . است موارد درصد 40 از تر کم  تـا  61 آبی دب

ـ اکثر مـوارد ی بـاق  در) هیـ ثان در تـر یل 101 از تر شیب آبی دب با آب همي ها عرصه و هیثان در تریل 100  بـا  تی

  آب هـم ي هـا  عرصه تیاکثر موجودي ها داده براساس  .است  مدرن مهین -یسنتي اریآب با آب همي ها عرصه

 خطـوط  بـا  در روستاهاي شهرستان سامان )يا قطره ساماتهي دارا هم و نیمه مدرن -یسنت سامانهي دارا هم(

ـ ا دری آبرسـان  کـه  استی هیبد . شوند یمي اریآب متر 580 از شیبی اصل لوله  مسـتلزم  فاصـله  از ریمقـاد  نی

ي سـار یآب سامانه از برخوردار  آب همي ها عرصه از درصد 83 از شیب . استی توجه قابلي ها نهیهز صرف

ـ اکثر سرانجام این کـه   .اند شده مند بهره آن از شیب وي متر 850 لوله خطوط ازي ا قطره  بـا ي هـا  عرصـه  تی

 مورد در کهی حال در اند؛ شده گسترده متر 210 ریز ارتفاعات تا آب تأمین محل از مدرن مهین -یسنتي اریآب

  . دارند قرار متر 210ي باال ارتفاعات در واحدها نیا تیاکثري ا قطرهي اریآب باي ها عرصه

 منبع نیا از آناني بردار بهره زین ورود  زاینده داران حقابه و کشاورزاني دیتول تیفعال ادامه خصوص در 

ی ناشـ  چالش . نمود میتقسی کل گروه چهار به را ها چالش نیا توان یم . دارد وجودي متعددي ها چالشی آب
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 و دیـ تول تیریمـد  وی دهـ  سـازمان  ضـعف  ازی ناشـ  چـالش  ، يبـردار  بهـره ي انفـراد ي واحـدها ي خرد از

در ي گـذار  هیسـرما  چالشو تغییر آب و هوا  و سرانجام  یسال خشک گسترش ، یآب کم چالش ، يبردار بهره

ها هستند که در گزارش حاضـر   از جمله این چالش ياریآب نینوي ها يآور فن و ساتیتاس امور زیربنایی و 

   . عنوان شدها توصیه و  هایی اجرایی براي مواجهه با آن کلی و روشسازوکارهایی 
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   مقدمه
 در رود زاینده هیحاشی زراع وی باغي ها عرصه دري بردار بهره تیوضعی بررسی پ در حاضر مطالعه

   . است بن و سامان شهرستان دو در مشخص طور به وي اریبخت و محال چهار استان

ـ ا از هـدف  . دارند قرار استانی شرق شمال وی شرقي ها جهت در شهرستان دو نیا  آنی بررسـ  نی

 پرداختـه  دو آني کشـاورز  وی عـ یطب تیوضع و سامان و بن شهرستان دو استقرار تیموقع به ابتدا که است

 رود زاینده حقابه از برخوردار آب همي واحدها تیریمدی چگونگ تریخچه و نیز یبررس به آنی پ در و شود

ي واحدهاي آماری کل تیوضع گزارش ادامه در سپس ، شود مبادرت مزبور شهرستان دوزمان حاضر در  در

   . گردد یم ارائه رود زاینده هیحاش آب هم

ـ ا  بـا  ، شـود   یم مطرح واحدها نیاي رو فراي ها چالش و لیمسا گزارش ازي گرید بخش در  نی

ي بـرا ی مطلـوب ي وکارهـا  سـاز یـی  اجرایی ها هیتوص و کارها راه شنهادیپ با گزارش انیپا در کهیی نها مقصود

  . گردد مطرح ها آنی آب منابع  ها عرصه ازي بردار بهره بهی ده سامان

یی روسـتا  تعـاون  محتـرم  ریمد احیس مهندس انیآقا يهمکار و مساعدت از مطالعه نیا انجامي برا

 زیـ ن و بـن  و سـامان ي هـا  شهرسـتان ي جهادکشاورز محترم رانیمدي باقر وي خسرو مهندس انیآقا ،استان

 محمـد  جـان  مهنـدس  و شـهرکرد  شهرستانیی روستا تعاون محترم ریمدی دهقان لیجل مهندسي آقا جناب

   . میدیگرد برخوردار شهرکرد شهرستاني جهادکشاورز محترم ریمدي اریالله

ي بـردار  بهـره  نظـام  مسـئول  کارشـناس  يدریح اهللا بیحب مهندسي همکار و مساعدت دیترد بدون

ـ ا اطالعـات  ازی توجه قابل بخش لیتکم و هیته در استانیی روستا تعاون تیریمد  . بـود  مـوثر  گـزارش  نی

بررسـی آمـاري چگـونگی اسـتقرار و ترکیـب       به مربوط گفتاری یعن گزارش نیای دانیم اطالعات ازی بخش

 مـا  اریـ اخت در اسـتان ي جهادکشاورز همکاران هاي پمپاژ توسط آب در قالب ایستکاه مجموعه واحدهاي هم

 افـزار  نـرم  قالـب  در جهیعلوی عیشفی عل مهندسي آقا جنابی گرام دوست و همکار توسط و شد گذارده
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ي هـا  عرصـه  و پمپـاژ ي هـا  ستگاهیاي آمار مشخصات و بیترک لیتحل و هیتجز به تا شد برده  SPSSيآمار

ـ عز همکـاران  ریسـا  و شـان یا مسـاعدت  و کمـک  از . میکن مبادرتي بردار بهره  و ممنـون  زیـ نی سـاع  و زی

    . میسپاسگزار

ـ گرد هیتهیی روستا تعاوني مرکز سازمان محترم رهیمد ئتیه مصوبه اساس بر مطالعه نیا  دیـ ام . دی

 وي اریـ آب تیریمـد  بـه ی بخشـ   سـامان ي بـرا ی گـام  عنوان به و نموده نیتام را آنان خواسته گزارش که آن

  . گرددی تلقی بررس موردی نواح دری باغ وی زراع منابع ازي بردار بهره

                    

   1394 ماه اسفند                                                                  
         زرنگار رضا دیحم                                        
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  رهایمتغ و میمفاه فیتعر

) رهیـ غ و کانـال  ، رودخانـه  ، قنـات  ، چشـمه  ، چـاه ( آب منبع یک از هیثان یک در که رای آب مقدار :یآبده
 متر  ،هیثان در مکعب متر حسب بر را آب انیجر . ندیگو یم منبع آن) بده یا وی دب(یآبده کند یم دایپ انیجر

ـ جري بـرا  هیـ ثان در تـر یل واحـد  نجـا یا در کنند یم انیب هیثان در تریل یا و ساعت در مکعب  در  آبي هـا  انی
  . رود یم کار به  آب همي ها عرصه

سیستم آبیاري بارانی روشی است که در آن آب تحت تاثیر فشار ایجاد شده به وسیله موتـور   :بارانی آبیاري
ها به اطراف پخش می شود که به طور کلـی بـه دو دسـته     وارد لوله هاي مسیر شده و از طریق آبپاش ،پمپ

هاي مکانیکی نظیر سیستم  هاي لوله اي یا کالسیک از قبیل سیستم کالسیک ثابت و متحرك و سیستم سیستم
  دوار مرکزي تقسیم می شود

 متشکل ، بسته ستمیس یک لهیوس به آب آن در که استي اریآبی نوع ،فشار تحتي اریآب :فشار تحتي اریآب
  . شود یم عیتوزي کشاورز نیزم در  مربوط لوازم و لیوسا ریسا و اتصاالت ، لوله انواع ، پمپ از

 از اعـم ي باغـدار  و زراعـت  در معمول و شده شناختهي اریآبي ها روش کاربرد :مدرن مهین - 1یسنتي اریآب
 و لیوسا با ها روش نیا بیترک یا و  4ينواري اریآب و  3ياریشي اریآب ،2یکرتي اریآب  روش رینظ ییها روش

ي کشـاورز ي واحـدها  دري ا قطـره ي اریآب و فشار تحتي اریآبي ها روشي استثنا به دیجدي اریآب امکانات
 . استی بررس مورد

 از مستمر طور به آب قطرات از کندی انیجر آن در که است فشار تحتي اریآبی نوع :يا قطرهي اریآب
 این در . شود یم برقرار ها بوته یا درختان تک تکي پا به ، آني رو شده هیتعبي ها چکاننده و لوله قیطر

 صورت در( مرکزي کنترل دستگاه از گذشتن از پس) اتمسفر یک حدود( کم فشار با آب، آبیاري روش

                                                        
 .  یکسان گرفته شود. . .  هاي انتقال آب قدیمی نظیر قنات و کاریز و مفهوم آبیاري سنتی در اینجا نباید با روش 1

 . لیمستط مربع یا مربع شکل به تراز نسبتاًي ها کرت در مجاوري جو ازي جار آب تیهدا و ورود 2

 ارتفاع کمي ها پشته نیب در آب تیهداي برا عمق کمي ها چهیجو ازي ریگ بهره 3

 . شوند یم جدا هم ازی مرزکش لهیوس به نوارها . است متر 300 تا75 ها آني درازا و متر 15 تا 5 نوارهاي پهنا . کنند یمي بند نوار را مزرعه روش نیا در 4
 .  نوارهاست داخل در آبي شرویپ با همزمان نیزم در آب نفوذ کار نیا از هدف
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 قطره از عبور از پس ،شده پخش زمین سطح کل در که هایی لوله وسیله به) محلول کود با توام نیاز
 طور به و قطره قطره صورت به ، اند شده داده قرار گیاه مجاورت در مناسب هاي محل در که هایی چکان
   . شود می داده خاك به گیاه نیاز اندازه به ممتد

 آب هـم   عرصـه  کی در آب انتقال نقاط نیآخر تا آب نیتام محل انیم ارتفاع اختالف منظور :ارتفاع اختالف
 . باشد یم

انتقال آب به تراز  ، آب تأمین منبع از آبگیري منظور به ،زهکشی و آبیاري پمپاژ هاي ایستگاه :پمپاژ ستگاهیا
 که باشد صورتی به باید ، پمپاژ هايایستگاه طراحی . شود یم ساخته ها جریان زهکش تخلیه ای باالتر

 انواع . گردد پذیر امکان نگهداري و برداري بهره هايحداقل هزینه با و راحتی به ، ها آن از برداري بهره

 از پمپاژ: از عبارتند ، گیرند می قرار استفاده مورد زهکشی و آبیاري هاي پروژه در که پمپاژ هاي ایستگاه

  . 5ها  زهکش از پمپاژ و آبیاري هاي کانال از پمپاژ ، آب ذخیره هاياز مخزن پمپاژ ، رودخانه

 هـاي  شـبکه  مشـکالت  حـذف  بـراي ی مشارکت تیریمد هاي روش ازی یک بران آب تشکل : بران آب تشکل
 بهبـود  آن هـدف  کـه ی محلـ  استی التیتشک بران آب تشکل .است آب مصرف تیریمد وی زهکش و اريیآب

 ، معمـول  طـور  بـه  . اسـت  کشـاورزان  مهـارت  و نگرش ،دانش شیافزا باي کشاورز آب مصرف در راندمان
 بـه  ، دولـت  توسـط  تیمسـئول ي واگذار از بعد را» ییاجرا« و» یتیریمد« اتیعمل دو هر برانآبي ها تشکل
  . 6رندیگیم دست

  دیتول جهت در را خود مشتركي ها تیفعال که است برداران بهره ازی گروه شامل :يبردار بهرهی رسم تشکل
 بـه ی حقـوق  شکل بهي  تجار نیقوان در شده شناختهي ها قالب براساسي  کشاورز دیتول منابع از استفاده و

  . اند دهیبخش تیرسم و رسانده ثبت

 توسـط  اراضـی  از گروهـی ي بـردار  بهـره  نـوعی  روستایی تولید تعاونیي ها شرکت : تعاونی تولید روستایی
 هیئـت  و عمـومی  مجـامع  طریـق  از ها شرکت نیا در تصمیمات . است آنان فردي مالکیت حفظ با دهقانان

                                                        
  :ریزی نترنتیای نشان به اهیگ ،وشند، آب،  خاك تیسا وب به شود رجوع پمپاژ ستگاهیا 5

http://www. hidfab. com/detail. aspx?idproduct=21 
  : ریزی نترنتیای نشان به 1394 وریشهر 14 شنبه ، پرسي اگر تیسا وب ،. "آب مصرف تیریمد در کشاورزان مشارکتي برایی الگو بران آب شکلت   "  6

http://agripress. ir 
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 شـدن  یکپارچـه  و دیـ تول نمـودن ی تعاون قانون اهداف تحققي برا مذکوري ها شرکت . شود یم گرفته رهیمد
 ریسـا  و انییروسـتا  درآمـد  و دیـ تول شیافـزا  و کشـور  خـاك  و آب منـابع  از بـرداري  بهرهدر زمینه ی اراض
   . اند گذاري شده هدف پایه دو نیا با مرتبطي ها نهیزم

یی روسـتا  تعـاون ي مرکز سازمان نظر ریز وي کشاورز بخشی تعاوني ها شرکت ازی نوع  :يکشاورزی تعاون
 توسـعه  اهـداف  رعایـت  بـا  دامی و زراعی محصوالت تولید ،اعضا زندگی سطح باالبردن تیفعال موضوع با

 انجـام  بـا  اسـتیجاري  یا و ملکی اراضی مشترك و جمعی برداري بهره طریق از تعاونی موازین و کشاورزي
 اي حرفـه  احتیـاج  مـورد  وسایل و مواد تولید یا و وتدارك تهیه ،يکشاورز بنایی زیر عملیات رینظ عملیاتی
، نگهداري ،آوري جمع عملیات انجام   ،. . . و دامی و کشاورزي ادوات و ابزار و آالت ماشین قبیل از اعضا
 و کشـاورزي  واحـدهاي  ایجـاد  ،محصوالت فروش و بازاریابی، نقل و حمل، بندي بسته، بندي طبقه، تبدیل

، یمـال ، یبازرگـان  اتیـ عمل ازي متعدد موارد و . . . و کار دفتر انبارو، آموزشی، بهداري، بهداشتی تاسیسات
   . باشد یمي دیتولي ها تیفعال توسعه وی بانیپشت

منبـع  برداري از  آب و یا واحدهاي انفرادي بهره هاي هم سهم مشروع و مقرر عرصهي معنا به نجایا در :حقابه
  . آبی است

 از آب انتقـال  و افـت یدري هـا  محـل  ازی اصل لوله خطوط ریمس طول منظور :آب انتقال لوله خطوط طول
 . شـود  یمـ  دهیسنج متر واحد با که است آب همي ها عرصه بهي ساز رهیذخ وي نگهداري ها محل و رودخانه

ـ  و متـر  850 و متر 800 تا 580 ،متر 500 تا 150 ریمقاد در نجایا در سهولتي برا  شـده ي بنـد  طبقـه  تـر  شیب
   . است

ـ زراعـ ي کشـاورز ي انفـراد ي بـردار   بهـره ي واحدها  ازي ا مجموعه :آب همي ها عرصه  در کـه ي باغـدار  ای ی
 امکانـات  ازي ا مجموعـه  و رودخانه بستر در آب نیتامی عموم مبداء یک از و دارند قرار گرییکد مجاورت

 تیریمـد  بـه  مربوط امور و دهیگرد برخوردار زاتیتجه وي جو و  کانال، استخر رینظی آبرسان شبکه  ،پمپاژ
    . شود یم اجرا وي ریگیپی فن انیمتصد و سردانگي تعداد و ندهینما یک توسط ها آني اریآب
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 بـه  آب انتقـال  زیـ ن و افـت یدر محـل  ازی اصلي ها لوله قطر منظور :آب همي ها عرصه در اصلی انشعاب قطر
 تر شیب و نچیا 12 و نچیا 10 تا 6، تر کم و نچیا 5 انواع در سهولتي برا نجایا در که است آب همي ها عرصه
   . است شدهي بند طبقه

 چند یا یک در کشاورزي تعداد  آن در  کهي کشاورز مستقل واحدي کشاورز مشاع  ):يکشاورز(مشاع گروه
 خـود  سهم با متناسب و پرداختهي کشاورز امور به مشاع به متعلقي ها هیسرما و مشخص آب و نیزم قطعه
ا ؛ 7شوند یم مند بهره حاصله منافع از ـ پا منـابع  و نیزمـ  عیتوز نحوه قتیحق در ام  در بـرداران  بهـره  انیـ م هی

 هیـ ناح هـر  در منـابع  تیظرف و توان زانیم وی محلی اجتماع وي اقتصادي ها ژگییوي برمبنا مشاع هاي گروه
 شـمار  بـه  بـردار  بهـره  هـر  اریاخت در نیزم زانیم نییتعي برای اساسي اریمع "محل عرف" . گردد یم نییتع
 اشاعهی اسالمي جمهور نظام استقرار از پس هیاولي ها سال در مشاع هاي گروه جادیایی نها مقصود . رود یم

  . بودیی روستای نواح در نیزم تیمالک و اشتغال جادیا و دیتول بهی بخش انسجامي برای تعاون روش یک

  و مجـاور ي بـردار  بهـره  عرصـه  یـا  صحرا یک در معموالً مشتركی آب منبع یک از برداران بهره :آب هم گروه
  . هم به کینزد

 تعـداد  وی آب منبع بهی کینزد وي دور ،آب همي ها عرصه ارتفاع رینظی عوامل به توجه با پمپاژ :پمپاژ مراحل
ـ  انـواع  به نجایا در که گردد انجام مرجله چند یا یک در تواند یم برداران بهره پراکنش و استقرار نحوه و  کی

   . است شدهي بند طبقهي ا مرحله چهار وي ا مرحله سه ،يا مرحله دو ،يا مرحله

  . 8اهیگ ازین مورد مکان و زمان در آبی حجم لیتحو و اجرا ، يزیر برنامه :ي اریآب تیریمد

 گیري تصمیم فرآیندمعنا و مفهوم عام خود دربرگیرنده  در اینجا به این اصطالح ) :کشاورزي(مدیریت تولید 
بین تعدادي و الزم براي تولید محصول یا محصوالت کشاورزي  محدود که به وسیله آن منابعاست 

                                                        
 دري بردار بهرهي نظامها شیهما نیاول مقاالت مجموعه "آني اندازها چشم وي کشاورزي مشاعها ساخنار و لیتشک روند بری لیتحل"یمصطف. فیشر 7
 . 465 ص ، 1382  ،يکشاورز جهاد وزارت. تهران ، ها چاره و چالشها. رانیا

 ، 1393 زمستان: رازیالف، شیا انتشارات ، ها تجربه ازیی ها آموزه درس وی مبان: 1 جلد، رانیا دري کشاورز آب منابعی مشارکت تیریمد  ،وشیدار. يمختار8
 .   24 ص
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 کند که یافته عمل اي سازمان تخصیص یافته و واحد تولیدي به گونه کشاورزي تولید هاي مشخص گزینه
 .9نماید هدف یا اهدافی را تأمین دست آخر 

 توسطی باغ ای یزراع نیزم بر تیریمد و تیملک حصولی چگونگ تصرف منشاء از منظور : تصرف منشاء
 و) . . . و نیزم دیخر ،یارض اصالحات رینظ 1367 سال از قبل(یملک گونه دو بر نجایا در و کشاورزان

    . است) یطوب طرح رینظ( ایاحي ها طرح واسطه بهي واگذار

 و فنی  ،عرفی و حقوقی هاي رویه مجموعه بهي کشاورز برداري بهره نظام :يکشاورزي بردار بهره نظام
 کار سازمان قالب در)  … و سرمایه ، ابزار ، آب ، زمین ، کار(  تولید عوامل از تلفیق و استفاده در مدیریتی

  . 10شود یم گفته بازار به آن عرضه وي کشاورز محصوالت تولید منظور به اجتماعی مناسبات و

 قطعه در) . . . وی دام ،یباغ  ،یزراع(ي کشاورز تیفعال واحد یک ) :نیزم با(ي کشاورزي بردار بهره واحد
 ادارهی عرف ای یقانون ضوابط اساس بر کهی حقوق ای یقیحق افراد یا فرد تیمالک یا تیریمد بای نیزم
  . شود یم

 و تیریمد و برداشت و داشت، کاشت اتیعمل گرفتن اریاخت در معناي به ینجادر ا :یکپارچه سازي
 و موانع گرفتن دهیناد با غالباً که است واحدی تیریمد توسط مختلف نقاط در آن منابع و زمین ازي بردار بهره

 يالگو دري ساز یکپارچه .باشد یم توامی کیزیف موانع برداشتنی حت و قطعات نیبی کیزیفي مرزها
 و  سهام به ها آن لیتبد و گرییکد در کشاورزاني ها آورده ریسا و نیزم ادغام بای زراعی سهامي ها شرکت
 بر. کهی صورت در. است همراه رهیمد ئتیه و عامل ریمد به نیزم و شرکت اداره اریاختي واگذار سپس
 و تیمالک حق بری تیریمد وحدت نیع دریی روستا دیتولی تعاوني ها شرکت دري ساز یکپارچه ، آن خالف

 کشاورزان تمامی قانون لحاظ به وجود نیا با ، باشد یمی مبتن  خودی اراض بر نیزم صاحب کشاورز کار
  ازي ساز یکپارچه وی یکجاکشت استیس جمله از و اموری تمام در دیبایی روستا دیتول یتعاون عضو

  . کنند تیتبع شرکت مصوبات

   . دهی مجدد صحراهاي کشاورزي بین مالکان استبه معناي تعیین و سامان  :یکجاکشتی 

                                                        
 دانشگاه"کشاورزي مدیریت رشته ارشد کارشناسی مقطع دانشجویان کشاورزي براي هاي فعالیت و تولید مدیریت درس جزوه "افسانه ، نیکوکار 9

  . 5ص  ، 1391بهار  ، نور پیام

  24 ص ،1372:تهران ،کشاورزي وزارت برداري بهره نظام معاونت برداري بهره نظامهاي مطالعاتی صندوق  ،زراعی سهامی شرکتهاي ی،مصطف.  ایازک 10
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  هدف از مطالعه و سئواالت پژوهش
ي  کشـاورز ي هـا  عرصـه ي بـردار  بهـره  و اسـتقرار  تیوضع شناخت حاضری بررس ازی کل هدف :یکل هدف
    . استي اریبخت و محال چهار استان در واقع سامان و بني ها شهرستان در رود زاینده هیحاش در واقع آب هم

  . است ریز موارد شاملی بررس نیا ژهیوي ها هدف: یاختصاصي ها هدف
 . سامان و بن شهرستان دو در) یزراع وي باغدار( يکشاورزي ها تیفعال وی کل تیوضعی بررس .1

ـ  منـابع  وی اراضـ  ازي بردار  بهره و تیریمدي ها وهیش تاریخچه و یبررس .2  در رود زاینـده   بـه  متعلـق ی آب
  . رودخانه نیا هیحاش در واقع آب همي ها عرصه

ي ا پـاره ی بررسـ  بـر  دیـ تاک بـا بررسی آماري چگونگی استقرار و ترکیب مجموعه واحـدهاي هـم آب     .3
   . آب همي ها عرصه و پمپاژي ها هستگایای فن مشخصات

 هیحاشـ  آب هـم ي ها عرصهي ها تیفعالي ماندگار و استمراري رو شیپی کل معضالت و ها چالشی بررس .4
  . رود ندهیزا

  . آب حاشیه زاینده رود هاي هم فعالیت واحدي ساز داریپاي کارها راه طرح .5

ی بررسـ  نیا خاصي ها هدف وی کل هدفی پ در که حاضر مطالعه سئواالت نیتر یاساس: پژوهش سئواالت
  . از اند عبارت گردند یم مطرح

 وی بـاغ ( يکشـاورز ي هـا  تیـ فعال توسـعه  تیوضـع  و کشت ریز سطح ،کشت بیترک، استقرار تیفیک .1
 در رود نــدهیزای آبــ منــابع از بــردار بهــرهي  کشــاورزي هــا عرصــه دري کشــاورز آب منــابع و) یزراعــ

  است؟ چگونه سامان و بني ها شهرستان

ی پراکنـدگ  و مسـاحت  چـون  هـم ي موارد دري بردار بهره حال در پمپاژي ها ستگاهیای اصلي ها مشخصه .2
 ریمسـ  طول ، ياریآبي ها وهیش ، یآبده زانیم رینظی فن مشخصاتی برخ و برداران بهره تعداد ، ها عرصه
 ست؟یچ . . . و لوله خطوط

