
  

  

  

  

  

  رود طومار تقسيم سنتي آب زاينده

  )سند جاودانة مشاركت حكومت و مردم ايران در مديريت منابع طبيعي(

  

َريدكتر سيد حسن حسيني ا   ـب

  دانشگاه اصفهان، روستائي ريزي استاد جغرافيا و برنامه

  

  

صادي مباحث توسعة روستايي نزديك به سه ربع قرن است كه مورد بحث انديشمندان سياسي، اقت

ها و مقاصد  اي در ديدگاه دانان قرار دارد، و از ابتدا تاكنون تحوالت پيوسته و اجتماعي و جغرافي

بعضي توسعه را تحول در . است ويژه در روستاهاي جهان در حال توسعه حاصل كرده  توسعه به

سيدگي به وضع بعضي ر...)  و ٣، فريدمن٢، تودارو١گنارميردال(دانند  مباني اقتصادي اين ممالك مي

و اكثر انديشمندان ) ١٩٢٨ (٤راگنار نركس(اند  فقراي روستايي را وجهة همت خود قرار داده

دانند  و اخيراً نيز آن را تحول بخشيدن هماهنگ به ابعاد مختلف حيات بشري مي) سوسياليستي

اها، از جمله در ماندگي تاريخي و ساختاري روست اين مفهوم با توجه به عقب...).  و ٦، امين٥ميسرا(

اما مهمترين مسئله در باب توسعه، مديريت . رسد نظر مي ايران اسالمي تا حد زيادي قابل قبول به

بعضي . آن است كه هنوز راه ناهمواري در اجزاء، تشكيالت، ساختارها و فرايند آن باقي است

 مستقيم دولت را دانند و الگوهاي مديريت مكانيكي و دخالت مديريت از باال را چارة كار مي
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و ) هاي سوسياليستي هاي نظام  و اكثر تئوريسين٨، هيرشمن٧ ١٩٦٤ژوليوس نيرره (كنند  توصيه مي

  .كنند ديگران بر مديريت از پايين تأكيد مي

دهد كه آنان طي اعصار و قرون در  سير در سنن روستاييان مناطق مختلف ايران نشان مي  

، كه ٩اند ، راهكارهايي را تجربه نموده) از طبيعي يا انسانياعم(رابطه با عناصر و عوامل محيطي 

صورتي معقول و از  ، اما به١٠است اي ايستا تكرار شده  ها، گو اينكه به گونه ها و نسل بعضاً طي قرن

  هايي منطبق با شرايط مختلف محيطي برخوردار بوده نظر علمي