  ست؟یچ رود زاینده هیحاش آب همي ها عرصه در نیزم تیمالک و تصرف ، يبردار بهره منشاء .3

 رود زاینـده  هیحاشـ ي کشاورزي ها عرصه در آب ازي بردار بهره وي اریآب تیریمد ساختار و غالب وهیش .4
  ست؟یچ

 و مسـاحت )  يا قطـره ي اریـ آب و مـدرن  مـه ین -یآبیاري سـنت ( ياریآب روشآیا از نقطه نظر آماري بین  .5
هـاي   هـاي آبیـاري در عرصـه    توزیع روش در به عبارت دیگر آیا اي وجود دارد؟ آب رابطه هم مجموعه
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ـ ا بـه  پاسخ خورد؟ می داري به چشم  تفاوت معنی) کوچک و بزرگ( هاي متفاوت آب با مساحت  هم  نی
ـ  بهتـر ) يا قطـره ( نینـو ي اریـ آب امکانات تیعموم وي ریفراگ سطح به تا کند یم کمک ما به پرسش ی پ

 . میببر

بـه دیگـر    اي وجود دارد؟ رابطه  پمپاژ ستگاهیای کلی آبده زانیو م ياریآب روشآیا از نقطه نظر آماري بین  .6
از سوي  هاي با میزان آبدهی متفاوت فرق دارد؟ هاي کلی آبیاري در ایستگاه سخن آیا کیفیت استقرار روش

 ياریـ آبی کلـ  روش دو از یـک  هـر  اریاخت در آب زانیم به تا کند یم کمک ما به پرسش نیا به دیگر پاسخ
 . میببری پ) يا قطرهي اریآب ،مدرن مهین وی سنتي اریآب(

 اي وجـود دارد؟  رابطـه   آب انتقـال ی اصل لوله خطوط ریمس طولو  ياریآب روشآیا از نقطه نظر آماري بین   .7
دوري و نزدیکی فاصله میـان منبـع آب و    پاسخ به این پرسش به تاثیر متقابل دو عامل شیوه آبیاري معمول و

 . کند بردار کمک می عرصه بهره

آب  انتقـال  نقـاط  نیآخـر  تـا  آب نیتـام  محل انیم ارتفاع و میزان  ياریآب روشآیا از نقطه نظر آماري بین  .8
 دو از یک هري ریفراگ و پوشش سطح و امکانات زانیم درك زین پرسش نیا به پاسخ اي وجود دارد؟ رابطه
 سازد یم تر روشن ماي برا راي اریآبی کل وهیش

ي هـا  عرصـه ی زراع وی باغي ها تیفعالي داریپا ریمس در کهي اقتصاد وی فن ، یطیمحي ها چالش نیتر عمده .9
  اند؟ کدام دارند قرار آب هم

 در آب هـم ي هـا  عرصـه  تیـ فعالي رو شیپـ ي هـا  چـالش ی منفـ  آثار کاهشي برایی ها روش و کارها راه چه .10
       دارد؟ وجود ها تیفعال نیاي دارسازیپا جهت
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  یبررس روش

  : است دهیگرد استفاده ریزی مطالعات فنون و ها روش از آن اهداف به حصولي برا وی بررس نیا انجام در

 در شـده ي بنـد  جمـع ي اداري هـا  گزارش از سامان و بن شهرستان دوي کشاورز تیوضع شناختي برا .1
 . شدي بردار بهرهي اریبخت و محال چهار استاني کشاورز جهاد سازماني کشاورزي ها آمارنامه

 آب هـم ي هـا  عرصـه  در نیزمـ  و آبي بـردار  بهـره ي ها نظام وي اریآب تیریمد تیوضعی بررسي برا  .2
  دري کشـاورز  برداران بهره باي ها مصاحبه وي ادار هاي گزارش ،یدانیم مشاهدات  از پمپاژي ها ستگاهیا

  در پمپاژي ها ستگاهیا تیوضعي آماري ها پرونده در موجودي آمار اطالعات باالخره و رود زاینده هیحاش
 تیوضـع  بـه  مربـوط  موجـود ي آمـار  اطالعـات  . میجسـت  سـود ي کشـاورز  جهـاد  خـاك  و آب بخش

 از) سـامان  شهرستان(یبررس مورد شهرستان دو ازی یک مورد دري بردار بهره حال در پمپاژي ها ستگاهیا
 منظـور  به مذکوري ها ستگاهیا تیوضعي آمار اطالعات از حدممکن تا. بود برخورداري شتریب تیجامع
ي هـا  یخروج و شد استفاده   SPSSيآمار افزار نرمي ها تیقابلي مبنا بري آمار استنتاجات بهی ابیدست
ي شـمار  تمـام  حاصـل ي آمـار ي هـا  داده اسـت  ذکر به الزم . دیگرد اخذ نمودار و جدول قالب در الزم

چگـونگی  در بخش بررسی آماري  .است) ها"دانگ"یمحل اصطالح در(ی جمعي بردار بهرهي واحدها
متغیرهاي مربوط به مشخصـات   هاي پمپاژ اهگآب در قالب ایست واحدهاي هم استقرار و ترکیب مجموعه

در مـورد هـر یـک از دو    هاي مـذکور   بردار از ایستگاه هاي کشاورزي بهره کلی و مشخصات فنی عرصه
 :آوري و ارائه شد به ترتیب زیر جمع شهرستان

هاي  در عرصه بردار بهره تعداد ، یباغو ی زراعی اراضوسعت هاي مربوط به  داده :در مورد شهرستان بن        
 ، محصوالت ، احداث حال در پمپاژ ستگاهیا تعداد ، يبردار بهره حال در پمپاژ ستگاهیا تعداد ، آب هم

تصرف زمین و قالب حقوقی  منشاء ، لوله ریمس طول ، رودخانه ازی فعل حقابه ، رودخانه از هیاول حقابه
  . به روش توصیفی ارائه شدند موارد جملگی.برداري از زمین  بهره

هـاي   عرصـه ي قلمـرو   و  مساحت ءتعداد اعضا هاي مربوط به متغیرهاي داده :سامان در مورد شهرستان        
 قطـر  آب و نیـز  انتقـال ی اصـل ي ها لولهی آبده زانیم ، آب همي ها عرصه دري اریآبي ها روش ، آب هم

 یوجـود سـازمانده   ، آب همي ها عرصه در آب انتقال لوله ریمس طول ، آب همي ها عرصه در انشعابات
 انتقـال  نقـاط  نیآخر تا آب نیمأت محل انیم ارتفاع اختالف ، آب همي ها رسمی یا غیررسمی در عرصه
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هـاي آمـار    این اطالعات بـه روش  .آب از نقطه نظر مراحل  پمپاژ هاي هم و سرانجام تفکیک عرصه آب
در روش توصیفی به مـواردي نظیـر مقادیر،میانگین،میانـه،انحراف    . شدند توصیفی و آمار استنباطی ارائه

روابـط  . معیار و در روش آمار استنباطی به کشف روابط متقابل و تالزم متغیرها با یکدیگر پرداخته شـد 
اطالعـات در ایـن بخـش از طریـق جـدول و نمـودار و       . مذکور به مدد ضرایب آماري بررسی گردیـد 

تـرین ضـرایب آمـار اسـتنباطی در ایـن بررسـی        مهـم .  ها نمایش داده شد یل آنضرایب درج شده در ذ
  :عبارتند از

هاي متغیرهـاي بـا    هاي بین ارزش بینی تفاوت مجذور کاي که براي کشف روابط بین متغیرها و پیش •
 .رود  اي به کار می سطح سنجش اسمی و رتبه

ه، نـوع و جهـت رابطـه بـین دو متغیـر      که به منظور تعیین میزان رابط rضریب همبستگی پیرسون   •
 1و  -1و بـین   فاصله اي یا نسبی و یا یک متغیر فاصله اي و یک متغیر نسبی به کار برده می شـود 

 .تغییر می کند

و بـه کمـک آن روابـط     ضریب اسپیرمن که همبستگی موجود بین دو متغیر ترتیبی را نشان می دهد •
 .غیرخطی بررسی می شود

انی از آن استفاده می شود که یکی از متغیرها در سـطح اسـمی و دیگـري در    ، زم vضریب کرامرز  •
یعنی یک جدول مستطیلی از .سطح اسمی یا ترتیبی باشد و یکی از دو متغیر بیش از دو حالت باشد

این آزمون پرکاربردترین آزمون براي سـنجش میـزان ارتبـاط بـین متغیرهـاي      .اطالعات داشته باشیم
 .ین یک متغیر اسمی و یک متغیر ترتیبی استاسمی چندوجهی و همچن

  . سنجیده شدند) 5/0بیش از (تمامی ضرایب در سطوح احتمالی باال  •
 وی دانیـ م مشـاهدات  و ها یافته ازی بیترکي رو شیپي ها چالش خصوص دری لیتکم اطالعاتي برا -3

 وي خبـر ي هـا  گـزارش  سـرانجام  و مقـاالت  و و اداريي آمـار ي ها گزارش، استانی آمارنامه، ها مصاحبه
 بـرداران  بهـره  وی اسـتان  همکـاران  توسـط  زین ریتصاو ازي تعداد. گرفت قراري بردار بهره موردي ا رسانه
   . گرفت قرار ما اریاخت در و هیته  روستاها در ساکن
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  برداري از زاینده رود هاي تاریخی بهره نگاهی به زمینه

 از که است رانیاي مرکز فالت رودخانه نیبزرگتر ،یزندگ  دهندهی معن به رود زنده یا رود ندهیزا
 شرق سمت به رانیاي مرکز ریکو در گرفته، سرچشمه ياریبخت زردکوه ژهیو بهي مرکز زاگرسي ها کوه
لومتر یک 420 معادلی طولي رود دارا زاینده رودخانه. زدیر یم یگاوخون مانداب به تینها در و رود یم شیپ

 41347 معادلي زیآبر حوضهي دارا دز و کاروني ها ضهحو از آب انتقالي ها تونل قبل از احداث و است

 رود به زاینده اتیح و دارد رود قرار زاینده سد باالدست در تنها رودخانهی اصل آورد .11بود لومترمربعیک
  . است وابسته سد باالدست در آب دیتول

زاینده » النفسیهاالعالق «ابن رسته نویسنده مشهور اصفهانی درقرن سوم هجري درکتاب خود به نام 
توصیف می کند و ابن حوقل بغادي در توصیف ایاالت جبال درقرن چهارم  "زرین رود"رود را با عنوان 

کند  ذکر می» زرن رود«و در جاي دیگر » نهر زرند رود«دارد نام رودخانه را  آنجا که از اصفهان صحبت می
گوید آب زاینده  گرداند و می شیر ساسانی بازمیبرداري از زاینده رود به زمان ارد ابن رسته تاریخچه بهره

شود و براي هر یک از روستاها سهم  رود مطابق صورتی که خسرو اردشیر تنظیم کرده است تقسیم می
ور  رسد به طوري که تمام این نقاط از حق خود بهره ها می معینی است که در روزهاي خاص به هریک از آن

ست که از آن آب مشروب  اي از روستاي رویدشت که آخرین منطقهشوند و آن چه از آب زرین رود  می
شود و در آنجا  گویند همین آب در منطقه کرمان ظاهر می رود و می گذرد به سرزمینی فرو می گردد می می

  .12.گیرد مورد استفاده قرار می

حقابه هجري به منظور رفع اختالف میان میزان سهم و  923زمان شاه طهماسب صفوي در سال  در
روستاها و مناطق اطراف رودخانه ،کارگزاران مورد اعتماد دولت به همراهی ریش سفیدان و معتمدان محلی 

طومار شیخ بهایی نیز از جمله منابع مختبر تعیین . به تعیین و ثبت میزان سهم روستاها مبادرت ورزیدند
الی تاکنون نیز معتبر است و بدان حقابه مناطق و روستاهاي حوزه آبریز زاینده رود است که در چشم اه

                                                        
 .  4 ص  ،" اطالعاتی کیگراف لیتحل با همراه رود ندهیزاي ها داده گاهیپا " انیحاج ایپور و انیحاج ناصر 11

  .1357اردیبهشت ( 187، ش 16دوره . "زاینده رود در گذرگاه تاریخ". اهللا هنرفر، لطف 12
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هاي فریدن و مشروب نمودن اراضی  آب رودخانه پس از عبور از کوهبر اساس این سند .گردد استناد می
  : شود در طول مدت یکسال روي سه اصل زیر تقسیم می  13ساحلی

آذر تا آخر برج، مخصوص بلوك  15رود از پانزدهم اردیبهشت تا آخر آن و از  یعنی همه آب زاینده : مختص
  ). رود است هاي آبخور زاینده رودشت سفال آخرین قسمت( رودشتین است

رود از آخر اردیبهشت تا شش ماه به طور مشترك دراختیار بلوك پایین رودخانه  یعنی اب زاینده :مشترك 
  . است

توانند از آن  ها می رود آزاد است و همه آبادي یعنی از آخر آذرماه تا پانزدهم اردبهشت آب زاینده : آزاد
  . 14استفاده نمایند

در روزگاران پیشین رابطه میان جوامع محلی و منابع آب زاینده رود متناسب با سطح فنآوري 
برداري،مدیریت و حفظ و نگهداري  بهره هاي مختلفی نظیر اي وسیع را در بر گرفته و از جنبه گذشته گستره
ها و تحوالت عدیده سیاسی،اقتصادي و فنآوري تغییراتی  وقوع دگرگونیبا گذشت زمان و  . شد تشکیل می

برداري از منابع آب زاینده رود حادث گردید  ها و کارکردهاي عوامل دخیل در مدیریت و بهره چند در نقش
در اوایل این  اصفهان استان بههاي آن  از سرچشمه براي انتقال آب .شد و در این میانه بر نقش دولت افزوده

 ساخت توان به به عمل آمد که از آن جمله می یاقدامات رضاشاه سلطنت زمان قرن و به طور مشخص در 
مورد  دهه سی تونل دوم نیز در همین منطقه در. در منطقه کوهرنگ اشاره کردانتقال آب  تونلاولین 
  .برداري قرار گرفت بهره

                                                        
ها را مادي می نامند آب را به  سهم تقسیم می شود که به وسیله نهرهائی که از رودخانه منشعب می شود و آن 33طبق طومار شیخ بهائی آب رودخانه به  13

  : سهام مزبور به قرار زیر است. قراء و دهات می رسانند
  بلوك لنجان  شش سهم  –
  بلوك النجان چهار سهم  –
  بلوك ماربین چهار سهم  –
  بلوك جی شش سهم  –
  بلوك کراج  سه سهم  –
  بلوك رودشتین شش سهم  –
  .بلوك بر آن  چهار سهم –
  .1357،خرداد 188، ش 16دوره . "رود در گذرگاه تاریخ زاینده". اهللا هنرفر، لطف 14
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آب سطحی ، نظر از روش هاي سنتی آبیاري و مدیریت منابع آب کشاورزي در مورد منابع  صرف
برداري و مصرف این منابع و  دیر زمانی نیست که در عصر حاضر به ضرورت مشارکت کشاورزان در بهره

به طور مثال در .رود تصریح و این موضوع در قوانین کشور به رسمیت شناخته شده است از جمله زاینده
کنندگان از آب مورد نیاز  هاستفادهاي کشاورزي آمده است که   قانون گسترش کشاورزي در قطب 15ماده 

 مصرف آب و ،خرید   االختیار براي عقد قرارداد تام اي کشاورزي از طریق یک دریچه آبیاري مکلفند نماینده

پس از پیروزي انقالب اسالمی و به طور .تعیین و معرفی نمایند هاي مربوطه بها و هزینه تعهد پرداخت آب
دهی و  وري منابع آب و خاك تکالیفی نظیر سازمان    فزایش بهرهمشخص در قانون برنامه اول توسعه براي ا

ها و تجدیدنظر  بران و مصرف کنندگان آب و جلب همکاري و مشارکت آن هاي قانونی حقابه ایجاد تشکل
در جریان برنامه . هاي آب و کشاورزي مورد تصریح قرار گرفت دهی و مدیریت بخش اساسی در سازمان

هاي محلی  برداري و تشکل هاي بهره موضوع توسعه مشارکت کشاورزان، شرکت) 1374- 1378(دوم توسعه 
هاي  و از آن پس در برنامه 15کشی مطرح شد هاي آبیاري و زه برداري از شبکه نگهداري و بهره  در زمینه

   .تري مبذول گردید توسعه به این موضوع توجه بیش

  ی بررس دمور منطقهي کشاورز تیوضع وی عیطب تیموقع

معادل  ،کیلومتر مربع وسعت 16،421ي دارا) مطالعه محل استان( ياریبخت وچهارمحال و  استان
 ستانا. 3باشد یم مساحت نظر از رانیا استان نیدوم و ستیب و کشور سعتدرصد از کل و یک

 و شمال از استان نیا .شود یم محسوب رانیاي مرکز فالتی کوهستان مناطق جمله ازي اریبخت و چهارمحال
 سمت از و راحمدیبو و هیکهکیلو استان به جنوب از ،خوزستان استان به مغرب از، اصفهان استان به مشرق
  . است محدود لرستان استان بهی غرب شمال

 شهرستان به 1391 سال در که استي اریبخت وچهارمحال و  استاني ها شهرستان ازی یک سامان
 چنگ چم، هوره ،ریکب شوراب ،ریصغ شورابي روستاها و رود زاینده بخش شامل شهرستان نیا .یافت ارتقا
 . است سامان شهر ،شهرستان نیا مرکز . استی گیب لیا و

                                                        
 .1393 زمستان: رازیالف،شیا انتشارات ها، تجربه ازیی ها آموزه درس وی مبان: 1 ران،جلدیا دري کشاورز آب منابعی مشارکت تیریمد ، وشیدار.ي مختار 15
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 سامان. دارد قرار رود زایندهدامنه شرقی کوه شیراز و در فاصله بسیار نزدیکی از  یهحاش در سامان
ی غرب راه به متصل و اصفهان استان غربي لومتریک 85 و شهرکردی شرق شمالي لومتریک 22 فاصله در

از . است سرسبز و متعددي ماهورها تپهي دارا وی کوهستان آنی عیطب وضعیت. است  اصفهان به شهرکرد
شود و ارتفاع آن از سطح دریا  رود منتهی می مسطح محدود است که به دره زاینده یسوي شمال به دشت

  . و بختیاري قرار داردچهارمحال و و ) اصفهان(این شهرستان در قلمروي بین لنجان  .متر است 1086

 نظر از ایران مرکزي فالت حاشیه و زاگرس بلند هاي کوه رشته بین گرفتن قرار علت به منطقه این
 و نوع ،توپوگرافی ،اطراف ارتفاعات چون عواملی. دارد قرار متفاوت اقلیم دو تاُثیر تحت همواره کلیماتیک

 از حاصل آماري نتایج. اند  منطقه هواي و آب و اقلیمی شرایط و عناصر در ثیرگذارأت طبیعی عوامل از جهت
 سالیانه متوسط طور به و است معتدل و سرد هوایی و آب داراي منطقه این که دهد می نشان مطالعات

 آبان از آن سرد فصل که دارد معتدل و سرد فصل 2 مجزا طور به منطقه این .دارد بارندگی میلیمتر 9/316
 رطوبت میانگین . شود می شروع ماه اردیبهشت از آن معتدل فصل و یابد می ادامه ماه 6 مدت به و آغاز ماه

 28 در. شود می روز شبانه طول در حرارت درجه شدید نوسان باعث که است درصد 7/31 معادل نسبی
 متریلیم 344 شهرستان نیا مدت بلندی  بارندگ نیانگیم .رسد می صفر زیر به حرارت درجه ،ماه دي از روز
 متریلیم  296 معادل 1392-93دوره در سامانی بارندگ نیانگیم. استی استان نیانگیم درصد 5/51 که است
 نیانگیم با سهیمقا در و کاهش درصد -14 شهرستان نیا مدت بلندی بارندگ نیانگیم با سهیمقا در که بود

  . 16است کاهش درصد -10انگریب زین قبل سالی بارندگ

 سطح از متر 2100 حدود در ارتفاعیي دارا و مربع کیلومتر 8817 معادل وسعتی با بن شهرستان 
 از، شهرکرد شهرستان به جنوب از ،)رود زاینده سد دریاچه( اصفهان استان چادگان به  شمال از .دریاست
 مرکز فاصله. گرددی م محدود الران بخش و اصفهان استان از چادگان به غرب از، سامان شهرستان به شرق

 . است روستا 12 و) وردنجان و بن( شهر دو شامل بن شهرستان. است کیلومتر 30 استان مرکز تا شهرستان
 بن شهرستان مدت بلندی بارندگ نیانگیم .است شیدا بخش و مرکزي بخش: بخش دو شامل شهرستان این

 معادل 1392-93دوره در بنی بارندگ نیانگیم .باشد یمی استان نیانگیم درصد 4/53 که است متریلیم 356

                                                        
 رشـاخه یز ،ياریـ بخت و محـال  چهار استاني کشاورز جهاد سازمان تیسا وب به شود رجوع . ياریبخت و محال چهار  استان 1392ي کشاورز آمارنامه 16

 . يکشاورز آمار و اطالعات
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 در و کاهش درصد-13 يیاگو شهرستان نیا مدت بلندی بارندگ نیانگیم با سهیمقا در که بود متریلیم 309
  . 17استی محسوس رییتغ فاقد زین قبل سالی بارندگ نیانگیم با سهیمقا

 گوجه، السیگ، آلبالو .است دار هستهي ها وهیم دیتول و کاشت عرصه بن و سامان شهرستان دو
 نیتر عمده مید انگور وی آب انگور، یآب بادام و مید بادام ،طال قطره آلو، لیشل، زردآلو، هلو، آلو، سبز
 دري ا عمده و مهم نقش رود زاینده هیحاش مناطق .شوند یم محسوب شهرستان دو نیای باغ داتیتول
)  1 شماره جدول( 1392 سال در استانی باغ داتیتول آمار ارقام جمع .دارند بن و سامانی باغ داتیتول
 درصد 57 از شیب مجموع در که است محصوالت نیاي برا هکتار 14341 معادلی کشت ریز سطح انگریب

 دری زراع محصوالت کاشت است ذکر به الزم .اند دادهي جا خود در را استان کشت ریزی باغی اراض
 محصوالت کشت ریز سامانی اراض از هکتار 360 تنها 1392 سال در .دارد تري کم رواج سامان شهرستان

 193 آن کشت ریز سطح مجموع از مذکور شهرستانی آبی زراع محصوالت سهم .بود مید وی آبی زراع
 نهیزم در بن شهرستان .بود تن 879 بر بالغي ا عرصه نیچن در حاصلهی زراع محصول کل و هکتار
 سال در بن شهرستان مید وی آبی زراعی اراض مجموع .دارد قراري باالتر مرتبه دری زراع هاي تیفعال

 مجموع و هکتار 4224 مذکور دوره در شهرستان آنی آبی زراعی اراض مجموع. بود هکتار 8809 ؛1392
 و گندم  ،ازیپ، ینیزم بیس، ونجهی، جو محصوالت انواع از تن 29679 بر بالغی آب زراعت عرصه در دیتول
    . 18بود حبوباتي ریمقاد

 به عمده معضل کي یاریبخت وچهارمحال  استان در که هاست سالي کشاورزی اراضي خرد معضل
 سالي کشاورزی عمومي سرشمار از نقل به استان 1391 سالي آمار سالنامه مثال عنوان به. رود یم شمار
 باي کشاورزي بردار بهره واحد 54585 مجموعي برا هکتار 56/3 معادلی اراض متوسط زانیمي ایگو 1382

ی اراضي بردار بهرهي واحدها وسعت متوسط . است استان سطح در هکتار 194814 وسعت مجموع با نیزم
ي بردار بهرهي واحدها مجموع دوره همان در . بود هکتار 98/2 سال همان در استان در ساالنه محصوالت با
 شهرستاني برا ارقام نیا . بود مربع متر 6639ی اراض نیا وسعت متوسط و واحد 24277 معادل استانی باغ

 رفتند یم شمار به شهرستان آن توابع از خیتار آن در حاضر گزارش دری بررس موردي ها عرصه که شهرکرد
ي بردار بهره واحد 15057 مجموعي ازا به هکتار 96/3 معادلی اراض متوسط زانیم مورد در بیترت به

                                                        
 . منبع همان 17

 . منبع همان 18
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 قابل . بودی باغي بردار بهره واحد 11057 مجموعي برا مربع متر 7427ی اراض متوسط و نیزم باي کشاورز
ي کشور مشابه ریمقاد از سال آن در ذکرلا فوقي بردار بهرهي واحدها مساحتي ها متوسطی تمام که  آن ذکر
  . است تر نییپا 1393 و 1382ي ها سالي کشاورزی عمومي ها يسرشمار در
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  1392سطح زیر کشت مجموع محصوالت باغی در دو شهرستان بن و سامان  سال  -1شماره جدول 
  )هکتار(

  محصول                                             

  شهرستان

  انگور  بادام  هسته دار آبی

  596  862  561  بن

  550  9179  2593  سامان
ياریبخت و محال چهار  استان 1392ي کشاورز آمارنامه: منبع  

  
  1392کشت مجموع محصوالت باغی در دو شهرستان بن و سامان  سال  میزان -2جدول شماره 

  )تن(                                                                                            
  محصول                                             

  شهرستان

  بادام  هسته دار آبی

  1403  3107  بن

  15225  22990  سامان
ياریبخت و محال چهار  استان 1392ي کشاورز آمارنامه: منبع  

 مجمـوع  . اسـت  دهیگرد نقل )2( شماره جدول در زین 1392 سال در شهرستان دوی باغ داتیتول زانیم
 بـه  کـه  باشـد  یمـ  تـن   57103  بر بالغ سامان و بن يها شهرستان در بیترت به مذکور داتیتول از گروه سه
 زانیـ م به مربوط ارقام .دادند اختصاص خود به را محصوالت نیای استان داتیتول از درصد 8/49ی کل طور

  . استی بررس مورد شهرستان دو دري باغداري ها تیفعال تیاهمي ایگوی باغ محصوالت برداشت
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   ) هکتار(  1392 سالي  اریبخت و محال چهار استانی آب باغات توسعه سطح -3 شماره جدول
  

  محصول
  

  شهرستان
  

هلو و   بادام
  شلیل

آلو و   زردآلو  سیب
  گوجه

به و 
  گیالس

آلبالو 
و 

  گیالس

  جمع  سایر  پسته  انار  انگور  گردو

  76 0 0 0 0  24  3  4  1  5  22  4 13 بروجن
  20 0 0 0 0  4  2  0  0  1  4  1 8 شهرکرد
  40 0 0 0 0  10  1  0  1  6  5  2 15 فارسان
  41 0 0 0 0  22  1  1  0  4  4  2 7 لردگان
  45 0 0 0 0  21  1  0  0  2  1  2 18 اردل

  44 0 0 0 0  23  1  0  1  5  5  3 6 کوهرنگ
  21 0 0 0 0  4  2  0  0  1  4  1 9 کیار
  48 0 0 0 0  2  2  0  2  2  1  6  33 بن

  147 0 0 0 0  16  5  5  3  8  8  19  83 سامان
  482 0 0 0 0  126  18  10  8  34  54  40  192  جمع

 
   ياریبخت و محال چهار  استان 1392ي کشاورز آمارنامه: منبع                                                                                                     

 9/40 بـر  بـالغ  مـذکور  سـال  در اسـتان  در) هکتـار  482(یباغی اراض توسعه به مربوط ارقام مجموع از
  . )3 شماره جدول(. است یافته تحقق سامان و بن شهرستان دو در هکتار 197 معادل درصد
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  1392سال پایان تا ي اریبخت و محال چهار استان خاك و آب هاي تیفعال عملکرد -4 شماره دولج
  

تیفعال  

  
  
  

  شهرستان

احداث شبکه 
فرعی آبیاري و 

 )هکتار( زهکشی 

 آبیاري اجراي
 )هکتار بارانی

  آبیاري اجراي
 )هکتار( اي قطره

 انهارسنتی پوشش
 )کیلومتر(

  پوشش انهار سنتی 
 )هکتار(

 98 525 14675 15200 400 بروجن

 133 3679 5356 9035 672 شهرکرد

 33 429 2259 2688 130 فارسان

 45 695 2836 3531 282 لردگان

 99 1005 1092 2097 442 اردل

 53 220 286 506 450 کوهرنگ

 66 1073 2793 3866 360 کیار

 65 1323 1716 3039 340 بن

 65 3962 353 4315 380 سامان

 656 12911 31366 44277 3456 استان جمع

  
 ي اریبخت و محال چهار  استان 1392ي کشاورز آمارنامه: منبع                                                                                                     
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ی برخي ایگو زین سامان و بني ها شهرستان دری آب منابع توسعه با مرتبطي ها تیفعال آمار
پایان  تا رود  زاینده با مجاور عمدتاً هاي عرصه در ها شبکه وی اراض زیتجه وی ساخت ریز هاي تیفعال
 تحت سامان و بن شهرستان دو دری اراض از  هکتار 720 در این مدت مثال عنوان به .است 1392سال

 سطح کل درصد 8/20 مجموع در که اند گرفته قرار زهکشی و آبیاري فرعی شبکه احداث اتیعمل پوشش
 پوشش با ارتباط دریی ها تیفعال مدت همان در. اند ساخته خود آن از استان در رای خدمات نیچن پوشش
 یاراض زانیم این آمار گویاي آن است که. شد اجرا هکتار 5285 سطح در شهرستان دو هر در سنتی انهار
 شهرستان دو سطح در 1392 سال پایان تا بارانی آبیاري اجراي به مربوطیی اجراي ها تیفعال پوشش تحت
 آب میزان 1392 سال در بختیاري و  چهارمحال استان آبی منابع وضعیت آمار براساس. بود هکتار 7354

 میلیون  146 سامان شهرستان در  و مکعب متر میلیون 63 بر بالغ بن شهرستان در کشاورزي بخش مصرفی
 و حلقه 184 بن شهرستان دري بردار  بهره قابل و شدهیی شناسا قیعم مهین و قیعم چاه تعداد و مکعب متر
  . 19بود) بن شهرستان از تر کم برابر 8( حلقه 23 سامان شهرستان در

                                                        
 . ياریبخت و محال چهار  استان 1392ي کشاورز آمارنامه 19
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  رود ندهیزا هیحاشي ها يبردار بهره در آب منابع وی اراض ازي بردار  بهره و تیریمدي ها وهیش

 دو در رود زاینـده  رامـون یپ و مجـاور ی اراضـ  از هکتـار  18000بـیش از  ی بیتقر وصعت بهي ا محدوده
بیش  . دهد یم لیتشک را رود نیا هیحاش پمپاژي ها ستگاهیا برداران بهره تیفعال عرصه سامان و بن شهرستان

 شـده  واقـع  سـامان  شهرسـتان  دری مـابق  و بـن  شهرسـتان ی اراض محدوده در عرصه نیا از هکتار  5000از 
 زیآبر حوضهي ها بندي میتقس در سامان و بن کیدرولوژیه واحد مساحت مجموع که آن ذکر قابل  .20است
 قالـب  در مزبـور  محدوده ازی توجه قابل بخش . 21است) هکتار 72900معادل( مربع لومتریک 729 ودر زاینده
ـ گرد واگذار هشتاد و هفتاد دهه و شصت دهه اواخر در عییطب منابعي ایاح هاي طرح  در باغـات  توسـعه . دی
 هـاي  تیـ فعال توسـعه ي بـرا  شصـت  دهـه  اواخر از که بودي واگذار اقدامات سلسله عنوان دار بیشی اراض

 هکتـار  3092 حدود در بن شهرستان در مثال طور به. گرفت صورتی مل وی عیطب منابعی اراض دري باغدار
ـ گرد واگـذار ی طوب وی عیطب منابعي ایاحي ها طرح قالب دری اراض از  هـزار  22 از سـامان  شهرسـتان  در. دی

 چـارچوب  در  آن هکتـار  هـزار  20 گذشـته  هـاي  سـال  در شـده  واگـذار ی دولتـ  وی مل منابعی اراض هکتار
 طـرح  قالـب  دري واگـذار ی اراضـ  جملـه  از زینی بررس مورد عرصه. 22شدی عملی طوب طرحي ها واگذاري
   . است مذکور

 هیحاشی اراض دري بردار  بهره هاي تیفعال محرك قیمصاد جمله ازی طوب طرح رینظ هایی قالب
 و آب منابع از نهیبهي بردار  بهره و حفاظت هدف با که بودی طرح 23یطوب طرح. رودی م شمار به رود زاینده
 رمثمریغ و مثمر درختان از استفاده با باغ احداث قیطر ازی شغل فرصت جادیا  و کشور خاك

شخصی با هدف مشارکت به منظور احداث باغ در اراضی ملی و  1378طرح طوبی در سال  .گردید یم اجرا
 شدی م گفته اغلبی طوب طرحي اجرا هیتوج در. 24برداري بهینه از منابع آب و خاك اجرا شد  مردم در بهره

 برداري بهره به فردي صورت به یا تعاونی تشکیل طریق از مرتع و جنگل عرفی برداران بهره طرح این در که

                                                        
منبع اول برآورد به عمل آمده در گزارش مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان سامان : الذکر از  مجموع اطالعات دو منبع به دست آمد  برآوردهاي فوق 20

هاي پمپاژ بر حسب روستاهاي تحت پوشش تهیه و در اختیار ما قرار  حاوي اطالعات مربوط به تمام ایستگاه   Exelکه به صورت یک فایل 1393در سال 
هاي پمپاژ موجود و در دسـت احـداث شهرسـتان بـن کـه توسـط نماینـدگان و روسـاي          اطالعات مربوط به وسعت و سطح پوشش ایستگاهدوم  ، داده شد
  . توان جنبه تخمینی و حدودي این مقادیر را از نظر دور داشت با این وجود نمی. ر و ارائه شدبرداري اظها هاي هیئت امنایی بهره تشکل

 . 4 ص  ،" اطالعاتی کیگراف لیتحل با همراه رود ندهیزاي ها داده گاهیپا "  21

 . 1392 اسفند 21 چهارشنبه ، وزین نیب جهان ، "استی قانون ریغ تصرفات هکتار 6500ي دارا سامان شهرستان" 22

 کشور کل 1381 سال بودجه قانون) 20( تبصره) الف(  بندیی اجرا نامه یینآ 23

 . این طرح بعدها به طرح توسعه باغات تغییر نام یافت 24
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 تالش مراتع و ها جنگل حفاظت و وسعهت،  احیا در، مفید اشتغال ایجاد بر عالوه و پردازند می منابع از بهینه
 صاحب هایی طرح نیچني اجرا دنبال به رود زاینده هیحاش برداران بهره عمده بخش بیترت نیا به. کنند می
 و امور اداره نحوه در کشور در مذکور طرح اندرکار دست گذاران استیس و زانیر برنامه. شدند نیزم

) يکشاورز مشاعي ها تعاونی رینظ( تعاون بری مبتني ها روش جیترو به طرح مشمولی اراض ازي بردار  بهره
 از پمپاز ستگاهیا هر از بردار بهرهي ها مجموعه در امور تیریمد و نیزم عیتوز وهیش. داشتند اریبس لیتما

ي ها شهیاند هیپا بر اغلب .است نموده فراوان تیتبع شصت دههي کشاورز هاي مشاع در معمولي ها روش
 وي مادي ها آورده و هیسرما هیپا بر نه دیتول منابع ریسا و نیزم عیتوزی اسالم انقالب از پسي گرا عدالت
 هاي گروه جادیایی نها مقصود. گرفتی م صورت برداران بهره ازین اساس بر بلکه ،برداران بهرهي ا هیسرما
 در نیزم تیمالک و اشتغال جادیا و دیتول بهی بخش انسجامي برای تعاون روش یک اشاعه دوره آن در مشاع
 که رندیگ یم قراری کشاورزان زمره در زین ها عرصه نیا برداران بهره از توجه قابل بخش. بودیی روستای نواح
 با متفاوتی طرق از و) یارض اصالحات دوره رینظ( هفتاد و شصت دهه اوخر از شیپی زماني ها دوره  در
  . 25اند شده نیزم صاحبی طوب طرح رینظیی ها وهیش

 . دهـد  یمـ  لیتشک را رود زاینده هیحاشي کشاورزی عمران هاي تیفعال بخش ترین مهم آب نیمأت اتیعمل
 بنـد  براساس . بود برخورداری توجه قابلي اعتبار وی قانوني ها پشتوانه از نیآغاز هاي سال در اتیعمل نیا
ي اجـرا  در عیتسـر  وي گـذار    هیسرماي برا شد داده اجازه دولت به توسعه سوم برنامه قانون 106 ماده) الف(

 بخـش ي دیـ تول وی زهکشـ  وي اریـ آب  یفرعـ  وی اصـل ي هـا  شبکه ، يکشاورز خاك و آب نیتأم هاي طرح
 وزارتخانـه  قیطر از و منظور ساالنهي ها بودجه در را الزم اعتباراتي باغدار و زراعت جمله از وي کشاورز

 . شـود   منظـور ی قطعـ  نهیهز بهي کشاورز بانک بهی پرداخت مبالغ و دهد رارق يکشاورز بانک اریدراخت ربط يذ
 از حاصـل  منـابع  وی بـانک   سـتم یسي اعتبار منابع با مذکور منابع قیتلف محل از بود موظفي کشاورز بانک

 هیـ توجي دارا کـه  هـایی  طـرح  دري گذار   هیسرماي براي کشاورز بخش برداران بهره و دکنندگانیتول شارکتم
 لـزوم  صورت در  که بود شده حیتصر بند نیا در است ذکر به الزم. اعطاکند التیتسه بودندي اقتصاد وی فن

 بـه  توانسـت  یمـ  شـد  یم نیتأم دولتی عموم بودجه محل از که مذکور هاي طرحي اعتباري ازهاین ازی بخش
 فـزون  و مثبـت  کـرد یرو ابتـدا  در کـه  نمـود  تصـور  توان یم بیترت نیا به. گردد یتلق بالعوض کمک عنوان

                                                        
 .  شود مراجعه بن شهرستان آب همي ها عرصه مورد در گزارش نیهم 7 و 5ي ها جدولي ها داده به مثالي برا 25
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 برنامـه  دری تیحما ریمس نیا. است داشته وجودي بردار  بهرهي واحدها از شکل نیا رشد مورد دري ا انهیگرا
  . دیگرد دنبالي حدود تا زین توسعه چهارم

 امکانات ازي ا مجموعه سپس و رودخانه بستر در آب نیمأتی عموم مبداء کی ازي بردار  بهره واحد هر
ی باغي واحدها از یک هر. گرددی م برخوردار زاتیتجه وي جو و کانال، استخر رینظی آبرسان شبکه ، پمپاژ

 تمـام ی فنـ  نظر نقطه از. دهد یم لیتشک رای کلي ا مجموعه مجاور آب همي واحدها گرید کنار دری زراع ای
 بـا  هـا  آن از ما که رندیگ یم قراري اریآب مستقل واحد یا طرح یک تابعي ها مجموعه در آب همي واحدها نیا

 طیشـرا  لیـ دل بـه ی سطحي اریآبي ها طرح در دارد امکان اوقاتی گاه. میکن یم یاد آب همي ها عرصه عنوان
 انیـ م اریبسـ  ارتفاع اختالف و رودخانه بهي بردار بهره موردی اراضی کینزد اي یدور رینظیی ایجغراف خاص

 داخل به پمپاژ از رودخانه رینظ پمپاژي ها ستگاهیا از شکل چند یا کی ، يبردار بهره موردی اراض و رودخانه

پمپـاژ از مخـازن     ریـ نظ گریدی انواع یا تنظیمی ذخیره و هاي مخزن ای و بسته مجراي ای روباز کانال کی
 در. شـوند  گرفتـه  کار به همزمان  پمپاژ از کانال هاي آبیاري براي اراضی واقع در تراز باالتر یا و ذخیره آب

 هیحاشـ ی اراضـ   در )پمپـاژ مسـتقیم از رودخانـه   ( پمپـاژ  از نوع کی در آب انتقال  ندیفرآ )1( شماره شکل
  . است شده میترسی کلی شکل به زاینده رود
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  26رود ندهیزا هیحاشی اراض  در پمپاژ مستقیم از رودخانه در آب انتقال  ندیفرآ   1 شماره شکل
  
  
  
  
  

  رود ندهیزا در آب نیتام  مبداء  
  
  

  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                      
  

  
  

  
  

  يبردار  بهره  واحد یک در آّب ازي بردار  بهره محل                                                               
 

  
  
  

                                                        
در عمل به دلیل ارتفاع، شیب و عوارض زمین در مناطق کوهستانی فرایند مزبـور  . شکل حاضر یک الگوي بسیار ساده شده از عملیات انتقال آب است 26
  .  هاي متعددي باشد تواند شامل مراحل و ایستگاه می

  يها دهانه به رودخانه از  آب انتقال یندآفر
 مکشي ها چاهک و ریآبگ

، يریهواگ زاتیها، تجه پمپ  شامل پمپاژ ستگاهیا
  . . .   و آب، مانومتر سطح کنترلي رآالت، شناورهایش

 ریسا. . .  و ریگ ضربهي ها تانک ،رانشي ها لوله
     خانه تلمبه از خارج به  انتقال زاتیتجه

 خطوط ها،  کانال رینظ مزارع به آب انتقال زاتیتجه
  . . .  و لوله
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 مثـال  عنـوان  بـه . دارند تیریمد مذکور هاي عرصه بر آب هم مستقلي واحدها  ازی متفاوت نسبتاً بیترک
ـ طر از بـرداران  بهره) 2ی طوب طرح  و چشمه یاني روستا( مورد دو در بن شهرستان در ی تعـاون  سیسـ أت قی

 در رود زاینـده  هیحاشـ ي هـا  بـرداري   بهـره ی اراض از هکتار 1260 .اند داده تیرسم خود تیفعال بهي کشاورز
 تیریمـد  بـا  دهنـد  یم لیتشک را واحدها نیا تمام مساحت مجموع درصد 10 به کینزد که سامان شهرستان

ي هکتـار  780 واحـد  ریـ نظ(ی دولتـ  شبه یا و) یلبگیاي روستا دری عل امامي هکتار 216 واحد رینظ(ی دولت
ی سـامان  عمان دیتولی تعاوني مرکز بخش در مورد یک در. شوند یم اداره) ریصغ شورآبي روستا در هیامام
 تیـ فعال هکتـار  1664 معـادل ي ا عرصـه  دری آبرسـان  و پمپاژ توجه قابل نسبتاً امکانات داشتن اریاخت در با
 و منفـرد  برداران بهره آن از زاینده رود هیحاشي  بردار  بهرهي واحدها اداره موارد اکثر در حال نیا با . کند یم

   . استی سردانگي واحدها
 در معمـول ي سـازوکارها  چـون  هـم  زیـ نزاینـده رود   هیحاش برداران بهره انیم در نیزم عیتوزی چگونگ

 زیـ ن وی محلـ  امکانات و طیشراي مبنا بر بردار بهره هر اریاخت در نیزم زانیم. بودي کشاورز مشاع هاي گروه
ـ  ،هیاولی طراح سامان شهرستان در .دیگرد یم نییتع) سر( عائله تعداد  بـا ی فنـ  هیـ توج بـا ی بـاغ  واحـد  کی
ي اریبس در بردار بهره سهم نیزم سرانه زانیم عمل در حال نیا با. بود شده نییتع هکتار 2/2 مغادلی مساحت
 عمـان  دیـ تول یتعـاون  عضـو  بـرداران  بهره مورد در عیتوز سرانه مثال طور به. بود متفاوت زانیم نیا با موارد
 گـرفتن  شـدت  بـا  مـوارد  اکثر در مذکور دیتولی تعاون از نظر صرف. است هکتار 7/1 از تر کمی کمی سامان

 شـدن  کوچک سمت به برداران بهره اریاخت در باغ سرانه رودخانه هیحاش هاي عرصه در باغ و نیزم معامالت
     . ابدی یم سوق

ـ ا ازی یکـ  بـه  تعلـق ي مبنـا  بـر  و کنند فعالیت می دانگی یعرفیی واحدها قالب در برداران بهره تمام  نی
 شـش  واحـد  یک ،آب هم اراضی عرصه  یا "طرح" هری کل قاعده یک عنوان به .شوند یم شناخته واحدها

 بـه  تواند یم حبه هری محل طیشرا گرفتن نظر در با . 27است) حبه 12 دانگ هر( حبه 72 از آمده دیپدی دانگ
   . گردد لیتبد مساحت استانداردي واحدها

 خـود  دانـگ  محـدوده  در هـا  دانـگ  سر تمام. اند شده لیتشک دانگ سر شش ازی دانگ ششي واحدها
 واجـد  افـراد  ریسـا  یـا  خـود  انیم از را نفر کی ها سردانگ. هستندي انفراد برداران بهره بای هماهنگي متصد
ي هـا  میتصـم ي اجـرا  وی کل هاي یهماهنگ انجام به موظف ندهینما .کنند یم انتخاب ندهینما عنوان به طیشرا

                                                        
  برسد مورد 84 به ها حبه تعداد مواردی برخ در است ممکن طیشرا به توجه با 27
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 هـا  نهیهزي آور جمع، مشتركي ازهاین و اموري ریگیپ دار عهده نیهمچني و. هاست سردانگي سو از متخذه
ی عـ یطب طـور  بـه . اسـت ی حقـوق  وی رسـم  مراجـع  لـزوم  صـورت  در ویـی  اجرا هاي دستگاه در حضور و

  28تیمسـئول  و نظـارت ي بـردار  بهـره ي واحـدها  انیم در ها حقابه عیتوزی چگونگ بر ها ندهینما و ها سردانگ
 و) والـف ( کنتـرل  ریشـ  میتنظـ  یا و پمپاژ ستگاهیا دری فن مسئول سمت در نفر 4 تا 3 معمول طور به. دارند
 بـا ی هماهنگ ، ها دستگاه و مجامع دری ندگینما فهیوظ سه بیترت نیا به. ندینمای مي یار راي و آب تیهدا
 بـا  را آن تـوان  ینمـ . دهـد  یمـ  لیتشـک  را نـده ینما فـه یوظی اصل شاکله، اموري ریگیپ و ها دانگ سر و اعضا
 افـت یدر موقـع  دري انفـراد  بـردار  بهره هر. دانست همسان رهیمد ئتیه همچونی متداولی تیریمد هاي قالب
 بـا  کـه ی خاص موارد در مگر ،کند یم  مراجعه سساتؤم ریسا و بانک به مجزا صورت به اعتبارات و ها نهاده
 نـده ینما. باشـد  کـرده  محـول ) ندهینما و دانگ سر رینظ( گرید اشخاص به را فیوظا نیا يکار وکالت دادن
 تعامالت از را خود هاي تیمسئول ویی اجرا قدرتي و قتیحق در . استی مراتب سلسلهیی اجرا قدرت فاقد

  . )1 شماره  نمودار( کند یم افتیدر ها دانگ سر و خود نیمابی ف
ی برخـ   عضو برداران بهره ازی برخ انیم دری جمعی ده سازمان تیتقوي برای التیتما ریاخ هاي سال در

ت یریمـد ي ها وهیش شکلی سنتی و عرفی از، یدانگي واحدها در. است دهیگرد داریپد آب همي ها عرصه از
 رسـاندن  ثبـت  به با ها دانگی برخ کم شماري موارد در. مشاهده نمود توان را می برداري از منابع آب بهره و

ـ  منابع از مشترك يبردار  بهره به تعاونی و با نظارت و مدیریت عوامل فنی خود  شکل در یا و شرکت و  یآب
هایی را نیز به منظور برداشـتن مرزهـا و عـوارض     تالشها  بعضی از این تشکل. اند دادهی سامان و سر زمین

. اند به عمل آورده در عملیات کشت سازي هاي خود  و یکجاکشتی و حتی یکپارچه فیزیکی و ظاهري عرصه
هایی از  توان نمونه در شهرستان سامان می )2(و هوره  )1(هاي هوره  ونی عمان سامانی و طرحدر شرکت تعا

 کـه در جـاي خـود از نقطـه نظـر فنـی داراي      (به استثناي چند مورد مذکور . چنین مواردي را مشاهده نمود
ی سردانگ وی دانگ نظام بری مبتن هاي عرصه تیاکثر در که را چه آن مجموع در) کارکرد قابل توجهی هستند

 یـک  اسـتنباط  و نمـود ی تلقي اریآب تیریمد به مربوط فیوظا ازی بخش عنوان بهتوان  می .ردیگ یم صورت
 حـال  در) يبـردار   بهـره  نینو هاي نظام از معمولی تلق براساس( جیترو و میتحم تیقابل باي بردار  بهره نظام

به این ترتیب شـاید بتـوان گفـت در     . نداردی مصداق چندانی دانگي ها مجموعه نیا مابقی مورد در حاضر

                                                        
 مساحت زانیم معادل اهیگ ازین اساس بر نینوي اریآب دري انفرادي واحدها حقابهي کشاورز جهاد و روین وزارت توسط شده نییتع باتیترت اساس بر 28
 مورد در و هیثان در تریل 4/0ی بررس موردي ها شهرستانی باغی اراض با ارتباط در ثابت عدد.  باشد یم) هیثان در تریل( ثابتي عدد ضربدر) هکتار(نیزم

 .   است هیثان در تریل 65/0ی زراح محصوالت
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ب   هاي جمعی بر پایه بهـره  ترین همکاري آب بیش هاي هم اکثریت عرصه و نـه مـدیریت   ، بـرداري از منـابع آّ
ـ تعر وي صحرابند اصل حال نیا با. قرار دارد کشاورزي تولید جامع  زیـ ن وي بـردار   بهـره ي هـا  محـدوده  فی

 مزبـور ي هـا  مجموعه تیفعال برجسته وجوه جمله ازي اریآب تیریمد به مربوط اتیعمل ازی بخش وي ریگیپ
  . است

ـ اکثر دري انفـراد ي بردار بهرهي ها روش رواج رغمیعلبه این ترتیب  ی برخـ  در، آب هـم ي واحـدها  تی
 بری مبتن و واحد، یجمعي بردار بهره و تیریمدي ها روش اعمال و جادیاي براي مساعدي ها نهیزم زین موارد
 توان یم النیالتحص فارغ به شده واگذاري ها عرصه وی اراضی برخ در رای تیقابل نیچن. دارد وجودی فن اصول

 بـاغ ي کشـاورز ی تعـاون  عمل ابتکار، بن شهرستان چشمه انیي روستا در گرید نمونه یک در. نمود جستجو
 به و شرکت نام به استان عدالت سهام شرکت ازی اراض هکتار هزار تملک وي داریخر نهیزم در لهیهل گستر
 موضوع نیا. 29است آورده فراهم را آب منابع بر واحدی تیریمد اعمال موجبات خود پرشمار سهامداران نفع
ـ رو وحدت وی کپارچگی کینزد ندهیآ در تواند یم    لیتسـه  زیـ ن نیزمـ  ازي بـردار  بهـره  و تیریمـد  در را هی

       .دینما
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

                                                        
هـاي   محـدوده  نـدگان ینما بـا  حاضـر  گـزارش  سـنده ینو مشترك نشست در له و نیز طرح طوبی یان چشمه ، یهل گستر باغي کشاورزی تعاون از صرفنظر 29
ي هـا  قالـب  ازی یک در خودي بردار بهرهي ها عرصه تیفعالي برا را خودی آمادگی شفاه طور به آنان تن از  9 بن شهرستان پمپاژ هاي ستگاهیا برداري بهره
 .  است دهیگرد نقل بعد بخش در ها محمدوده نیای کل مشخصات.  نمودند اعالمي کشاورز دیتولي ها یتعاون رینظي بردار بهرهی حقوق وی رسم
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سر دانگ 

بسر دانگ 

سر دانگ 

سر دانگ

سر دانگ 

سر دانگ 

نماینده
:وي فنی دستیاران و

ها، دستگاه و مجامع در نمایندگی
  ها دانگ سر و اعضا با هماهنگی 

ها، هزینه آوري جمع ، امور ،پیگیري
تاسیسات حفظ و آب توزیع

  
  

  آب همي ها عرصه دري اریآب تیریمد ارکان -2 شماره شکل
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  هاي پمپاژ آب  در قالب ایستکاه بررسی آماري چگونگی استقرار و ترکیب مجموعه واحدهاي هم
  

 ،پهنـا   ،جمـالو   ،شبان خیش ،الرك ،چشمه یان رینظیی ها دهستان و روستاها در بن شهرستان نقطه یازده
 هـاي پمپـاژ   اهگایسـت ي بـردار  بهـره  و احـداث  قلمـرو  بـن  شـهر ی رامونیپي ها محدوده زین و ساورد ،يدریح

. اسـت  هکتار 5082 حدود در بن شهرستان در ها ستگاهیا نیا عملکرد ینیتخم محدوده . دنگرد یم محسوب
ی زراعـ ی اراضـ  مساحت کل. است آمده ها آنی کل مشخصاتی برخ و ها محدوده نیا نیعناو ریز جدول در

 نکتـه  . اسـت  هکتار 3102 بر بالغ محدودهی باغی اراض مساحت و هکتار 1980 ها ستگاهیا نیا زیآبر حوضه
ـ ا از هکتار 2092 حدود دري ا محدوده تنها گزارش نیتدو زمان در که آن توجه قابل  بـه  متعلـق ی  اراضـ  نی

  . شد یمي اریآب پمپاژ هاي ستگاهیا واسطه به بردار بهره نفر 2191
 مـذکور ي روسـتاها ی باغ وی زراعی اراض ازین مورد آب ازی توجه قابلي ها بخش که است ذکر به الزم

  . گردد یم نیتامي کشاورزي ها چاه از
 مـورد  در تـوان  یمـ ي بردار بهره موردي ها ستگاهیا و احداث دست در پمپاژي ها ستگاهیا انیم تفاوت  از
ـ  گمانـه  ها ستگاهیا ازي بردار بهره هاي طرح اتمام خصوص دری مشکالت  وجود ـ ا. نمـود ی زن  در موضـوع  نی
ـ خر و آب انتقـال  خصوص در اعتبار کمبود معضل .دیگرد مشخص نیز برداران بهره ندگانینما باي گفتگو  دی
) 2ی طـوب  طـرح ( مـورد  یـک  در . داشـت  تیـ عموم یبررسـ  مورد محدوده نه در لیوسا و پمپ زاتیتجه

   . هاست ستگاهیا کار در عمده معضلی اراض ازی بخش بودنی سنگالخ
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 محدوده احداث دست در و شده احداثي ها ستگاهیا لوله خطوط ریمس طول وی فعل و هیاولي ها حقابه
 هیاول حقابه مجموع جدولي ها داده براساس. است دهیگرد نقل )6( شماره جدول در بن شهرستان

 8/467 مذکور يروستا یازده در حقابه نیانگیم و هیثان در تریل 5146 ییروستا هیناح یازده در برداران بهره
 نیانگیم بیترت نیا به.  است هیثان در تریل 1974 معادل حاضر حال در زانیم نیا. .30 بود هیثان در تریل

 2/2 هیناح یازده دری فعل حقابه مجموع. است هیثان در تریل 5/179ی بررس مورد هیناح حقابه یازده مجموع
گیري از  هاي اخیر و نیز بهره آبی در سال فشارهاي ناشی از کم.است الذکر فوق هیاول حقابه از تر کوچک برابر

ی نیب شیپ .کشاورزي بوده استذخایر آبی براي مصارف خانگی و صنعتی از جمله دالیل کاهش حقابه 
 عیتوز لوله اصلی متر 1196000 قیطر ازي کشاورزی اراض ازین مورد ، آبییاجرا اتیعمل انیپا در گردد یم

    .گردد

                                                        

به عنوان نمونه  در  . برداران شد این شهرستان در سال جاري نیز دامنگیر بهرهدامنه تغییر و کاهش حقابه و یا حتی ممانعت از برداشت آب در برخی مناطق  30
اقدام نمودند که این طرح هاي کشاورزي  برايو بختیاري نسبت به لغو مجوز برداشت آب از زاینده رود چهارمحال و شرکت آب منطقه اي  تابستان امسال 

 . 31/5/1394 "و بختیاري از بی آبی گالیه مند شدندچهارمحال و کشاورزان  "خبرگزاري ایرنا : بعمن(موضوع منجر به اعتراض تعدادي از کشاورزان گردید
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  ،برداران بهره تعداد ، )یباغ وی زراع(مساحت حسب بر بن شهرستان پمپاژي ها ستگاهیا  محدوده - 5 شماره جدول
   ستگاهیاي بردار بهره تیوضع و غالب کشت 

  طرح محدوده
ی اراض
ی زراع

  )هکتار(

ی اراض
ی باغ

  )هکتار(

 تعداد
  بردار بهره

 طرح از/سهم هر روستا
 در پمپاژ هاي ستگاهیا

  31يبردار بهره حال

 ستگاهیا تعداد
 حال در پمپاژ

احداث براي 
  طرح/هر روستا

  یباغ محصوالت  یزراع محصوالت

  بادام -هلو  -بادام  -  -   2  700  582  -  طوبی یان چشمه 
تعاونی کشاورزي 

 چشمه یان
  هلو-بادام  حبوبات-یونجه-گندم  2  -  1000  750  250

-هلو-گردو-بادام  حبوبات-گندم-یونجه  2  -  300  150  100  الرك
  آلوچه

-یونجه-جو-گندم  2  -  600  100  150  شبان خیش
  آلوچه-هلو-بادام  حبوبات

  هلو-بادام    1  -  182  50  450  جمالو

- حبوبات- ینیزم بیس  1  -  500  50  550  پهنا
  هلو-بادام  گندم-یونجه

-ونجهی - ینیزم بیس  1  -  500  70  180  يدریح
  هلو-بادام  جو-گندم

  آلوچه-گردو-بادام    2  -  900  140  -  مزرعه بن 18

-گندم- ینیزم بیس  1  2  450  370  300  چشمه یان ساورد
  هلو-بادام  جو

  هلو-بادام  -  -  4  371  330  -   2ی طوب طرح
  هلو-بادام  -  -  3  670  510  -   1ی طوب طرح

      12  -   6173  3102  1980  جمع
  

   

                                                        
 . آب از دو طرح مجزا هاي مشترك دو مجموعه هم و ایستگاه) هاي صفر معروف به ایستگاه(هاي کنار رودخانه با احتساب ایستگاه 31
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  بن شهرستان پمپاژي ها ستگاهیا محدوده -6 شماره جدول
  خودی فن مشخصاتی برخ حسب بر 

  
 زمـره  در عمـوم  طـور  بـه   ،يدریـ ح  ،پهنـا   ،جمـالو   ،شـبان  خیشـ  ، الركي روستاها برداران بهره

ا  ،دارنـد  قـرار  136732 سال از شیپی ملک برداران بهره ی نـواح  و روسـتاها  از مـورد  چهـار  خصـوص  در امـ
ـ اکثر . اسـت  شـده  واگـذار ی عیطب منابعي ایاح وی طوب طرح  قالب دري بردار بهره مورد نیزمیی روستا  تی

 چشـمه  یان( مورد دو در. شوند یم تیریمدی سردانگ وی دانگ قالب دري کشاورزي ها محدوده و ها ستگاهیا
جـدول  (انـد  داده تیرسـم  خـود  تیفعال بهي کشاورزی تعاون سیتاس قیطر از برداران بهره) 2ی طوب طرح  و

 دری سـردانگ  وی دانگـ ي هـا  محـدوده  و هـا  سـتگاه یا ندگانینما که ذکر شد اکثریتگونه  همان.  33)7شماره 
 اعـالم یی روسـتا  دیـ تولی تعـاون  قالب در برداران بهرهی سازماندهي برا را خودی آمادگ حاضری بررس انیجر

      . 34نمودند
                                                        

  استان دری عیطب منابعي ایاحي ها طرح شروع زمان 32
شهرستان بن مراجعه گردید، زیرا آنان با توجه به مسئولیت و آب  عرصه هم 11نمایندگان مستقیماً به   7تا  5جداول هاي مورد نظر در  براي تکمیل داده 33

از آنـان بـا    هـاي گـردآوري شـده    داده.موقعیت محلی خود داراي اطالعات جامع و بهنگامی از وضعیت کشاورزي و منابع آبی منطقه فعالیت خود بودنـد 
    .  بازبینی و کنترل محدد گردید 1394هاي مکرر بعدي تا نیمه اول اسفندماه  تماس

 از رفت بروني برای حل راه منزله به و پمپاژي ها ستگاهیا  زیتجه ویی ربنایز اتیعمل توقف مواردی برخ در و رکود لیدل به تواند می  مذکوری آمادگ اعالم 34
  .   باشد مشکالتشان

  طرح محدوده
 از هیاول حقابه

  رودخانه
  )هیثان در تریل(

 ازی فعل حقابه
  رودخانه

  )هیثان در تریل(

  ریمس طول
  )متر( لوله

  قطر انشعاب اصلی
  )اینچ(

سطح زیر کشت با 
  اي آبیاري قطره

  )هکتار(
  582  20  2750  200  200  طوبی یان چشمه
 یانتعاونی کشاورزي 

 چشمه
500  333  5000 

-  -  

  -  26  21000  100  600  الرك
  -  26  17600  100  1040  شبان خیش

  -  20  8000  200  500  جمالو
  -  24  7000  324  600  پهنا

  -  26  8400  100  500  يدریح
  -  26  24000  56  700  مزرعه بن 18

  667  22  2850  240  240  چشمه یان ساورد
   329  14  14000  133  133   2ی طوب طرح
   400  20  9000  188  188   1ی طوب طرح

  1978  -   119600  1974  5146  جمع
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  خاك و آب منابع ازي بردار بهره قالب  و تصرف منشاء:  7 شماره جدول
  بن شهرستان  پمپاژي ها ستگاهیا  

  طرح محدوده
  تصرف منشاء

  ي بردار بهره قالب
  ایاحي ها طرح  )1367 از قبل(یملک

  یسردانگ   •    طوبی یان چشمه
 یانتعاونی کشاورزي 

 چشمه
  يکشاورزی تعاون   •  

  یسردانگ     •  الرك
  یسردانگ     •  شبان خیش

 یسردانگ     •  جمالو

 یسردانگ     •  پهنا

 یسردانگ     •  يدریح

 یسردانگ     •  بنمزرعه  18

 یسردانگ   •    چشمه یان ساورد

  ي کشاورزی تعاون   •     2ی طوب طرح
  یسردانگ   •     1ی طوب طرح

      4  6  جمع
  

ـ آبر  حوضـه  از سـامان  شهرستاني کشاورز ویی روستا محدوده 23 در آب عرصه هم 160 زاینـده   زی
 در نفـر   13212 رندهیگ بر در ها عرصه نیا . کنند یمي بردار بهره آني اریآب شبکه و پمپاژي ها ستگاهیا و رود
 تعـداد ) یسـامان  عمـان  دیـ تولی تعـاون ( مـورد  یـک  در. اسـت ی عرف بردار بهره وی شرکت سهامداري ها قالب
 وجـود  بـردار  بهره نفر 3 تا 1 بایی ها گروهي معدود موارد در حال نیا با. است نفر 1000 بر بالغ برداران بهره
 و جـدول ي هـا  داده اسـاس  بـر . اسـت  آمـده  آب هـاي هـم   تعداد اعضاي عرصه ) 8( شماره جدول در. دارد

 معـادل  آن 35انـه یم و نفر 82 از شیب آب هم هاي عرصه/ها اعضاي گروه تعداد نیانگیم آمده عمل به محاسبات
 مشـاهده  نفـره  100تـا   41 و نفـره   10تا  1 ،نفره  40تا  11 يها گروه در ها یفراوان نیتر شیب . است نفر 31
    . گردد توجه ها یژگیو نیا به دیبا بردار بهرهي ها گروهی ساماندهي براي زیر برنامه هنگام در. گردد یم

  
  
  

                                                        
 . دینما یم میتقس مین دو به راي آمار جامعه کهي ا نقطه 35
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    سامان شهرستانهاي پمپاژ  ایستگاه آب در  هاي هم اعضاي عرصه تعداد - 8 شماره جدول
  درصد  یفراوان   تعداد 

10- 1 39 4/24 

40-11  43 9/26 

100-41  39 4/24 

 6/20 33 تر شیب و 101

 6  36نامشخص
 

8/3 
 

T100 160 جمع  
انهیم اریمع انحراف  نیانگیم  تعداد جمع    حداقل حداکثر 

31 134,26026 82,5750 13212 1000 1 
  

ـ  نیتـر  شیب . است شده ارائه هکتار اساس بر آب همي ها عرصه مساحت ) 9( شماره جدول در ی فراوان
 یـک  عمـل  حوزه حداکثرالزم به ذکر است که . است  تر کم و يهکتار 9/9 ، يهکتار 20تا  10 گروه دو در

ب عرصه هم  آن انـه یم و 25/81 مساحت  نیانگیم. است) یسامان عمان دیتولی تعاون به متعلق( هکتار 1600آّ
 اسـت  هکتـار  74/163  از شیب آب همي واحدها مساحت اریمع انحراف حال نیا با . است هکتار 38 معادل

 پـراکنش  زیـ ن و مساحت طبقات برخی در واحدهای پراکندگ و چیدمان نحوه . رسد یم نظر به باالی زانیم که
ی جمعـ  تیریمـد  ازي رومندین نسبتاّ نهیشیپي ایگو) 8( شماره جدولي اریآبي واحدها در برداران بهره شمار
 تیریمـد  با مرتبطی رسمي ها تشکل سیتاسي ریپذ امکان احتمال جهینت در و آب ازي بردار بهره و عیتوز در
   . است منطقه دري اریآب و آب

  
  
  
  

  
   

                                                        
  . اند نامشخص برداران بهرهی واقع شمار ثیح ازی مابق وی دولت واحدها نیا از مورد یک 36
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  )هکتار(        سامان شهرستان آب همي ها عرصهي قلمرو  مساحت - 9 شماره جدول
  درصد  یفراوان مساحت

تر کم و 9/9  31 4/19  

20- 10  32 20 
40-21  23 4/14  

70-41  28 5/17  

100- 71  15 4/9  

250-101  20 5/12  

3/6 10 تر شیب و 251  

6/0  1 نامشخص  

  100  160 جمع
 حداقل حداکثر  نیانگیم  اریمع انحراف  انهیم

38  163,74  81,25  1600 1 
  

 و مـدرن  مهین -یسنت گونه دو بهي آور فن سطح ثیح از آب همي ها عرصه ) 10( شماره جدول در
 در کـه  گـردد  یمـ  اطالقیی واحدها به عموم طور به  مدرن مهین -ی سنتي واحدها. اند شده کیتفکي ا قطره
، کنـد  یمـ ي ریگ بهره مرسومي ها روش از خودي اجزا ازی برخ حسب بر یا وی کل طور بهي اریآب وهیش ها آن

 تحـت ي اریآبی نوع ، يا قطرهي اریآب. باشد دهیگرد مجهزي ا قطرهي اریآب ستمیس به مجموعه نیا که آن بدون
ي رو شـده  هیتعبي ها چکاننده و لوله قیطر از مستمر طور به آب قطرات از کندی انیجر آن در که است فشار
  دارنـدگان  ازی بـاغ ي هـا  يبـردار  بهره ازی عیوس فیط. شود یم برقرار ها بوته یا درختان تک تکي پا به ،آن

 تـر  عیوسـ ي آبیار ي ها شبکه  از برخوردار و متصل برداران بهره تا زاینده رود مجاور کوچکي ها پمپ موتور
ي واحـدها . رنـد یگ یمـ  قرار ها آن شمار در) یفن عمده زاتیتجه وي جو و  کانال ، آب عیتوز استخر شامل(

ي هـا  عرصـه  درصـد  6/40 در کـه  اسـت ي اریـ آب نوآورانه و تر ياقتصاد شکلي ا قطرهي اریآب روش به مجهز
  . دارد رواج آب هم

    سامان شهرستان آب همي ها عرصه  دري  اریآبي ها روش - 10 شماره جدول
   درصد  ی فراروان   وهیش
4/59  95   مدرن مهین -ی سنت  

6/40  65  ي ا قطره  

 100  160   جمع
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 زانیمي دارا ها ایستگاه /آب همي ها عرصه درصد 30 معادل ،)11( شماره جدولي ها داده براساس
 . برخوردارند هیثان در تریل 20ی  آبده زانیم از ها عرصه نیا درصد 48 از شیب. اند هیثان در تریل 10 ریزی آبده
 نیتر شیب و تریل 57/35 از شیب آب همي ها عرصه کل دري بردار بهره موردی آبده زانیم نیانگیم حال نیا با
 اریمع انحراف. است )یسامان عمان دیتولی تعاون( واحد یک به متعلق زیني بردار بهره موردی آبده زانیم
  . رود یم شمار به باال نسبتاّی زانیم که باشد یم تریل  557/74 واحدها نیا کلي برا دسترس در آب زانیم

     سامان شهرستان آب  هاي هم عرصه  در آب انتقالی اصلي ها لولهی آبده زانیم - 11 شماره جدول
   درصد  ی فراوان    آب همي ها عرصه  دری دب متوسط

9-1  48 30 
19-10  29 1/18  

29-20  40 25 
60-40  24 15 
100-61  11 9/6  

4/4 7 تر شیب و 101  

6/0 1 نامشخص  

 100 160  جمع
 حداقل حداکثر  نیانگیم  اریمع انحراف  انهیم

20  74,55701 35,5731  800,00 1 
  
ـ  نیتر شیب )12( شماره جدولي ها داده اساس بر ي  هـا  عرصـه  انشـعابات  قطـر  بـه  مربـوط ی فراوان

 آن انـه یم و 6 حدود در انشعاب قطر نیانگیم حال نیا با . دارد قرار تر کم و نچیا 5 طبقه محدوده در آب هم
ي هکتـار  780 محـدوده  به متعلق(22 انشعاب قطر نیتر شیبالزم به ذکر است که . باشد یم نچیا 6 معادل زین

   . است نچیا 2 آن نیتر کم و) قوچاني روستا در فنک
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     سامان شهرستان) نچیا( آب همي ها عرصه در انشعابات قطر - 12 شماره جدول
ي ها عرصه در لوله قطر متوسط

    آب هم
   درصد  ی فراوان

تر کم و نچیا 5  76 5/47  

10 تا 6  67 9/41  

8/8 14 تر شیب و12  

9/1 3  نامشخص  

 100 160  جمع

اریمع انحراف  میانه نیانگیم   حداقل حداکثر 

6  3 6 22 2 

  
 850 فاصله  در آب همي واحدها درصد هفتادی اصل لوله خطوط، )13( شماره جدولي ها داده براساس

 و متر هزار 10 آب همي ها عرصه در )متر( لوله ریمس طول حداکثر. باشد یم رودخانه از تر شیب وي متر
 طول نیانگیم . است متر 362822 آب هم عرصه 160 در لوله خطوط مجموع. است متر 150 آن حداقل
   . است متر 1700 لوله خطوط طول انهیم و متر 63/2267 واحدها نیا در لوله خطوط

     سامان شهرستان آب همي ها عرصه در) متر( آب انتقال لوله ریمس طول - 13 شماره جدول

   درصد  ی فراوان  طول
500-150  29 1/18  

800-580  19 9/11  

 70 112 850  تر شیب و
 100 160 جمع

 حداقل حداکثر  جمع  میانگین  انحراف معیار  میانه
1700  2025,86  2267,63  362822  10000 150 
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) مورد 8( سامان شهرستان آب همي ها عرصه از درصد 5 تنها )14( شماره جدولي ها داده اساس بر
 وی دانگي ها گروه از مورد چند وی سامان عمان دیتولی تعاون . اند دهیرس ثبت بهی رسمیی ها تشکل قالب در

   . اند جمله آن از بران آبي ها تشکل ای یسهام شرکت قالب در دهیرس ثبت بهی سردانگ
  

   شرکت ای یرسم تشکل قالب  دری سازمانده ثیح از سامان شهرستان آب همي ها عرصه- 14 شماره جدول
  درصد  یفراوان  ی کل تیوضع
  5  8   تشکلي دارا
  95  152   تشکل فاقد

  100  160   جمع
  
  

  آب همي ها عرصه در آب انتقال نقاط نیآخر تا آب نیتام محل انیم ارتفاع اختالف - 15 شماره جدول
  )متر( سامان شهرستان 

  درصد  تعداد  ارتفاع اختالف
40-20 6  3,8  

100-50 31  19,4  
165-110 38  23,8  
210-170 31  19,4  
300-220 15  9,4  
390-310 15  9,4  

  15  24  تر و بیش 400
  100  160  جمع

 حداقل حداکثر  جمع  میانگین  انحراف معیار  میانه
178  100  210  160  540 20 

 
ـ  )15( شماره جدول در موجودي ها داده اساس بر  در آب هـم ي انفـراد ي واحـدها  درصـد  8/23 از شیب
ـ ی ارتفـاع  در واحدها درصد 15. دارند قرار رودخانه سطح از متر 165 تا 100 نیبی ارتفاع  متـر  400 از شیب

 قـرار  رودخانـه  سـطح  از متـر  540 معادلي اریآب مورد عرصه ارتفاع حداکثر. اند شده واقع رودخانه سطح از
 178 معـادل  آن انـه یم و متـر  210ی بررسـ  مورد واحد 160 دری آبرسان نقطه نیآخر تا ارتفاع نیانگیم . دارد
 نـه یزم نیا دری عمراني گذار هیسرمایی ایجغراف دامنه سهیمقا وی بررس در شاخص نیا از استفاده . است متر
      . دیآ کار به تواند یم



 چهـار  وي ا مرحلـه  سـه  ،يا مرحلـه  دو ،يا مرحلـه  کی آب همي ها عرصهی فراوان )1( شماره نمودار در
 تـا  تـوان  یمـ  زین شاخص نیا عیتوزی چگونگ از تر روشن عبارت به. است شده سهیمقا گرییکد باي ا مرحله
 رینظی عوامل با معمول طور به پمپاژ مراحل شاخص . بردی پ آب انتقال اتیعمل حجم و وسعت بهي حدود
رداران  بهـره  پـراکنش  و استقرار نحوه و تعداد و یآب منبع بهی کینزد وي دور، آب همي ها عرصه ارتفاع  در ـب
شهرسـتان   آب هـم ي هـا  عرصـه  از واحد 160 مجموع از واحد 115 موجودي ها داده براساس . است ارتباط
 زمـره  در زیـ ن) درصد 25( مجموع نیا از واحد 40وي ا مرحله کي یها عرصه زمره در) درصد  9/71( سامان
      . رندیگ یم قراري ا مرحله دوي ها عرصه
 

 
 

  توزیع فراوانی  مراحل پمپاژ در عرصه هاي هم آب شهرستان سامان - 1نمودار شماره 
  

 مـه ین-یسنت آب همي ها عرصه باي ا قطرهي اریآب سامانه به مجهز آب همي ها عرصه )2( شماره نمودار در
ه  پاسـخ  در سهیمقا نیا. اند شده سهیمقا) هکتار( آب هم مجموعه مساحت ثیح از مدرن  بـه  شسـ پر نیـ ا ـب
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 مجموعـه  و مسـاحت  )يا قطـره ي اریـ آب و مـدرن  مـه ین -یآبیاري سـنت ( روش آبیاري انیم ایآ که آمده عمل
   دارد؟ وجودي دار یمعنرابطه  ،آب هم

 انگریـ ب موضـوع  نیا . است تر شیب مدرن مهین -ی سنت آب همي ها مجموعه مساحت موارد تر شیب در
 ییعنـ  مسـاحت  طبقـات  از مـورد  دو در تنهـا . اسـت  يا قطـره  سـامانه  بـه  بـرداران  بهره زیتجه به ازین شدت

ي هـا  سـامانه  بـه  مجهـز  آب همي ها محدوده شمار تر شیب و هکتار  251 وي هکتار 250 تا 101ي ها حدودهم
ي قلمـرو  مسـاحت  وي اریـ آب وهیشـ  انیم رابطه خصوص دري آمار محاسبات. است تر فزوني ا قطرهي اریآب

 بـودن  دار یمعنـ  و رابطه نیا وجودي ایگو زین) رسونیپ و V کرامرز ،يکا مجذور بیضرا( آب همي واحدها
ـ مو موضوع نیا. استی همبستگ ـ توز در هـا  تفـاوت  دی  ثیـ ح از آب هـم ي هـا  عرصـه  مسـاحت ي آمـار  عی

      . باشد یمي اریآب سامانه ازي برخوردار
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Pearson Chi-Square:29. 384a    df: 6        Asymp.  Sig.  (2-sided):. 000 
Likelihood Ratio: 29. 445        df: 6        Asymp.  Sig.  (2-sided):. 000   
Linear-by-Linear Association: 25. 882 
df: 1 
Asymp.  Sig.  (2-sided):. 000   
N of Valid Cases: 159 
1 cells (7. 1%) have expected count less than 5.  The minimum expected count is 3. 71    

  
  انروش آبیاري و مساحت قلمروي  عرصه هاي هم آب شهرستان سام -2نمودار شماره

  
 سـامانه  بـه  مجهزي ها عرصه با مدرن مهین -ی سنت آب همي ها عرصه تیوضع )3( شماره نمودار در

 صورت پرسش نیا به پاسخ در زین سهیمقا نیا. است شده سهیمقا گرییکد بای آبده ثیح ازي ا قطرهي اریآب
 رابطـه ی آبـده  زانیـ م و )يا قطـره ي اریـ آب و مـدرن  مـه ین -یآبیـاري سـنت  ( روش آبیـاري  انیم ایآ که گرفته
   دارد؟ وجودي دار یمعن

  مـدرن  مـه ین -یسـنت ي اریآب به مجهز آب همي ها عرصه ازی مین از شیب موجودي ها داده اساس بر 
 سـامانه  بـه  مجهـز  آب هـم ي ها عرصهي برا زانیم نیا که یحال در ،اند هیثان در تریل 20 از تر کمی آبی دبي دارا
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مساحت قلمروی عرصه ھای ھم آب

سنتي

قطره اي



 طبقـه  دو دری یعنـ ( مـورد  دوي اسـتثنا  بـه . است موارد درصد 40 از تر کمی اندک مجموع دري ا قطرهي اریآب
 در تـر یل 101 از تر شیب آبی دب با آب همي ها عرصه و هیثان در تریل 100 تا 61 آبی دب با آب همي ها عرصه

 بیـ ترت نیـ ا بـه . اسـت   مـدرن  مـه ین -ی سـنت ي اریـ آب با آب همي ها عرصه  با تیاکثر مواردی باق در) هیثان
 . اسـت  ضـرورت  یـک  آب هـم ي هـا  عرصه ازی توجه قابل تعدادي براي ا قطرهي اریآبي ها سامانهي انداز راه

 در تـر یل 60 تـا  40 نیب آب همي ها عرصه و هیثان در تریل 20 ریز آب همي ها عرصه مورد در ژهیو به ها تفاوت
    . است توجه قابل و ریگ چشم هیثان
 

 
  
  

 آب انتقـال ی اصل لوله خطوط ازی متفاوت ریمس طولي دارا که آب همي ها عرصه )4( شماره نمودار در
 . انـد  شده سهیمقا گرییکد باي اریآبي ا قطره و  مدرن مهین -ی سنتي ها سامانه به زیتجه نظر نقطه از باشند یم
ي هـا  لولـه  خطوط طولوي اریآبي ها روش انیم ایآ که گرفته صورت پرسش نیا به پاسخ در زین سهیمقا نیا

 پوشـش  سطح و امکانات زانیم درك زین پرسش نیا به پاسخ دارد؟ وجودي دار یمعن رابطه آب انتقالی اصل
   . سازد یم روشن ماي برا راي اریآبی کل وهیش دو از یک هري ریفراگ و

سنتي

… قطره 
0

5

10

15

20

25

30

35

٣٩-١٩٢٠-٩١٠-١۴٠-۶٠
۶١٠٠-١

١٠١ -....

32

20
23

16

12

16

9

17

810

5

نی
اوا
فر

روش آبیاري و  میزان آبدهی عرصه هاي هم آب:  3نمودار شماره 
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ي دارا هم و نیمه مدرن -یسنت سامانهي دارا هم( آب همي ها عرصه تیاکثر موجودي ها داده براساس 
ـ ا دری آبرسـان  کـه  اسـت ی هیبـد . شوند یمي اریآب متر 580 از شیبی اصل لوله خطوط با) يا قطره ساماته  نی
 از درصـد  83 از شیب که آن توجه جالب نکته . استی توجه قابلي ها نهیهز صرف مستلزم فاصله از ریمقاد

ـ  وي متـر  850 لوله خطوط ازي ا قطرهي ساریآب سامانه از برخوردار  آب همي ها عرصه  منـد  بهـره  آن از شیب
  . است درصد 61 مدرن مهین وی سنت ساماته با آب همي ها عرصهي برا مقدار نیا کهی حال در ،اند شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 

Pearson Chi-Square:8. 468a                df: 2                 Asymp.  Sig.  (2-sided):. 014                                           
Likelihood Ratio      :9. 095                 df: 2                  Asymp.  Sig.  (2-sided):. 011   
Linear-by-Linear Association:6. 105  df: 1                  Asymp.  Sig.  (2-sided): . 013 
N of Valid Cases: 160 
 

a. 0 cells (0. 0%) have expected count less than 5.  The minimum expected count is 7. 13.  
 
Cramer's V:. 238            Pearson's R:. 232          Spearman Correlation:. 238        N of Valid Cases: 160 
 

 

 
روش آبیاري و طول مسیر خطوط لوله اصلی انتقال آب  -4نمودار شماره 
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a.  Not assuming the null hypothesis.  
b.  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.  



 اخـتالف  توجـه  بـا  ياریـ آبي هـا  روش عیـ توزی چگونگ و تیوضعي رو شیپي ها جدول و نمودار در
 پرسش نیا به پاسخ در زین سهیمقا نیا. است آمده آب انتقال نقاط نیآخر تا آب نیتام محل انیم يها ارتفاع
ي دار یمعنـ  رابطـه  مختلف ارتفاعات در آب عرصه هم استقرار وي اریآبي ها روش انیم ایآ که گرفته صورت
 وهیشـ  دو از یـک  هـر ي ریـ فراگ و پوشش سطح و امکانات زانیم درك زین پرسش نیا به پاسخ دارد؟ وجود

ی اصـل  وهیشـ  دو انیـ میی ها تفاوت توان یم موجودي ها داده اساسرب. سازد یم ممکن ماي برا راي اریآبی کل
 زیـ ن و )5( شـماره  نمـودار  در موضوع نیا . نمود مشاهده مختلفي ها ارتفاع در استقرار نظر نقطه ازي اریآب

   . است شده داده نشان )16( شماره جدول
 مـه ین -ی سـنت ي اریـ آب باي ها عرصه تیاکثر  )16( شماره جدول و )5( شماره نموداري ها داده براساس

 بـا ي هـا  عرصـه  مـورد  در کـه ی حـال  در اند؛ شده گسترده متر 210 ریز ارتفاعات تا آب تامبن محل از  مدرن
ي ا قطـره ي آور فـن  دیـ ترد بدون. دارند قرار متر 210ي باال ارتفاعات در واحدها نیا تیاکثري ا قطرهي اریآب
ي بـاال  ارتفاع ازی ناشي ها يدشوار جبراني برای تیمز عنوان به تواند یم آن به مجهز آب همي ها عرصهي برا
 رابطـه  و ها عرصه نیب تفاوتي دار یمعني ها آزمون جهینتذیل جدول نیز  در. شود گرفته نظر در واحدها نیا
    . است آمده ارتفاع وي اریآب وهیش عامل دو انیم

  
  
  

  آب تا آخرین نقاط انتقال آب تأمینروش آبیاري و اختالف ارتفاع میان محل  - 5نمودار شماره 
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  آب نیتام محل  انیم ارتفاع اختالف اساس بر آب همي ها عرصهي اریآب روش عیتوز:  16 شماره جدول
   آب انتقال نقطه نیآخر تا 

  
   ارتفاع             

  
  وهیش
  ي اریآب 

20-40  50-100  110-165  170-210  220-300  310-390  

  

 جمع  تر شیب و 400

 95 3 5 6 21 30 24 6  يا قطره
 65 21 10 9 10 8 7 0  ننیمه مدرن -یسنت

 160 24 15 15 31 38 31 6  جمع
  

  
  

 
 
 Pearson Chi-Square: 43. 638a                       df: 6                  Asymp.  Sig.  (2-sided):. 000  
 Likelihood Ratio:        47. 561                       df: 6                  Asymp.  Sig.  (2-sided):. 000      
 Linear-by-Linear Association: 40. 281        df: 6                  Asymp.  Sig.  (2-sided):. 000   
  N of Valid Cases:   160 
 

a. 2 cells (14. 3%) have expected count less than 5.  The minimum expected count is 2. 44.  
 
 
 
 
Nominal by Nominal  Phi                                Approx.  Tb :. 522                                               Approx.  Sig. :. 
000 Cramer's V                                                       Approx.  T  :  522                                               Approx.  Sig. 
:. 000 Interval by Interval   Pearson's R                Approx. T  :. 503                                             Approx.  Sig. :. 
000c Ordinal by Ordinal  Spearman Correlation   Approx.  T :. 481                                              Approx.  Sig. 
: . 000c 
N of Valid Cases: 160 
 

 
 
 
a.  Not assuming the null hypothesis.  
b.  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.  
c.  Based on normal approximation.  
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  آب هاي موجود و آینده فراروي واحدهاي هم چالش

 دري اریبسـ ی باغ وی زراعي واحدها سامان و بن شهرستان دو در که شد روشنی بررس نیا خالل در
 تیـ فعال ادامه خصوص در .رندیگ یم قرار زاینده رود آب از حقابه دارندگان زمره در آب همي واحدها قالب
 اختصـار  بـه  نجـا یا در که دارد وجودي متعددي ها چالشی آب منبع نیا از آناني بردار بهره زین و آناني دیتول
ي واحـدها  تیـ فعال برابـر  دري اریبسـ ي هـا  چـالش  استی هیبد . گردد یم اشاره ها آن نیتر مهم ازی برخ به

ـ ا در کـه  چـه  آن و دارد وجودی نواج نیا آب همي بردار بهره  مجموعـه  ازي ا نمونـه  تنهـا  آمـده  مختصـر  نی
    . هاست چالش نیا ازي شماریب
ـ ا:  يبـردار  بهرهي انفرادي واحدهاي خرد ازی ناش چالش -1 ـ دال و علـل  از معضـل  نی ی ناشـ ی مختلفـ  لی
 هیحاشـ ی اراض ازي بردار بهرهي ها طرح در بردار بهره هر نیزم سهم که داشت نظر در دیبا نخست . گردد یم

ي هـا  وهیشـ  بـه  مربوط بخش حاتیتوض در .شد نییتعی دهقانی شتیمعي الگوهاي مبنا بر ابتدا از زاینده رود
ي هـا  طـرح  در بـرداران  بهـره  انیـ م در نیزم عیتوزی چگونگ که شد انیب موضوع نیاي بردار بهره و تیریمد
 2/2 ادلعـ می مسـاحت  بـا ی بـاغ  واحـد  یک مورد در هیاولی طراح براساسی عیطب منابع وي کشاورزي دیتول
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 2/2 زانیـ ماز  بردار بهره سهم نیزم سرانه زانیم عمل در در بسیاري موارد حال نیا با. بود شده نییتع هکتار
 دری سـامان  عمـان  دیتولی تعاون عضو برداران بهره مورد در عیتوز سرانه مثال طور به. تر گردید هکتار نیز کم

اي از ابعـاد خـردي اراضـی زراعـی و بـاغی در       نمونـه . اسـت  هکتـار  7/1 از تـر  کـم ی کم سامان شهرستان
 زین گزارش نیهم )9(، )8(، )5(شمارهي ها جدولي ها داده از، عالوه به . هاي ابتدایی گزارش بیان شد بخش

ـ تزا بري حدود تا توان یم ی بـاغ  وی زراعـ ي هـا  عرصـه  در) آب هـم ( بـردار  بهـره  تیـ پرجمعي هـا  گـروه  دی
 عنوان به. گرفت جهینت برداران بهره تیمالک تحت نیزم سهم بودن نییپا احتماالً و سامان و بني ها شهرستان

ي هـا  سـتگاه یا از کـه  سـامان  شهرستاني کشاورز ویی روستا محدوده 23 در آب هم گروه 160 انیم در مثال
ـ  آب هـم ي هـا  عرصهي اعضا تعداد نیانگیم کنند یمي بردار بهره رود زاینده زیآبري اریآب شبکه و پمپاژ  از شیب

 همـراه  بـه  آب هـم  عرصه یک در برداران بهره تعدد است ذکر به الزم. است نفر 31 معادل آن انهیم و نفر 82
ی معضـالت  توانـد  یمی ده سازمانی قانون وی رسمي ها روش وجود عدم حالت در آنانی اراض بودن کوچک

ي هـا  داده به استناد با. شود موجب آنانی جمع مشارکت جلب  و مشتركي دیتول امور در  تیریمدي برا را
 گـروه  دو دری فراوان نیتر شیب گفت توان یم زین آب همي ها عرصه مساحت خصوص در )9( شماره جدول

 آن انـه یم و 25/81 زیـ ن آب همي ها عرصه مساحت  نیانگیم .است تر کم و يهکتار 9/9 ، يهکتار  20تا  10
 اسـت  هکتـار 74/163  از شیبي اریآبي واحدها مساحت اریمع انحراف حال نیا با . است هکتار 38 معادل

ی اراضي خرد تیوضع در که ستیني دیترد. است آب همي ها عرصه وصعت در باال نسبتاًی تفاوت انگریبکه 
ـ پد ها آني کاربر رییتغ وي اقتصاد دیتول رهیدا از مزبوری اراض خروجي براي مساعد نهیزمی باغ وی زراع  دی

  . 37آمد خواهد

 بـه  مربـوط  بخـش  حاتیتوضـ  در: ي بـردار  بهـره  و دیتول تیریمد وی ده سازمان ضعف ازی ناش چالش -2
 نـه یزم در سـاده ي کـار  سـازمان  آب هـم ي هـا  عرصه در که دیگرد مشخص يبردار بهره و تیریمدي ها وهیش

 کـه  هـا  دانـگ  نظـام ي مبنـا  بـر  مزبور کار سازمان. دارد وجود پمپاژي ها ستگاهیا قالب در آب ازي بردار بهره
ي ا پـاره  وجـود  بـا  . اسـت  آمـده  دیـ پد است آن منابع و نیزم ازي بردار بهره سهم نییتعي برای عرفی روش
ي اجـرا  وي ریـ گیپ زین وي بردار  بهرهي ها محدوده فیتعر رینظي موارد در روش نیاي کارکردها و ها یژگیو

                                                        
ی اراض شدن خرد ازي ریجلوگ قانونیی اجرا نامه نییآی قبل نسخه  ازی تاس بهي کشاورز جهاد ریوز 8/93//3 مورخی وزارت هیابالغ در است ذکر به الزم  37

 نصاب حد و هکتار 5ي اریبخت چهارمحال و و استان شیآ وی زراعی آبی اراضي اقتصاد وی فن نصاب حدي اقتصاد وی فن مناسب قطعات جادیا و يکشاورز
 ممنوع مذکور شده نییتع ارقام از تر کوچک حدود بهی اراض نیا میتقس و کیتفک و افراز گونه هر و نییتع هکتار 5/2 استان آن قلمستان و باغی آبی اراض
 است بوده متفاوت ریمقاد نیا با) هکتار 2/2  تا1 نیب ارقام(شیپي ها سال در استاني کشاورزي ها طرح دری اراضي واگذاري الگو که داستیپ.  شد اعالم
 .    باشد ها يکاربر رییتغی حت وی دهقان خرده دهیپد کننده دیتشد و موجد تواند یم خود که
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 واحدها نیا اداره خصوص در که را چه آن توان یم تنها غالباًی آب منابع تیریمد به مربوط اتیعمل ازی بخش
 14 و 5 شـماره ي هـا  جدولي ها داده. نمودی تلق  دیتول تیریمد فیوظا ازی بخش عنوان به ردیگ یم صورت

 بـن  شهرستان دو در زاینده رود آب برداران بهره مجموع ازی کم درصد که است آن انگریب زین گزارش نیهم
 ریـ نظی رسـم ی حقـوق ي هـا  قالـب  بـا یی هـا  شـرکت  سیتاسـ  بـا   بـرداران  بهره مجموع با اسیق در سامان و

 بـه  تجـارت  قـانون ی حقـوق ي هـا  قالـب  ریسـا  یـا  ویی روسـتا  دیتولی تعاون ،يکشاورزی تعاوني ها شرکت
ـ تعر عـدم . اند دادهی رسم وی حقوقی صورت و سر خودی جمعي ها تیفعال  تیریمـد  و کـار  نظـام  یـک  فی
 و بـرداران  بهره نیب در مشتركي ها تیفعال تشتت به تواند یم که آن ضمن آب همي ها عرصه اغلب دری جمع
ـ نما کمکی اراضي خردی حت  دري انفـراد ي بـردار  بهـره ي واحـدها  تیـ محروم توانـد  یمـ  درازمـدت  در دی

ـ توز ، دیتولی بانیپشت رینظ مواردي در دیتول تیریمدی رسمي ها نظامي ها تیمز ازي برخوردار  ، هـا  نهـاده  عی
 دیشـا . باشـد  داشـته  دنبـال  بـه  را) آب منابع رینظ( منابع تیریمد باالخره و کشتی فن وی تخصص تیریمد

و  پمپـاژ ي هـا  سـتگاه یا احـداث  و توسـعه  وي گذار هیسرماي ها تیفعال توقف به مربوط معضالت ازی بخش
 امـور ي ریـ گیپ دریی سـاختارها  نیچنـ ی تـوان  کـم  یا و وجود عدم در بتوان زین راي ا قطرهي اریآبتاسیسات 

 اشـاره ي گـذار  هیسرماي ها تیفعالی کل تیوضع به گزارش نیهم ادامه در . دانست ها عرصه نیا برداران بهره
 . شد خواهد

ـ آبر حوضـه  در بـارش  رونـد  دری بررسـ  یـک  : هوا و آبي بد وی خشکسال گسترش  ،یآب کم  چالش -3  زی
ی کاهشـ  وی شـ یافزاي روندها دری نظمی بي ایگوي اریبختچهارمحال و  و اصفهان استان دو در زاینده رود

 و گسـترده ی موضوع مزبور منطقه دری بارندگي ها چالش موضوع. است مختلفي ها سال طول دری بارندگ
یی روسـتا  مناطقی شتیمع وي اقتصادي ها تیفعال هیکل که است معاصر دوره در توجه قابل نسبتاًي ا نهیشیپ با
ي هـا  سـتگاه یا موجود آمار بری مبتني ها یبررس مثال عنوان به. دهد یم قرار ریتاث تحت را بردار بهرهي شهر و
ـ ی منحنـ  که دهد یم نشان) 1369 تا 1339( سالهی سی زمان بازه یک در شهرکرد شهرستان کینوپتیس ی فراوان

 شیگـرا ) اسـت  متـر  یلـ یم 315 معادل شهرکرد شهرستان بارش نیانگیم( از تر کمي ها بارش سمت به بارش
 جهینت توان یم مذکور سال 30 طول در شهرستان نیا ساالنه بارش جدولی بررس از نیهمچن . 38است داشته
 سـال  4 از هرگـز  باشـد  یمـ  ساالنهی بارندگ نیانگیم از شیب بارش ها آن در کهی متوالي ها سال تعداد گرفت
 از تـر  کـم  بـارش  هـا  آن در کـه ی متوالي ها سال تعداد حال همان در. است سال 2 یا 1 معموالً و نبوده باالتر

                                                        
 . شود مراجعه گزارش وستیپ در )شمسی1369  تا 1339( 1960-1990یزمان بازه در شهرکرد ستگاهیا ساالنهی بارندگ متوسط ریمقاد جدول به 38
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 در کـه ي دیشـد ي ها یسال خشک. است سال 2 ای 1 معموالً و دیرس سال 6 به بار یکي برا باشد یم نیانگیم
. باشـد  ینمـ  مترقبـه  ریـ غی موضوع است ساالنهی بارندگ متوسط از تر کم ساله چند دوره یک در بارش ها آن

 342 معـادل ي ریمقـاد  اخـتالف  بـارش  نیتـر  کم و بارش نیتر شیب نیبي آمار دوره طول در مذکور گزارش
ی متـوال ي هـا  سـال  وی خشکسـال ی متـوال ي ها سال وقوع که ردیگ یم جهینت گزارش. دهد یم نشان را متر یلیم

 . اسـت ی حتم آب منابع پروژه یک مدت طول در تیوضع دو هر وقوع امکان و بوده ریناپذ اجتنابی ترسال
 تیـ اهم نیانگیـ م از تـر  کـم ي هـا  بـارش  سمت به بارش روندی فراوانی منحن لیتما به توجه با آن بر عالوه
  . 39شود یم انینما شیپ از شیبی آب منابع در بهتر چه هري زیر برنامه ویی جو صرفه

 و هیـ اول حقابـه ي هـا  زانیم دری راتییتغ بر برداران بهره قول از زین حاضر گزارش )6( شماره جدولي ها داده
جبـران   کـاهش آب رودخانـه و     به دلیـل  بن شهرستان آب هم بزرگ عرصه هشت برداران بهرهی فعل حقابه

 روسـتاها ی برخـ  مورد در راتییتغ نیا. دارد داللت و صنعتی منطقه کمبود آب مورد نیاز واحدهاي مسکونی
 شـده  منجـر  حقابـه  دري برابـر  پنج وي برابر ،ششيبرابر نهي ها کاهش بهي دریح و شبان خیالرك،ش رینظ

 آنی منفـ  آثـار  کاهشي برا موثري کارها راه یافتن که استي جاری مشکلی آب کم چالش بیترت نیا به. است
  .سازد یم ریناپذ اجتناب رای محل جوامع شتیمع وي کشاورز بر

ی معضـالت  1393 سال زمستان اواخر دری زدگ سرما بروز ،ی خشکسال گسترش وی آب کم چالش دو بر عالوه
        مـذکور  مدت دري کشاورز جهاد هیاولي برآوردها اساس بر. آورد بار به شهرستان دو برداران بهرهي برا چند
 40 بـه  دهی میوه و دهی گل مراحل در امسال ماه اردیبهشت لیاوا  تا گذشته سال اسفند 20 از زدگی سرما

 ،از الیر میلیارد 1750  معادل ریالی ارزش نظر از که نمود وارد بیآس سامان شهرستاني ها باغ درصد 80 تا
 شهرسـتان  مـورد  در . 40گردد یم تن هزار 16 محصول ثیح از و ها باغ از هکتار 7500  شامل وسعت ثیح
 لیاوا و گذشته سالی زمستان برودت زین شهرستان آني کشاورز جهاد تیریمدي برآوردها اساس بر زین بن
 نباتـات  ودیمـی،  آبـی  جـو  گوجـه،  زردآلو، آلو، هلو، گردو، بادام، مزارع و ها باغ ازي اریبسي برا 1394 بهار

  .41نمود واردي ریناپذ جبراني ها بیآس کلزا و اي علوفه

                                                        
ی طراح و سدها مخزن آب ازي بردار بهره و استفاده نحوه در آن ریتاث و شهرکرد و اصفهان در زمان با بارش روندی بررس " ناصر. انیحاج به شود رجوع 39
 .  انیحاج ایپور و انیحاج ناصر نوشته  اطالعاتی کیگراف لیتحل با همراه رود ندهیزاي ها داده گاهیپا  گزارش در " آب منابعي ها پروژه گرید

 اردیبهشت 14 دوشنبه  وز،ین نیبجهاني خبر تیسا "دیدند خسارت درصد 80 تا 40 بین سامان شهرستان باغات: سامان شهرستان کشاورزي جهاد رئیس" 40
1394. 

  1394 اردیبهشت 13 یکشنبه،وزین نیجهانب يخبر تیسا "اند دیده خسارت درصد 95 تا بن شهرستان مزارع و باغات برخی:  بن جهادکشاورزي رئیس" 41
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ـ  ها سال از :ي اریآب نینوي ها يفنآور و ساتیتاس امور زیربنایی و  دري گذار هیسرما چالش -4  کـرد یرو شیپ
ـ و به وي اریآبي ها روشي نوساز  دري ا قطـره ي اریـ آب و فشـار  تحـت ي اریـ آبي هـا  روشي ریکـارگ  بـه  ژهی
 زیـ تجه طـرح  شـروع  از  کهي ا گونه به . شد گرفته نظر دری سنوات بودجه نیقوان و کشور توسعهي ها برنامه
 هـزار  440 و ونیـ لیم یـک  حـدود  1394 سـال  تا 1369 سال ازي اریآب نینوي ها سامانه بهي کشاورزی اراض
  . 42شدند مجهز ها سامانه نیا به کشوری آبی اراض هکتار

ـ ا دری دولتـ ي گـذار  هیسـرما  تیـ اهم خصـوص  در کشوري زیر برنامه ویی اجرا نظام در  هـا  طـرح  نی
 وی اجتمـاع ، ياقتصـاد  توسعه سوم برنامه قانون 106 ماده در مثال عنوان به. دارد وجودي متعدد حاتیتصر
 جهـت  تـر  شیبی مال منابع جلب منظور به  را الزم اعتبارات  که بود شده داده اجازه دولت به کشوری فرهنگ
ي اریـ آب یفرعـ  وی اصلي ها شبکه ، يکشاورز خاك و آب نیتأمي ها طرحي اجرا در عیتسر وي گذار هیسرما

ـ طر از و منظـور  ساالنهي ها بودجه در  وی آب کوچکي ها طرحی زهکش و  اریـ دراخت ربـط  يذ وزارتخانـه  قی
 . 43شود  منظوری قطع نهیهز به زیني کشاورز بانک به  نهیزم نیا دری پرداخت مبالغ و دهد  قراري کشاورز بانک
 بـه  و تـر  شیب ها طرح نیا به مربوط کرد نهیهز در دولت سهم زانیم پنجم و چهارم برنامهي اجراي ها سال در
 1386 سـال  بودجه قانون 3 تبصره) د( بند در نمونه عنوان به .دیگرد تر کم برداران بهرهی پرداخت سهم آن تبع
هاي آبیاري و زهکشی  هاي شبکه به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه  که بود شده حیتصر کشور کل

هـاي تملـک    شـود از محـل اعتبـارات طـرح     جهاد کشاورزي اجـازه داده مـی  هاي نیرو و  فرعی به وزارتخانه
اعتبارات موردنیاز تا سقف هفتاد درصد به عنـوان سـهم دولـت بـه صـورت       ، اي مربوط هاي سرمایه دارایی

وجـوه اداره  (هاي فنی و اعتباري  برداران در قالب تسهیالت کمک درصد  به عنوان سهم بهره بالعوض و سی
مـاده   2در تبصـره  . و پرداخـت نمایـد   تأمیناي مربوطه  هاي سرمایه از محل طرح هاي تملک دارایی 44)شده

بـه  ( بـرداران  درصـد سـهم بهـره    15درصد سـهم دولـت و    85این میزان به  1391واحده قانون بودجه سال 
ی  سـنوات  ودجـه ب قـانون  19 تبصره) ج( بند در. ارتقا یافت) هاي فنی و اعتباري در نظام بانکی صورت کمک

 میلیـارد  هـزار   ده اعتباري و فنی هاي کمک قیطر از آبیاري نوین هاي روش توسعه براي) 1394( يجار سال
                                                        

 تومان اردیلیم هزار 3 ساالنهي گذار هیسرما به ازین/ نینوي اریآب با آب مصرفي درصد 50 کاهش:کشوري اریآب نینوي ها سامانه توسعه طرحي مجر 42
  27/7/94،  فارسي خبرگزار  ، نینوي اریآبي برا

 برداران بهره و دکنندگانیتول مشارکت از حاصل منابع وی بانک  ستمیسي اعتبار منابع با مذکور منابع قیتلف محل از بود شده موظف زیني کشاورز بانک  -  43
 . کند اعطا التیتسه، مقررات چارچوب در، بودند  ياقتصاد وی فن هیتوجي دارا کهیی ها طرح دري گذار هیسرما جهتي کشاورز بخش

 شده اداره وجوه ": است آمده شده اداره وجوه فیتعر در دولتی مال مقررات ازی بخش میتنظ قانون) 7( مادهیی اجرا نامه نییآ 1 ماده) الف( بند در  -44
 نیقوان اهداف جهت دري گذار هیسرماي برا دولت نظارت با تا ردیگ یم  قرار ها آن اریاخت در عاملي ها بانک با شده منعقدي قراردادهای ط که استی اعتبارات
 . "دهند قراری دولت ریغی حقوق وی قیحق اشخاص اریاخت در التیتسه صورت به بودجه و توسعهي ها برنامه
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ي هـا  کمـک  الییر اردیلیم ششصد  اعتبار با سهیمقا در اعتبار زانیم نیا، شد گرفته نظر در ریال هزارمیلیارد ده
  . 45دهد یم نشان رای توجه قابل شیافزا 1393 سالی سنوات بودجه  در مذکوري ها طرحي اعتبار وی فن

اي معضـالت در   پـاره  هـا  در برخی سال، ياریآب نینوي ها وهیش توسعهي برا مساعدي ها نهیزم رغمیعل
   . 46کرد اعتبارات آبیاري تحت فشار در استان وجود داشته است تخصیص و هزینه

 یبررسـ  مـورد  منـاطق  در موجـود  شـواهد  ،هاي نوین انتقـال آب و آبیـاري   تعمیم شیوه در خصوص
 شد اشاره گزارش در  مثال عنوان به. باشد یم مزبوري ها روش کامل استقرار تای طوالنی راه انگریب شیکماب
 محسـوب  هـاي پمپـاژ   اهگایسـت ي بردار بهره و احداث هاي که محدوده بن شهرستان نقطه کشاورزي یازدهاز 
 کامـل  طـور  بـه  بردار بهره نفر 2191 به متعلقی اراض نیا از هکتار 2092 حدود دري ا محدوده تنهاگردند  یم
ي واحـدها  درصـد  60 بـه  کیـ نزد زیـ ن سامان شهرستان مورد در. شد یمي اریآب پمپاژ هاي ستگاهیواسطه ا به
 مـه ین وی سـنت ي اریـ آب وهیشـ  هـا  آن در کـه  دهند یم لیتشکیی واحدها را پمپاژي ها ستگاهیا در واقع آب هم

 مجهز آب همي ها عرصه ازی مین از شیب زین موجودي ها داده اساس بر که آن ضمن .است غالب وهیش ،مدرن
ـ ا از. انـد  هیـ ثان در تـر یل 20 از تـر  کـم ی آبی دبي دارا مدرن مهین وی سنتي اریآب به  بـه  هـا  آن زیـ تجهي رو نی
   . 47استي اریبس ضرورت و تیاهمي دارا) يا قطرهي اریآب وهیش رینظ( دتریجدي اریآبي ها وهیش

 بـه  مربـوط ي هـا  چـالش  با برداران بهره ازي اریبسي ا قطرهي اریآب سامانه توسعه موضوع از نظر صرف
     يروسـتا  در لـه یهل گسـتر  بـاغ ي کشـاورز ی تعاون در. اند بانیگر به دست پمپاژي ها ستگاهیا لیتکم و جادیا
 و هـا  سـازه  و پمپـاژ  سـتگاه یا لیـ تکم و اسـتقرار  بـه  مربوطي ها چالش قیمصاد ازی کی توان یم چشمه انی

 عنـوان  بـه  دولـت  ئـت یه مصوبه به بنا 1391 سال در که چشمه انی .نمود مشاهده را ن آ به مربوط امکانات
ی تعـاون  . 48است گرفته قرار رود زاینده سد پشت اچهیدر و رود زاینده کنار در دیگرد نییتع دایش بخش مرکز

 ریـ اخي هـا  سـال  در که است منطقه ساکن دار سهام و نفرعضو 1000 حدود يدارا لهیهل گستر باغي کشاورز

                                                        
 ضمن تا شدند موظفیی اجراي ها دستگاه توسعه پنجم  برنامه در که باشد آن ازی ناش تواند یم شده اداره وجوهي اعتبار وی فن اعتبارات سهم شیافزا  -45
 التیتسه پرداختي برا  ،یعموم اعتبارات میمستق نهیهزي جا بهی دولت ریغ بخش به هاي تصد و تیریمد  ،فیوظا  ،اموري واگذاري برا تیاولو شدن لیقا
 . شوند لئقا تیاولو بالعوض کمک و پرداختي ها روش  با سهیمقا در شده اداره وجوهي اعتبار وی فني ها کمک رینظیی ها وهیش به

هاي  ضمن انتقاد از تخصیص دیرهنگام اعتبارات طرح 1392استان در سال  سازمان جهاد کشاورزي در آبیاري تحت فشاربه عنوان مثال یک کارشناس   - 46
میلیون ریال و نیز  تاخیر در   800میلیارد و  13در حد  1391اي و بارانی در سال  هاي قبل،  از اندك بودن اعتبارات آبیاري قطره آبیاري تحت فشار در سال

هزار  5هزار هکتار به این سامانه به تحهیز  20به جاي تجهیز   1391که در سال اشاره نمود  1390ارسال اعتبارات درخواستی استان در این خصوص براي سال 
  . 2/4/1392ایرنا  "بختیاري استچهارمحال و هاي آبیاري  مشکل پروژه ، مشخص نبودن اعتبارات ": نگاه کنید به . (هکتار انجامید 108و 

 . گزارش نیهم 5 و 3 شمارهي نمودارها و 10 و 5 شماره يها جدول به شود رجوع تر شیب اطالعي برا  47 -

 . شد ساخته رود ندهیزا سدي بنا اثر در میقدي روستا رفتن آب ریز از پس چشمه یان دیجدي روستا  48 -
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 در لـه یهل گسـتر   بـاغ ي کشـاورز ی تعـاون . اند شدهی ده سازمانی طوب طرح انیمتقاض و برداران بهره قالب در
ـ قر در پمپاژ ستگاهیا دو استقراري برا 1394 و 1393ي ها سال  هکتـار  750(ی اراضـ  از هکتـار  1000 بـه  بی
 نسبتاًي ا دامنه ها تیفعال نیا. است داده انجامي متعددي ها تیفعال) یزراعی اراض هکتار 250 وی باغی اراض
 را احـداث  ویی ربنایزي ها تیفعال تا گرفتهی قانون وی حقوقي ها يریگیپ و اقدامات  از را اقدامات از عیوس

ـ خر، )هیـ ثان در تریل 333 زانیم به( شرکت حقابه تیتثبي برا الزمي مجوزها اخذ. گردد یم شامل  انتقـال  و دی
 ،يبـردار  خـاك  اتیـ عمل، یتعـاون  شـرکت  نـام  بـه  استان عدالت سهام شرکت از مزبوری اراض هکتار 1000
 و امکانـات  بـر  مشـتمل  متـر  710 معادلی مساحت در( رود زاینده هیحاش در اول ستگاهیا ساخت ،يگذار لوله
ـ ا جملـه  از متر 417 معادلی مساحت در دوم ستگاهیا ساخت و) . . . و برقي تابلو، پمپ ،رینظی زاتیتجه  نی

 ریـ نظ مسـتحدثات  ریسـا  و آخـر  اسـتخر  و سـتگاه یا لیتکم و ساختي برا شرکت نکیا هم. است اقدامات
 نبوده بخش جهینت تاکنون خصوص نیا دری قبلي ها يریگیپ. استی مال منابع الیر اردیلیم 15 ازمندین) انبار(

ي  بـرا  را مناسبیی ها نهیزم شرکت بهی دولتي ها دستگاه ازی اراض انتقال استي ضرور نکته نیا ذکر. است
   یتعـاون  دری اراضـ ي سـاز  یکپارچـه  وی فن و واحد تیریمد وهیش بری مبتن، محور سهام ،یجمعي بردار بهره
 توانـد  یم شرکتی اراض در پمپاژي ها ستگاهیا لیتکم و توسعه دیترد بدون و آورد یم فراهم لهیهل گستر باغ
   . 49بخشد عیتسر راي روند نیچن

 ، پهنـا  ، جمـالو ، شـبان  خیشـ  ، الرك ی موسـوم بـه  روستای ناحیه برداران شش در یک مورد دیگر بهره
 . انـد  مورد نیـاز خـود مواجـه    مشترك مزرعه بن با رکود در احداث و تکمیل دو ایستگاه پمپاژ 18و  يدریح
در  تقریبـاً  عمل آمده در شش روستاي مذکور مقرر گردید کـه از دو نقطـه یکـی   اساس نتیچه مطالعات به بر

اي مرتبط با  در محدوده(متري ایستگاه اول  8400فاصله یک کیلومتري روستاي آزادگان و دیگري در فاصله 
 50عملیات مربوط به احداث دو ایستگاه تاکنون به خریـد  . دو ایستگاه پمپاژ احداث شود) روستاي حیدري

احداث جاده دسترسـی و   ، برداري ایستگاه اول ریزي و خاك بتون، میلیارد ریال لوله از محل اعتبارات دولتی
له در مورد این شش یهل گستر باغی همچون نمونه تعاون. دو دهنه پل براي ایستگاه مزبور منحصر شده است

هاي آبیاري تحت  استخرهاي انتقال آب و ایجاد سامانه احداث، ها روستا نیز ادامه عملیات تا تکمیل ایستگاه
بـرداران   مین مالی و سهم آورده بهرهأبا مشکل ت) کیلومتر 5/17به طول (روستاي شیخ شبان فشار از مبداء تا 

                                                        
 رینظی مشکالت. نمودند اشاره زیني گریدي ها يدشوار و ها چالش به آنان آب همي ها عرصه در برداران بهره ندگانینما باي گفتگو و تماس انیجر در - 49
 و یگیب لیا هیناح در) یستیبهز(یعل امامي  باغدار تشکل در فنی نیروي نداشتن مشکل ، یسامان عمان دیتولی تعاون مورد در برق و آب باالي هاي هزینه
 معضالت ریسا جمله از سامان شهرستان در واقع ریصغ شوراب آباد عباس برداران بهرهی باغ محصوالت مورد در باکتریایی شانکر بیماري شیوع مشکل
 . باشند یم
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هـا از طریـق    نظام بانکی در حال حاضر براي تـامین مـالی ایـن پـروژه     که آنقابل ذکر . مواجه گردیده است
به عنوان مثال مدیر یک تشکل یـا  ( سازوکارهایی نظیر اخذ یک تضمین کالن از مدیر پروژه به، پرداخت وام
اي از اسناد مالکیت امالك مسکونی و تجاري واقـع در منـاطق شـهري متوسـل      و یا مجموعه) تعاونی محلی

وه بـر آن در   عـال . برداران روستایی و کشاورزان خارج است مین آن از عهده عموم بهرهأگردد که قاعدتاً ت می
وجـود  از طـرف وزارت نیـرو   صدور مجوز بـرق   چشمه مشکل ساورد یانروستاي هاي پمپاژ  ایستگاهمورد 
به عدم تکمیل فاز دوم طرح در سطح توان  شهرستان بن نیز می 2طرح طوبی دیگر یعنی  موردیک  در . دارد
 ، نگهـداري وسـایل   بـراي نداشـتن انبـار    و نیـز   هاي فرعی به دلیل کمبود اعتبار براي خرید لوله هکتار 120

و نیـاز بـه تسـطیح و    فیلتراسـیون  نصـب   عـدم  ، هاي در حال برداشـت  آالت و نگهداري موقت میوه ماشین
ها به  گذاري در عرصه هاي مربوط به سرمایه اشاره نمود که جملگی از کاستیداخل مزارع  هاي جادهبهسازي 
  . روند شمار می
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  آب حاشیه زاینده رود هاي هم و پایدارسازي فعالیت عرصهکارهاي حمایت  راه
  

 آب هـم ي واحدها و ها عرصه از بهتري بردار بهره به کمکي برایی اجرایی ها هیتوص حاضر بخش در
 اسـتمرار  بـه  کمـک  طهیح در صرفاًی موضوع نظر نقطه ازي شنهادیپي کارها راه استی هیبد .گردد یم مطرح

ـ نباي رو چیهـ  به و شود یم مطرحي کشاورز نیزم و آب منابع ازي بردار بهره و دیتول تیریمد  عنـوان  بـه  دی
   . گردد ی تلق آب وي کشاورز معضالت تمام رفعي براي شنهادیپي ها حل راه
 کـه  آب هـم ي ها عرصه و ها گروه شمار به گزارش ضمن در :آب همي ها عرصه به سامان بخشی  )اول کار راه
 . شـد  اشاره اند شده ثبتي کشاورز و تجارت بخشی رسمي ها تشکل و سساتؤم چارچوب در شان تیفعال
 سساتؤم نیا از مورد دو تنها) بن شهرستان( شهرستان دو ازی یک در که دیگرد معلومی بررس نیا خالل در
 چنـد . نـد ا دهیرسـ  ثبت به ها تشکل و سساتؤم لیقب نیا از مورد هشت زین) سامان شهرستان( يگرید در و

ي هـا  نظام و سساتؤم قالب در را آب همي واحدها و ها عرصه بهی ده سامان که دارد وجودی اساس مالحظه
 . سازد یم ریناپذ اجتناب نینوي بردار بهره

 سـامان  و بـن  شهرسـتان  دو دري کشـاورز ی اراضي خرد روند شیافزا انگریب شواهد که آن نخست
 و شـده  لیتبـد  اسـتان  دری عمـوم ی معضـل  بـه ي کشـاورز ی اراضـ ي خرد معضل  ریاخ دهه چند در .است
 حالت در که داستیپ. نمود مشاهده توان یم زین مزبوري ها شهرستان خصوص در را آن از آشکاریی ها جلوه
 غالبـاً ي کشـاورز  تیفعال از حاصل درآمدهاي، بود خواهد داریناپا دیتول يکشاورز قطعات وی اراضي خرد
ي هـا  برنامـه ي اجـرا  و نـاممکن ي گـذار  هیسـرما  و انداز پس، ییروستا خانواري ها نهیهز متوسط از تر کم

  . ابدی  یم گسترشفقر ي کشاورز مناطق در جهینت در. گردد یم ناکارآمدی عمران
 بـازده ارتقـاي   و وري بهـره  يارتقـا  ،تولیـد  افزایش کار راه، قانون برنامه پنجم توسعه 146مفاد ماده 

 اولویـت  بـا  حقـوقی هـاي   تشـکل  تشـکیل  از دولـت  مالی و حقوقیهاي  را در حمایت کشاورزيهاي  زمین
 سـازي  یکپارچـه  بـراي  تشـویقی هـاي   سیاسـت  اتخـاذ  و واحـد  مدیریت اعمالداند تا  می تولید هاي تعاونی
  . تحقق یابد کشاورزيهاي  زمین

 همـراه  بـه ي بـردار  بهـره  سسـات ؤم سـیس أاز طریـق ت ی باغ وی زراعي کشاورزی اراضی ده سامان
ـ ز حـدود  تـا  تواند یم ها آن يدیتول تیهو تیتثب ویی شناسا  دیـ تول نـد یفرآ از هـا  آن خـروج  رونـد  ازي ادی

ي ا نـده یفزا رشـد  منطقـه  در ریـ اخي ها سال در کهي کاربر رییتغ شدت از و آورد عمل به ممانعتي کشاورز
وسـعت  ، بـرداري انفـرادي   علیرغم پایین بودن مساحت واحدهاي بهـره  الزم به ذکر است. بکاهد است افتهی
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سسـات  ؤمسیس أها در ت از آنتوان  که می به نحوي است موارددر برخی ) آب فعلی هاي هم عرصه( هاصحرا
به عنـوان نمونـه در      ، 50بهره گرفتهاي تولید  برداري جمعی نظیر تعاونی بزرگ مقیاس بهرهمیان مقیاس یا 

هاي در دسـت احـداث روسـتاهاي شهرسـتان بـن امکـان ایجـاد چنـین          فع در ایستگاهنبرداران ذی مورد بهره
هر چنـد کـه بـا توجـه بـه      . دهی کشاورزان وجود دارد سساتی براي تسهیل در جذب اعتبارات و سازمانؤم

برداران داراي زمـین   ها براي بهره ري آنگذا ها تاسیس و پایه سازوکارهاي معمول در تشکیل این گونه شرکت
تـري   سسـاتی زمینـه مناسـب   ؤدر شرایط تاسیس چنـین م . پذیر است کوچک مقیاس نیز امکان  هاي در عرصه

بـه عنـوان الزامـی قـانونی      1386هاي فنی و اقتصادي اراضی کشاورزي کـه در سـال    براي تحقق حدنصاب
هـاي ناشـی از خشکسـالی و     هاي مربوط به جبران  آسیب حمایتبخشی از  . شود تصویب گردید فراهم می

    . برداري تسهیل خواهد شد سسات بهرهؤشرایط بد آب و هوایی با تشکیل م
  

سالی و بحران  آشکار است که در شرایط خشک :آب و زمینمدیریت هاي  فعالیت هدایت بهینه  )دوم کار راه
ت یریمد یمشارکت هاي محلی و هاي آبیاري نوین شیوه روشمین آب به ویژه ضعف در استقرار کامل أدر ت

 . یابد اهمیت میي کشاورز آب مصرف در راندمان بهبود و تالش عمومی براي کشاورزي آبدر مصرف 
توان  براي تمامی سطوح  می، حقوقی رکن اجرایی متصدي این وظیفه ثبت و ساختار چگونگیصرفنظر از 

تمسک به این . ر نظر گرفتداجرایی مدیریت آبیاري برداري کشاورزي سازوکارهاي مناسب  بهره
سازوکارها ضمن نظم بخشی به مدیریت مصرف موجبات برخورداري از امکانات و تسهیالت قانونی را در 

 مؤسساتیط تاسیس و عمومیت در شرا . 51فراهم می سازد بخش کشاورزي آب در مصرف کنندگانمورد 
هاي  شرکت، هاي تولید روستایی نظیر تعاونی(کشاورزي جمعی میان مقیاس با بزرگ مقیاس  برداري بهره

هاي  آب و دانگ هاي هم ترین سطوح عملیاتی نظیر عرصه مدیریت آبیاري از پایین) . . . سهامی زراعی و
به این . استمرار خواهد یافتدانگی نزدیک و یا مجاور یکدیگر   فعلی آغاز و تا حدود چندین مجموعه

به طور مثال یک تعاونی تولید (برداري کشاورزي  بهره مؤسسات  مجموعه هر یک از این ترتیب که
برداران از منابع آب در  بر اساس مجموعه روابط و تعامالتی مبتنی بر توافق با سایر بهرهد نتوا می )ییروستا
یا  تشکل یکداري در  به عنوان عضو یا سهام یا شهرستان داريدر سطح بخش مستقرهاي  محدودهسایر 

                                                        
   . همین گزارش 9و  5هاي شماره  تر رحوع شود به جدول براي اطالع بیش  50

 وزارت نیرو  ،جلسه هیأت وزیران  6/11/1375 مورخکشاورزي  آیین نامه اجرایی بهینه سازي مصرف آب )5(به عنوان نمونه الزم به ذکر است که ماده  -51
 سازد میکشاورزي مکلف جهاد شده از طرف وزارت  یبه تشکل هاي بهره برداري معرف به تحویل حجمی آب را 
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 در سطح ) هاي کشاورزان ان یا اتحادیهبر آب هاي ها و تشکل نظیر شرکت(پوششی یا حامی فراگیرتر  مؤسسه
بنابراین . مشارکت نمایدها و اقدامات مشترك نیز  گیري در تصمیم شناخته شود و یا شهرستان ناحیه

برداري کشاورزي ضمانتی اجرایی براي عمل به مقررات و توافقات  بهره مؤسسهدار بودن  عضویت یا سهام
     . آمده است )3( در شکل شماره از روابطشکل این  . خواهد بودبهره برداري از آب 

ـ  در تـوان  یمی ثان در  چـون  هـم یی نهادهـا  قالـب  دري بـردار  بهـره  مؤسسـات  سیتاسـ  و جـاد یای پ
 فراخـور   بـه  . . .  وي کشـاورز ي هـا  یتعاون، یزراعی سهامي ها شرکت ،ییروستا دیتولی تعاوني ها شرکت

 و هـاي آبیـاري   شـبکه  ایجـاد  ، مـزارع  بین جاده احداث ، تسطیح و بندي بلوك رینظی اتیعمل با طیشرا
شـکن بـه    شـیب  و مقسم آب ، دریچه ها ، زیرگذرها ، ها پل نظیر نیاز مورد تأسیسات احداث ، زهکشی

یکجاکشـتی و   در جهـت تسـهیل   اراضـی  هندسـی  اشـکال  اصـالح  چهره اراضی مبادرت نمود و  بـا  تغییر
ـ ا به . پرداخت ها آن نوسازي و تجهیز  به کمک رویکرد با اراضی سازي یکپارچه  بـازده  افـزایش  بیـ ترت نی
 وی زنـدگ  شـرایط  بهبود به ،پایدار کشت استقرار آن تبع به و آبیاري راندمان بردن باال ، کشاورزي تولیدات

 ازي برخـوردار  امکـان ي بـردار  بهـره  مؤسسـات  سیتاس با که آن ضمن. انجامید خواهد برداران بهره شتیمع
 بالعـوض  اعتبارات جذب قیطر از برداران بهره درآمدي ارتقا وي کشاورز توسعهي برای قانوني ها تیحما
   . گردد یم فراهم شیپ از شیبي اعتبار وی فني ها کمک وی بانک التیتسه، یدولت

 هـاي کشـاورزي   اجـراي فعالیـت  بهره بـرداري جمعـی امکـان     مؤسساتسرانجام آن که با تاسیس 
آب و  هاي هم برداران عرصه فنی و انسانی بهره ، تجمیع امکانات مالی ، و مبتنی بر تقسیم کار جمعی گروهی

   . آید بازسازي منابع تولید بر شالوده فضاهاي عملیاتی فعلی و منابع مشترك بیش از پیش فراهم می
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نظام بهره برداري

ها، دستگاه و مجامع در نمایندگی
گ سر و اعضا با هماهنگی   ها دان

ها، هزینه آوري جمع ، امور ،پیگیري
تاسیسات آب، حفظ و توزیع

ید،مدیریت فنی، مدیریت تول
بازرگانی  و ترویح

)دانگ(عرصه هم آب

گروه  هم آب/ چند عرصه 
)سردانگ( 

)دانگ(عرصه هم آب

)دانگ(عرصه هم آب
)دانگ(عرصه هم آب

)دانگ(عرصه هم آب)دانگ(عرصه هم آب

موسسه یا تشکل 
پوششی و 

تشکل ( حامی
آب بران یا 

تشکل  
در ) کشاورزي

سطح ناحیه یا 
شهرستان

 

............

  
  بن و منابع آبرداري از زمی نظام بهره بط باتارکان مر: 3شکل شماره 

  )سازوکار پیشنهادي( هاي پمپاژ در سطح ایستگاه
  

در هاسـت کـه    اکنون مدت :گذاري در منابع آب و خاك سازوکارهاي سرمایه تقویت اعتبارات و   )سوم کار راه
و از  تولیـدي  هاي ب مصرفی در بخشآمین أها براي ت ضرورت افزایش تالش بر ال بختیاريحاستان چهار م

 ، هـاي آب زیرزمینـی   از سفره کنترل میزان برداشتهایی چون  طرح اقدامات جمله بخش کشاورزي در قالب
 تکمیل شبکه هـاي آبیـاري   ، باال توسعه کشت هاي کم آب بر و جلوگیري از کاشت محصوالت با نیاز آبی

احداث طـرح هـاي تغذیـه     ، امهار و پخش سیالب ه ، )بیدکان و چشمه زنه -سورك ي سدهانظیر( سدها
ربـط   هـاي ذي  دسـتگاه  از سـوي  و توسعه آبیاري تحت فشار مصنوعی و هدایت آب به سفره هاي زیرزمینی

آب شهرسـتان سـامان بـه     هـاي هـم   درصد از عرصـه  40در گزارش حاضر نشان داده شد که . شود کید میأت
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جویی در مصارف آبـی اسـت    و صرفه راندمان تولیداي مناسب براي افزایش  اي که شیوه سامانه آبیاري قطره
بـرداري   هـاي پمپـاژ بـه بهـره     در شهرستان بن نیز تعداد کمـی از ایسـتگاه  . )10جدول شماره ( اند مجهز شده

هاي متعددي که در سـال گذشـته در سـطح     ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در کنار فعالیت. اند رسیده
شـش هـزار هکتـار از     بـراي بیـاري  آتغییر الگوي  با هدفمیلیارد ریال اعتبار  360استان در زمینه تخصیص 

) در اواخر سال هکتار زمین کشاورزي 850 استقرار آبیاري نوین در و از جمله (مین هاي کشاورزي استان ز
 و پروژه هاي نیمه تمام مجتمـع هـاي بـزرگ    الزم براياعتبار در سال جاري صورت گرفت مقرر گردید که 

بـر  الزم است  بدون تردید . 52فراهم شودبن  ،سامان هاي شهرستاندر ، راي سیستم آبیاري و ایجاد باغاتاج
برداري بهینه از منابع آب کشاورزي وجود  در خصوص مدیریت و بهره قوانین فعلیکه در  تصریحاتیمبناي 

 اعتباري و فنی هاي کمک نظیر داري به منظور جذب تسهیالت و اعتبارات  تر و دامنه هاي جدي دارد پیگیري
 نـوین  هـاي  روش توسـعه  بـراي  اي به عمل آیـد تـا زمینـه    1394 بودجه قانون 19 تبصره) ج(بند مندرج در 

 هـاي  هاي زیربنایی در زمینه تـامین و انتقـال آب و نیـز ارتقـاي روش     گذاري توسعه سرمایه قیطر زا آبیاري
کـه در   را محیطـی  محلی و زیسـت ، اجتماعی، اقتصادي و معیشتیهاي  بسیاري از چالش مهیا گردد و آبیاري
اي تغییـرات در   پـاره . یابـد بروز یافته و یا ممکن است در آینده بروز یابـد کـاهش    در منطقه هاي اخیر سال

ـ   هاي پمپاژ نیز می هاي ساخت ایستگاه مین اعتبارات بانکی براي تکمیل پروژهأسازوکارهاي ت مین أتواند بـه ت
توان بـه جـاي مطالبـه یـک تضـمین و وثیقـه کـالن بـراي          به عنوان مثال می. برداران کمک نماید رهآورده به

هاي متعـدد ملکـی مربـوط بـه زمـین       به اخذ وثیقه اي از اسناد ملکی امالك شهري  یا مجموعهپرداخت وام 
      . یان مبادرت نمودئکشاورزي و منزل مسکونی روستا

هـاي   بـرداران و دسـتگاه   برداران و بهره بهره در بینسازوکارهاي ارتباط و مشارکت تقویت   )کار چهارم راه
هـاي مربـوط بـه     بـرداري و هـدایت فعالیـت    بهـره  مؤسساتتاسیس هاي مربوط به  در کنار تالش :اجرایی 

برداران و  برداران و بهره اي در میان بهره برداري از آب و زمین تقویت و بسط تعامالت و ارتباطات حرفه بهره
 . آب کمـک نمایـد   هاي هم هاي تولیدي در عرصه تواند به توسعه و ماندگاري فعالیت ربط می هاي ذي دستگاه

اعم از تولیدکننـدگان  ( ربطان عامالت و ارتباطاتی به شکل منظم و بسامان در میان ذيدر صورتی که چنین ت
. جریـان یابـد   ). . . هـاي حمـایتی و   ها و دسـتگاه  ها سازمان هاي آن و تعاونی مؤسسات، برداران منفرد و بهره
اي دولت در ایـن   هاي توسعه مصوبات و سیاستموانع اجرایی بر سر راه تحقق  ري براي رفعتثرؤهاي م گام

                                                        
  . 5/6/1394 ، ایرنا "و بختیاري و توسعه اي متوازنچهارمحال و / عملکرد دو ساله دولت" - 52
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. گـردد  می دنبالتري  ت بیشرسمی یت وهاي دولتی و نظام بانکی با جد برداشته خواهد شد و حمایت بخش
و سپس ) که در باال به آن اشاره شد چنان آن(برداري  بهره مؤسساتبرداران انفرادي در قالب  دهی بهره سازمان
نظـام صـنفی    ها و اتحادیه در مجامع باالتر نظیر برداري بهره مؤسساتبرداران و  هبهر دهی و عضویت سازمان

در مورد نظـام صـنفی کارهـاي    . هاي پیش گفته مقابله نماید تواند تا حدودي با چالش میکارهاي کشاورزي 
 نهادینه مشارکت ،برداران بهره و دولتی بخش بین تعامل و ارتباط تسهیلکشاورزي نیز کارکردهایی همچون 

 زنـدگی  کیفیـت  بهبـود  و تولیـد  زمینه افزایش ،کشاورزي بخش به مربوط گیري تصمیم و سازي تصمیم در
 اي و اسـتانی  در سـطح منطقـه   53فعالیـت  نوع و شغل اساس بر صنفی و اجتماعی حقوق و حفظ کشاورزان
هاي دو جانبه و چند جانبه میـان   رایزنی ها و اندیشی هم ، عالوه بر آن ترتیب جلسات .یابی است قابل دست

هاي  مدیریت ، اندرکاران اجرایی سازمان جهاد کشاورزي استان برداران ساکن و فعال از یک سو و دست بهره
انتقـال اطالعـات و   ، هـا   تواند به تسریع در انجـام طـرح   ربط از سوي دیگر می ذيهاي  تابعه و سایر دستگاه
    . ین منجر گرددماب هاي فی تسهیل در همکاري

  
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
فصلنامه تعاون  و  . عبدالرضا ، مسلمی "نظري صنف و مروري بر کارکردهاي نظام صنفی کارهاي کشاورزي -واکاوي تاریخی "رجوع شود به  - 53

  . 1389پاییز و زمستان  ، 5و4شماره ، روستا
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  گیري جمع بندي و نتیجه

 هیحاشـ ی زراعـ  وی بـاغ ي هـا  عرصـه  ازي بردار بهره تیوضعی بررس هدف با که حاضر گزارش در
 بـه  شـد  ارائـه  بـن  و سامان شهرستان دو در مشخص طور به وي اریبختو  محال چهار استان در زاینده رود

ي ها ستگاهیا و آب همي ها عرصه قالب در ها آني آماری کل مشخصات ، آب همي واحدها تیریمدی چگونگ
ـ گرد حاصـل  هـا  آني رو فـرا ي ها چالش و لیمسا به نسبتی کلی شناخت و شد پرداخته پمپاژ ـ ا بـا  د؛ی  نی

 زمینـه پایدارسـازي فعالیـت تولیـدي و     یـی  اجرایی ها هیتوص و کارها راه طرح با گزارش انیپا در که مقصود
  . گردد عنوان مذکوري ها عرصه  ازي بردار بهره

 نقـش  زاینده رود هیحاش مناطق . است دار هستهي ها وهیم دیتول و کاشت عرصه بن و سامان شهرستان دو .1
 رواج سامان شهرستان دری زراع محصوالت کاشت. دارند بن و سامانی باغ داتیتول دري ا عمده و مهم
 بـه ي ا محـدوده  . دارد قـرار ي بـاالتر  مرتبـه  دری زراعـ ي هـا  تیفعال نهیزم در بن شهرستان. داردي تر کم
 عرصـه  سـامان  و بن شهرستان دو در زاینده رود رامونیپ و مجاوری اراض از هکتار 18000ی بیتقر عتسو

 محـدوده  ازی توجه قابل بخش . دهد یم لیتشک را رود نیا هیحاش پمپاژي ها ستگاهیا برداران بهره تیفعال
 واگـذار  80و  70هـی   دهـه  و 60 دهـه  اواخـر  دری عیطب منابعي ایاحي ها طرح قالب دري هکتار 18000

 هیحاشـ ی اراضـ  دري بـردار   بهرهي ها تیفعال محرك قیمصاد جمله ازی طوب طرح رینظیی ها قالب . دیگرد
 سـتگاه یا هـر  از بردار بهرهي ها مجموعه در امور تیریمد و نیزم عیتوز وهیش. رودی م شمار به زاینده رود

 مشـاع . اسـت  نمـوده  فـراوان  تیـ تبع شصـت  دهـه ي کشـاورز ي هـا  مشاع در معمولي ها روش از پمپاز
 و مشـخص  آب و نیزمـ  قطعه چند یا یک در کشاورزي تعداد که بودي کشاورز مستقل واحدي کشاورز
 منـد  بهـره  حاصـله  منافع از خود سهم با متناسب و پرداختهي کشاورز امور به مشاع به متعلقي ها هیسرما

ا شدند؛ی م محـل  عرف" يبرمبنا مشاعي ها گروه در برداران بهره انیم هیپا منابع و نیزم عیتوز نحوه ام" 
 . دیگردی م نییتع هیناح هر در

 . دهـد  یمـ  لیتشـک  را زاینده رود هیحاشي کشاورزی عمراني ها تیفعال بخش نیتر مهم آب نیمأت اتیعمل .2
 نیزم زانیم. بود برخورداری توجه قابلي اعتبار وی قانوني ها پشتوانه از نیآغازي ها سال در اتیعمل نیا

 .دیگردی م نییتع) سر( عائله تعداد زین وی محل امکانات و طیشراي مبنا بر بردار بهره هر اریاخت در
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ـ ا ازی یک به تعلقي مبنا بر و یافته تیعضوی عرف دانگی يواحدها قالب در برداران بهره تمام .3  واحـدها  نی
ـ  ،آب هـم ي واحـدها  عرصه  یا "طرح" هری کل قاعده یک عنوان به .شوند یم شناخته  شـش  واحـد  کی
 به تواند یم حبه هری محل طیشرا گرفتن نظر در با. است) حبه 12 دانگ هر( حبه 72 از آمده دیپدی دانگ

 سـر  تمـام . اند شده لیتشک دانگ سر چند ازی دانگي واحدها. گردد لیتبد مساحت استانداردي واحدها
 از را نفر یک ها سردانگ. هستندي انفراد برداران بهره بای هماهنگي متصد خود دانگ محدوده در ها دانگ

 انجـام  بـه  موظـف  نـده ینما. کننـد  یمـ  انتخـاب  نـده ینما عنـوان  بـه  طیشرا واجد افراد ریسا یا خود انیم
ي ریـ گیپ دار عهـده  نیهمچني و. هاست سردانگي سو از متخذهي ها میتصمي اجرا وی کلي ها یهماهنگ
 مراجـع  لـزوم  صورت در ویی اجراي ها دستگاه در حضور و ها نهیهزي آور جمع، مشتركي ازهاین و امور
 میتنظـ  یـا  و پمپـاژ  سـتگاه یا دری فنـ  مسئول سمت در نفر 4 تا 3 معمول طور به. استی حقوق وی رسم
 ، هـا  دسـتگاه  و مجـامع  دری نـدگ ینما فـه یوظ هسـ . ندینما یمي یار راي و آب تیهدا و) والف( رکنترلیش

 تـوان  ینم. دهد یم لیتشک را ندهینما فهیوظی اصل شاکله ،اموري ریگیپ و  ها دانگ سر و اعضا بای هماهنگ
یـی  اجرا قـدرت  فاقـد  نـده ینما. دانست همسان رهیمد ئتیه همچونی متداولی تیریمدي ها قالب با را آن

 و خود نیمابی ف تعامالت از را خودي ها تیمسئول ویی اجرا قدرتي و قتیحق در . استی مراتب سلسله
 . کند یم افتیدر ها دانگ سر

 تـوان   را مـی  برداري از منـابع آب  بهره ت ویریمدي ها وهیش شکلی سنتی و عرفی از ، یدانگي واحدها در .4
تعـاونی و بـا    شـکل  در یا و شرکت رساندن ثبت به با ها دانگی برخ کم شماري موارد در. مشاهده نمود

انـد و   دادهی سامان و سر و زمین یآب منابع از مشترك يبردار  بهره به نظارت و مدیریت عوامل فنی خود 
آب اقـدامات مفیـدي    برداران هم سازي اراضی بهره اي موارد در جهت یکجاکشتی و یکپارچه حتی در پاره
هـاي   تـرین همکـاري   آب بـیش  هاي هم با این وجود شاید بتوان گفت در اکثریت عرصه. اند به عمل آورده

ب بهره مبتنی برجمعی   در  .اسـت  کشـاورزي در وجـه کامـل آن    نه  مدیریت تولیـد  و ،برداري از منابع آّ
 تـوان بـه   می ردیگ یم صورتی سردانگ وی دانگ نظام بری مبتن هاي عرصه تیاکثر در که را چه آن مجموع
 تیـ قابل بـا ي بردار  بهره نظام یک استنباط و نمودی تلقي اریآب تیریمد به مربوط فیوظا ازی بخش عنوان
 نیا مورد مابقی در حاضر حال در) يبردار  بهره نینو هاي نظام از معمولی تلق اساس بر( جیترو و میتحم

ـ ا بـا . نـدارد ی مصـداق  چندانی دانگي ها مجموعه ـ تعر وي صـحرابند  اصـل  حـال  نی ي هـا  محـدوده  فی
 تیـ فعال برجسـته  وجوه جمله ازي اریآب تیریمد به مربوط اتیعمل ازی بخش وي ریگیپ زین وي بردار  بهره

 تیریمدي ها روش اعمال و جادیاي براي مساعدي ها نهیزم زین مواردی برخ در. است مزبوري ها مجموعه
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 وی اراضـ ی برخـ  در رای تیقـابل  نیچنـ  . دارد وجـود ی فنـ  اصول بری مبتن و واحد ، یجمعي بردار بهره و
  . نمود جستجو توان یم النیالتحص فارغ به شده واگذاري  ها عرصه

 هـاي پمپـاژ   اهگآب  در قالـب ایسـت   بررسی آماري چگونگی استقرار و ترکیب مجموعه واحدهاي هـم  در .5
 هـاي  محـدوده کـه   بـن  شهرسـتان  نقطه کشـاورزي  یازدهاز مشخص گردید که در زمان انجام این بررسی 

 نیا از هکتار 2092 حدود دري ا محدوده تنهاگردند  یم محسوب هاي پمپاژ اهگایستي بردار بهره و احداث
در مـورد  . شـد  یمـ ي اریآب پمپاژ هاي ستگاهیواسطه ا به کامل طور به بردار بهره نفر 2191 به متعلقی اراض

 23 در آب هـم  گـروه  160تري بود  هاي بیش شهرستان سامان که در بررسی آماري این گزارش واجد داده
ي اریـ آب شـبکه  و پمپاژي ها ستگاهیا و زاینده رود زیآبر  حوضه از شهرستاني کشاورز ویی روستا محدوده

 بـردار  بهـره  وی شـرکت  دار سهامي ها قالب در نفر 13212 رندهیگ بر در ها گروه نیا. کنند یمي بردار بهره آن
ـ  نیتر شیب آب همي ها عرصه از حیث مساحت . استی عرف   20تـا   10 هـاي  عرصـه  گـروه  دو دری فراوان

 بـه  متعلـق ( هکتـار  1600ي اریـ آب واحـد  یک عمل حوزه حداکثر . است  تر کم و يهکتار 9/9 ، يهکتار
 مـه ین -ی سـنت  گونـه  دو بـه ي آور فن سطح ثیح از آب همي ها عرصه. است) یسامان عمان دیتولی تعاون
 نوآورانـه  و تـر  ياقتصـاد  شکلي ا قطرهي اریآب روش به مجهزي واحدها. اند شده کیتفکي ا قطره و مدرن

 زانیـ مي دارا آب هـم ي ها عرصه درصد 30. دارد رواج آب همي ها عرصه درصد 6/40 در که استي اریآب
ـ . انـد  هیثان در تریل ده ریزی آبده ـ ا درصـد  48 از شیب  هیـ ثان در تـر یل 20ی آبـده  زانیـ م از هـا  عرصـه   نی

 57/35 از شیب آب همي ها عرصه کل دري بردار بهره موردی آبده زانیم نیانگیم حال نیا با . برخوردارند
 )یسـامان  عمـان  دیـ تولی تعـاون ( واحـد  یک به متعلق زیني  بردار بهره موردی آبده زانیم نیتر شیب و تریل

ـ  وي متـر  850 فاصـله   در رودخانـه  از آب هـم ي واحـدها  درصد هفتادی اصل لوله خطوط. است  تـر  شیب
 آن حـداقل  و متـر  هـزار  10 آب همي ها عرصه در  )متر( لوله ریمس طول لوله ریمس طول حداکثر. باشد یم

 سـطح  از متر 165 تا 100 نیبی ارتفاع در  آب همي انفرادي واحدها درصد 8/23 از شیب . است متر 150
. انـد  شـده  واقـع  رودخانـه  سـطح  از متر 400 از شیبی ارتفاع در واحدها درصد 15 . دارند قرار رودخانه
 تـا  ارتفـاع  نیانگیـ م .دارد قـرار  رودخانـه  سطح از متر 540 معادلی ارتفاع دري اریآب مورد عرصه حداکثر

 . است متر 178 معادل آن انهیم و متر 210ی بررس مورد واحد 160 دری آبرسان نقطه نیآخر

رابطـه بـین    کـه در گـزارش    از جملـه آن . به عمل آمد نیز در این گزارش تحلیلی آمارهاي  بررسیبرخی  .6
ي اریـ آب و مـدرن  مـه ین -یسـنت آبیاري ( رابطه دو روش آبیاري، آب هم مجموعه و مساحت ياریآب سامانه
 مـه ین -ی سـنت ي ها سامانه به زیو تجه آب انتقالی اصل لوله خطوط ریمس طولرابطه  ، یآبدهو   )يا قطره
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 انتقال نقاط نیآخر تا آب نیتام محل انیمي ها ارتفاع با ياریآبي ها روشرابطه  و ياریآبي ا قطره و مدرن
 دربه طور مثال معلوم گردید که  . ها حاصل شد برخی نکات جالب توجه از این بررسی. بررسی شد آب
 شـدت  انگریـ ب موضوع نیا . است تر شیب مدرن مهین وی سنت آب همي ها مجموعه مساحت موارد تر شیب
ـ عالوه بر آن معلوم گردید کـه  . استي ا قطرهآبیاري  سامانه به برداران بهره زیتجه به ازین  ازی مـ ین از شیب

 در ، انـد  هیـ ثان در تـر یل 20 از تـر  کـم ی آبی دبي دارا مدرن مهین وی سنتي اریآب به مجهز آب همي ها عرصه
 40 از تـر  کـم ی اندک مجموع دري ا قطرهي اریآب سامانه به مجهز آب همي ها عرصهي برا زانیم نیا که یحال

ـ  با آب همي ها عرصه طبقه دو دری یعن( مورد دوي استثنا به. است موارد درصد  تـر یل 100 تـا  61 آبی دب
ي هـا  عرصه  با تیاکثر مواردی باق در) هیثان در تریل 101 از تر شیب آبی دب با آب همي ها عرصه و هیثان در
ي هـا  داده براسـاس   در خصوص سومین مقایسـه آمـاري نیـز   . است  مدرن مهین وی سنتي اریآب با آب هم

 بـا ) يا قطـره  سـاماته ي دارا هم و نیمه مدرن -یسنت سامانهي دارا هم( آب همي ها عرصه تیاکثر موجود
ـ ا دری آبرسـان  که استی هیبد. شوند یمي اریآب متر 580 از شیبی اصل لوله خطوط  فاصـله  از ریمقـاد  نی
ـ  . اسـت ی توجه قابلي ها نهیهز صرف مستلزم  از برخـوردار   آب هـم ي هـا  عرصـه  از درصـد  83 از شیب
 تیاکثر سرانجام این که . اند شده مند بهره آن از شیب وي متر 850 لوله خطوط ازي ا قطرهي ساریآب سامانه
 در انـد؛  شـده  گسترده متر 210 ریز ارتفاعات تا آب تامبن محل از مدرن مهین -ی سنتي اریآب باي ها عرصه
 قـرار  متـر  210ي بـاال  ارتفاعـات  در واحـدها  نیا تیاکثري ا قطرهي اریآب باي ها عرصه مورد در کهی حال

ـ ا به مجهز آب همي ها عرصهي براي ا قطره آبیاري دیترد بدون . دارند  عنـوان  بـه  توانـد  یمـ ي آور فـن  نی
 . شود گرفته نظر در واحدها نیاي باال ارتفاع ازی ناشي ها يدشوار جبراندر جهت ی تیمز

ـ ا از آناني بردار بهره زین و زاینده رود داران حقابه و کشاورزاني دیتول تیفعال ادامه خصوص در .7  منبـع  نی
 چـالش  . نمـود  میتقسـ ی کلـ  گروه چهار به را ها چالش نیا توان یم . دارد وجودي متعددي ها چالشی آب

ـ دال و علـل  از معضـل  نیا . هاست چالش نیا جمله ازي بردار بهرهي انفرادي واحدهاي خرد ازی ناش  لی
 عمـان  دیـ تولی تعاون عضو برداران بهره مورد دری اراض عیتوز سرانه مثال طور به . گردد یمی ناشی مختلف
 بـه  آب هـم  عرصـه  یک در برداران بهره تعدد . است هکتار 7/1 از تر کمی کم سامان شهرستان دری سامان
 توانـد  یمـ ی دهـ  سازمانی قانون وی رسمي ها روش وجود عدم حالت در آنانی اراض بودن کوچک همراه

 در . شـود  موجـب  آنـان ی جمعـ  مشـارکت  جلـب  و مشتركي دیتول امور در تیریمدي برا رای معضالت
ي اقتصـاد  دیـ تول رهیدا از مزبوری اراض خروجي براي مساعد نهیزمی باغ وی زراعی اراضي خرد تیوضع

 . آمد خواهد دیپد ها آني کاربر رییتغ و
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 به مربوطي ها چالش  ازي گرید وجهي بردار بهره و دیتول تیریمد وی ده سازمان ضعف ازی ناش چالش.  .8
 سادهي کار سازمان آب همي ها عرصه در. استي کشاورز آب همي ها عرصه دري دیتولي ها تیفعال ادامه
 نـدگان ینما و هـا  سـردانگ  اقـدامات . اسـت  آمده دیپد ها دانگ نظامي مبنا بر آب ازي بردار بهره نهیزم در

ي ها ستگاهیا برداران بهره ازی کم نسبت  .گردد یمی تلق دیتول تیریمد فیوظا ازی بخش صرفاً برداران بهره
ی جمعـ ي هـا  تیفعال بهی رسمی حقوقي ها قالب بایی ها شرکت سیسأت با سامان و بن شهرستان دو پمپاژ
 اغلـب  دری جمعـ  تیریمـد  و کـار  نظـام  یـک  فیتعر عدم. اند دادهی رسم وی حقوقی صورت و سر خود
 و نمـوده  کمکی اراضي خردی حت و برداران بهره نیب در مشتركي ها تیفعال تشتت به آب همي ها عرصه

ـ مز ازي برخوردار دري انفرادي بردار بهرهي واحدها تیمحروم تواند یم درازمدت در ي هـا  نظـام ي هـا  تی
 و کشـت ی فنـ  وی تخصص تیریمد ،ها نهاده عیتوز، دیتولی بانیپشت رینظ مواردي در دیتول تیریمدی رسم

  . باشد داشته دنبال به را) آب منابع رینظ( منابع تیریمد باالخره

ي فـرارو ي هـا  چـالش  ازي گـر ید گونـه  زیـ ن و تغییر آب و هوا  یخشکسال گسترش ،یآب کمي ها چالش .9
ا  ؛ گـردد  یمی ناشي گرید عوامل از اصل در معضل نیا اگرچه .است زاینده رود آب از برداران بهره در امـ 
 در  موجـود ي هـا  یبررس. شد خواهد بدلي باغدار وی زراع تیفعال توسعه دري جدی مانع به مدت دراز
 . اسـت  مختلـف ي هـا  سـال  طـول  دری بارنـدگ ی کاهشـ  وی شـ یافزاي روندها دری نظمی بي ایگو منطقه

 ریناپـذ  اجتنـاب ی ترسـال ی متـوال ي ها سال وی خشکسالی متوالي ها سال وقوع موجود اطالعات براساس
 چـالش  دو بر عالوه . استی حتم آب منابع پروژه یک مدت طول در تیوضع دو هر وقوع امکان و بوده
ي بـرا  چنـد ی معضـالت  1393 سـال  زمسـتان  اواخـر  دری سـرمازدگ  بـروز   ،یخشکسال گسترش وی آب کم
 . آورد بار به شهرستان دو برداران بهره

 ياریـ آب نینوي ها يآور فن و ساتیتاس در امور زیربنایی و ي گذار هیسرما در توضیحات مربوط به چالش .10
ي هـا  روشي ریکـارگ  بـه  ژهیو به وي اریآبي ها روشي نوساز کردیرو شیپ ها سال ازبیان شد که اگرچه  

 مجمـوع  اکنون حال نیا با ،شد گرفته نظر دری سنوات بودجه نیقوان و کشور توسعهي ها برنامه دري اریآب
 نینـو ي هـا  يآور فـن  و سـات یتاس دري گـذار  هیسرما چالش با آب همي ها عرصه وي بردار بهرهي واحدها

 شواهدي اریآب نینوي ها وهیش توسعهي برا مساعدي ها نهیزم رغمیعل تر روشن عبارت به. اند مواجه ياریآب
ي هـا  داده اسـاس رب کـه  آن ضـمن  .باشد یم مزبوري ها روش کامل استقرار  تای طوالنی راه انگریب موجود
 از تر کمی آبی دبي دارا  مدرن مهین وی سنتي اریآب به مجهز آب همي ها عرصه ازی مین از شیب زین موجود
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 بـا  بـرداران  بهـره  ازي اریبسـ ي ا قطـره ي اریـ آب سـامانه  توسـعه  موضـوع  از نظر صرف . اند هیثان در تریل 20
 . اند بانیگر به دست پمپاژي ها ستگاهیا لیتکم و جادیا به مربوطي ها چالش

 شیپي ها چالش از رفت برون اجرایی هاي روشی کلی و کارهای راه ها چالش از مجموعه نیا براساس  .11
  . خالصه گردیده است )17( جدول شمارهاین موارد در  . ه استشد عنوان گفته
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   ها آن براي پایدارسازي فعالیت هاي اجرایی روش  کارها و راهو   آب حاشیه زاینده رود هاي هم فعالیت عرصهدر  هاي اساسی چالش -17جدول شماره 
  

  هاي اجرایی روش  کارهاي کلی راه  ها هاي اساسی و ابعاد آن چالش
  : يبردار بهرهي انفرادي واحدهاي خرد

ي مبنا بر ابتدا از زاینده رود هیحاشی اراض ازي بردار بهرهي ها طرح در  بردار بهره هر نیزم سهم 1
 . شد نییتعی دهقانی شتیمعي الگوها

تـر   نیـز کـم    هکتـار  2/2 زانیـ از م بـردار  بهره سهم نیزم سرانه زانیم عمل در در بسیاري موارد 2
 . گردید

 . یباغ وی زراعي ها عرصه در) آب هم( بردار بهره تیپرجمعي ها گروه دیتزا 3

 عـدم  حالـت  در آنـان ی اراضـ  بودن کوچک همراه به آب هم عرصه یک در برداران بهره تعدد 4
 امـور  در  تیریمـد ي بـرا  رای معضـالت  کـه  ی دهـ  سـازمان ی قـانون  وی رسمي ها روش وجود
 . شود موجب می آنانی جمع مشارکت جلب و مشتركي دیتول

  . ها آني کاربر رییتغی حت وي اقتصاد دیتول رهیدا از خرد ی اراض خروجاحتمال  5

  
  
  
  

  سامان بخشی به
  آب همي ها عرصه

هاي  تشکل قانون برنامه پنجم توسعه در مورد تشکیل 146توجه به مفاد ماده 
 ارتقاي ، تولید کار افزایش تولید به عنوان راه هاي تعاونی اولویت با حقوقی
 اتخاذ و واحد مدیریت اعمال ،کشاورزيهاي  زمین رتقاي بازدها و وري بهره

  . کشاورزيهاي  زمین سازي یکپارچه در جهت تشویقیهاي  سیاست
 مؤسسات سیسأاز طریق تی باغ وی زراعي کشاورزی اراضی ده سامان
 روند از براي ممانعت ها آن يدیتول تیهو تیتثب ویی شناسا همراه بهي بردار بهره

و ممانعت  يکاربر رییتغ شدت از کاستن  ،يکشاورز دیتول ندیفرآ از ها آن خروج
  . از خردي اراضی کشاورزي

  :يبردار بهره و دیتول تیریمد وی ده سازمان ضعف
 نظـام ي مبنـا  بـر  آب هـم ي ها عرصه در اکثریت آب ازي بردار بهره نهیزم در ساده کار سازمان 1

د یـ تول تیریمـد  وی آبـ  منـابع  تیریمد اتیعمل ازی بخشي اجرا وي ریگیپ که تنها به ها دانگ
  . پردازد می

 تشـتت  منجـر بـه   آب هـم ي هـا  عرصه اغلب دری جمع تیریمد و کار نظام یک فیتعر عدم.  2
  . گردد برداران می بهره نیب در مشتركي ها تیفعال

ی رسـم ي هـا  نظـام ي هـا  تیـ مز ازي برخـوردار  دري انفـراد ي بـردار  بهرهي واحدها تیمحروم 3
ی فنـ  وی تخصصـ  تیریمد ، ها نهاده عیتوز ، دیتولی بانیپشت رینظیی ها نهیزم در دیتول تیریمد

   . درازمدت در) آب منابع رینظ( منابع تیریمد باالخره و کشت
وجود ساختار مدیریتی در  عدم نتیجهي گذار هیسرماي ها تیفعال توقف بخشی از احتمال دارد  4

  . باشد برداران بهره اموري ریگیپ موجود براي يساختارهای توان کم یا و ها نظام دانگ

  
  
  
  

  سامان بخشی به
  آب همي ها عرصه

  
  

برداري جمعی میان مقیاس با بزرگ مقیاس  بهره مؤسساتسیس و عمومیت أت
  . ). . . هاي سهامی زراعی و شرکت، هاي تولید روستایی نظیر تعاونی(کشاورزي 
 وي کشاورز توسعهي برای قانوني ها تیحما ازي برخوردار امکان تسهیل در
 التیتسه، یدولت بالعوض اعتبارات جذب قیطر از برداران بهره درآمدي ارتقا
برداري  بهره مؤسساتسیس و ثبت أبا ت ياعتبار وی فني ها کمک وی بانک

  . کشاورزي
 ، هاي کشاورزي گروهی و مبتنی بر تقسیم کار جمعی امکان اجراي فعالیت
آب و بازسازي  هاي هم عرصهبرداران  فنی و انسانی بهره، تجمیع امکانات مالی

 مؤسساتسیس أمنابع تولید بر شالوده فضاهاي عملیاتی فعلی و منابع مشترك با ت
  برداري جمعی  بهره
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  هاي اجرایی روش  کارهاي کلی راه  ها هاي اساسی و ابعاد آن چالش
  :هوا و آب تغییر  وی خشکسال گسترش، یآب کم
 طول دری بارندگی کاهش وی شیافزاي روندها دری نظمی ب 1

  . مختلفي ها سال
 از تر کمي ها بارش سمت به بارشی فراوانی ش منحنیگرا 2
  . سالهی سی زمان بازه یک در ن  یانگیم

 وی خشکسالی متوالي ها سال وقوع ر بودنیناپذ اجتناب 3
 طول در تیوضع دو هر وقوع امکان وی ترسالی متوالي ها سال
  . استی حتم آب منابع پروژه یک مدت

 برداران بهرهی فعل حقابه و هیاول حقابهي ها زانیم در راتییتغ 4
 بن شهرستان

 لیتا اوا 1393 سال زمستان اواخر دری زدگ سرما بروز 5
 میوه و دهی گل مراحل در شهرستان دو در 1394اردیبهشت
 جو و محصول  بن و سامان هاي شهرستاني ها باغ در دهی
   .نشهرستان بدر  کلزا و اي علوفه نباتات ودیم،  آبی

  
  هاي مدیریت آب و زمین فعالیت هدایت بهینه

  
  
  
  
  
  
  آب همي ها عرصه سامان بخشی به

ت در مصرف آب کشاورزي یریمد یمشارکت هاي محلی و شیوه
  .يکشاورز آب مصرف در راندمان بهبود و تالش عمومی براي

سازوکارهاي مناسب اجرایی مدیریت آبیاري و نظم بخشی به 
ترین  برداري از پایین براي تمامی سطوح بهرهمدیریت مصرف 

هاي فعلی تا  آب و دانگ هاي هم سطوح عملیاتی نظیر عرصه
   .دانگی نزدیک و یا مجاور  حدود چندین مجموعه

برداري   در قالب مؤسسات بهره(آب مجزا  هاي هم تشکل مجموعه
تواند  کشاورزي که از توفقات فی ما بین و همکاري مشترك می

) بران آب(هاي مدیریت آب  بخش یا شهرستان تشکلدر سطح 
  نیز شکل بگیرد

هـاي ناشـی از    هـاي مربـوط بـه جبـران  آسـیب      بخشی از حمایـت 
ســالی و شــرایط بــد آب و هــوایی بــا تشــکیل مؤسســات   خشــک
     .برداري تسهیل خواهد شد بهره
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  هاي اجرایی روش  کارهاي کلی راه  ها هاي اساسی و ابعاد آن چالش
ي ها يآور فن و ساتیتاس در امور زیربنایی و ي گذار هیسرما چالش

  :ي اریآب نینو
 به متعلقی اراض از بخشی  تنهای بررس نیا انجام زمان در 1

ي اریآب پمپاژ هاي ستگاهیا واسطه به کامل طور به بن شهرستان
  . شد یم

ي واحدها درصد 60 به کینزد سامان شهرستان مورد در 2
 لیتشکیی واحدها را پمپاژي ها ستگاهیا در واقع آب هم
 وهیش  ،مدرن مهین وی سنتي اریآب وهیش ها آن در که دهند یم

   . است غالب
 نمونـه ( پمپـاژ ي هـا  سـتگاه یا لیـ تکم و جادیا به مربوطي ها چالش
رکـود  چشـمه،    اني یروستا در لهیهل گستر باغي کشاورزی تعاون

ــورد     ــترك م ــاژ مش ــتگاه پمپ ــل دو ایس ــداث و تکمی ــاز در اح نی
جمـالو،   ، شـبان  خیشـ  ، برداران شـش ناحیـه روسـتایی الرك    بهره
مزرعه بن  به دلیل  مشـکل تـامین مـالی سـهم      18و  يدریح ، پهنا

  . . . ). برداران و معضل وثیقه بانکی و آورده بهره
  

  هاي مدیریت آب و زمین فعالیت هدایت بهینه
  
  
  
  
  
برداران و  بهرهبرداران و  ارتباط و مشارکت در بین بهره

  هاي اجرایی دستگاه
  

  

 بین جاده احداث تسطیح،  و نديب بلوك رینظی اتیپیگیري عمل

 تأسیسات احداث زهکشی،  و هاي آبیاري شبکه ایجاد مزارع،

 سازي یکجاکشتی و یکپارچه تسهیل در اراضی اعضا و نیاز مورد
   . يبردار بهره مؤسسات سیتاس و جادیای پ در  اراضی

 به منظور جذب تسهیالت و اعتبارات نظیر ها پیگیريتقویت 
 قانون 19 تبصره) ج(بند اعتباري مندرج در  و فنی هاي کمک
  .  قوانین فعلی بر مبناي تصریحات 1394 بودجه
براي حل معضل وثیقه و تضمین  آهاي جایگزین و کار حل راه

برداران به منظور تکمیل  بانکی براي تامین سهم آورده بهره
هاي آبیاري نوین نظیر   هاي پمپاژ و طرح هاي احداث ایستگاه پروژه

هاي متعدد ملکی مربوط به زمین کشاورزي و منزل  اخذ وثیقه
 به جاي مطالبه یک تضمین و وثیقه کالن براي مسکونی روستاییان

  .   اي از اسناد ملکی امالك شهري پرداخت وام  یا مجموعه
برداري و  برداران انفرادي در قالب مؤسسات بهره سازماندهی بهره

برداري  برداران و مؤسسات بهره سپس سازماندهی و عضویت بهره
  . ها و نظام صنفی کارهاي کشاورزي در مجامع باالتر نظیر اتحادیه

هاي دو جانبه و چند جانبه  ا و رایزنیه اندیشی ترتیب جلسات، هم
اندرکاران  برداران ساکن و فعال از یک سو و دست میان بهره

هاي تابعه و سایر  اجرایی سازمان جهاد کشاورزي استان،  مدیریت
  هاي ذیربط از سوي دیگر دستگاه
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  منابع و مآخذ

رجــوع شــود بــه وب ســایت ســازمان  . بختیــارياســتان  چهــار محــال و  1392آمارنامــه کشــاورزي  1
 . زیرشاخه اطالعات و آمار کشاورزي، جهادکشاورزي استان چهارمحال و بختیاري

  . کل کشور 1381قانون بودجه سال ) 20(تبصره ) الف( آیین نامه اجرایی بند  2
  :گیاه به نشانی اینترنتی زیر، خاك، آب، ایستگاه پمپاژ رجوع شود به وب سایت وشند 3

http://www. hidfab. com/detail. aspx?idproduct=21 
صندوق مطالعاتی نظامهاي بهره برداري معاونـت نظـام بهـره     ، شرکتهاي سهامی زراعی، مصطفی . ازکیا 4

 . 1372:تهران، برداري وزارت کشاورزي

وب سـایت اگـري   ، . "مشارکت کشـاورزان در مـدیریت مصـرف آب    تشکل آب بران الگویی براي" 5
  : به نشانی اینترنتی زیر 1394شهریور  14شنبه  ، پرس

http://agripress. ir 
اسفند  21چهارشنبه  "هکتار تصرفات غیر قانونی است 6500شهرستان سامان داراي "، جهان بین نیوز 6

1392 . 

درصـد خسـارت    95برخی باغات و مزارع شهرستان بن تـا  : رئیس جهادکشاورزي بن"بین نیوزن جها 7
  1394اردیبهشت  13یکشنبه  "اند دیده

درصـد   80تا  40باغات شهرستان سامان بین  :رئیس جهاد کشاورزي شهرستان سامان"بین نیوز  جهان 8
 . 1394اردیبهشت  14دوشنبه  "خسارت دیدند

بررسی روند بارش بـا زمـان در اصـفهان و شـهرکرد و تـاثیر آن در نحـوه اسـتفاده و         "ناصر . حاجیان 9
هـاي   در گـزارش  پایگـاه داده   "هـاي منـابع آب    برداري از آب مخزن سدها و طراحی دیگر پروژه بهره

 . اجیان و پوریا حاجیانهمراه با تحلیل گرافیکی اطالعات  نوشته ناصر ح زاینده رود

 "و بختیاري استچهارمحال و هاي آبیاري  مشکل پروژه ، مشخص نبودن اعتبارات "خبرگزاري ایرنا  10
2/4/1392 .  

 . 31/5/1394 "و بختیاري از بی آبی گالیه مند شدندچهارمحال و کشاورزان  "خبرگزاري ایرنا  11

 ، ایرنــا "بختیــاري و توســعه اي متــوازن چهارمحــال و/ عملکــرد دو ســاله دولــت"خبرگــزاري ایرنــا 12
5/6/1394 . 
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درصدي مصـرف آب   50کاهش : هاي نوین آبیاري کشور مجري طرح توسعه سامانه"خبرگزاري فارس 13
 . 1394مهر  27 "هزار میلیارد تومان براي آبیاري نوین 3گذاري ساالنه  نیاز به سرمایه/ با آبیاري نوین

 "هـاي کشـاورزي و چشـم انـدازهاي آن     ار مشـاع تو سـاخ  تحلیلی بر روند تشکیل "مصطفی. شریف 14
وزارت . تهـران   ،هـا و چـاره هـا    چـالش . برداري در ایران هاي بهره مجموعه مقاالت اولین همایش نظام

 . 1382 ، جهاد کشاورزي

هـایی   مبانی و درس آمـوزه : 1جلد ، مدیریت مشارکتی منابع آب کشاورزي در ایران  ،داریوش. مختاري 15
   . 1393زمستان : شیراز، انتشارات ایالف ، ها تجربهاز 

نظري صنف و مـروري بـر کارکردهـاي نظـام صـنفی کارهـاي        -واکاوي تاریخی "عبدالرضا  ، مسلمی 16
 . 1389پاییز و زمستان  ، 5و 4شماره ، فصلنامه تعاون  و روستا . "کشاورزي

 .1357اردیبهشت ( 187ش  ،16دوره . "زاینده رود در گذرگاه تاریخ". اهللا هنرفر، لطف 17

  .1357،خرداد 188، ش 16دوره . "رود در گذرگاه تاریخ زاینده". اهللا هنرفر، لطف 18
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  )1960-1990( شهرکرد ایستگاه ساالنه بارندگی متوسط مقادیر  - 18 شماره جدول

  سال 
  مدت دراز متوسط با اختالف بارندگی ساالنه

  بیشترین
 (+) 

  کمترین
(- ) 

1960 450  135  -  
1961  139  -  176  
1962  233  -  82  
1963  300  -  15  
1964  295  -  20  
1965  269  -  46  
1966  171  -  144  
1967  347  32  -  
1968  458  143  -  
1969  291  -  24  
1970  256  -  59  
1971  363  48  -    
1972  294  -  21  
1973  272  -  43  
1974  396  81  -  
1975  403  88  -  
1976  481  166    
1977  424  109  -  
1978  242  0  73 -  
1979  309    6  
1980  378  63    
1981  399  -  16  
1982  369  54  -  
1983  216  -  99  
1984  368  53    
1985  226    89  
1986  336  21  -  
1987  336  21  -  
1988  309  -  6  
1989  330  15  -  
1990  193    112  
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  ) 1960- 1990(شهرکرد ایستگاه ساالنه بارندگی متوسط مقادیر محاسبات آماري -19جدول شماره 
  

  
  
  
 
 

  مقادیر                     

  

  شاخص         

ترین اختالف با  بیش  بارندگی ساالنه

  متوسط ساالنه

ترین اختالف با متوسط  کم

  ساالنه

  65  78  315 متوسط

  48  55  1/84  واریانس 

  74/0  7/0  27/0  ضریب تغییرات 

  180  208  527  بیشترین مقدار 

  19  5  139  کمترین مقدار 

  16  13  31  تعداد

  6  3  -  حداکثر تعداد


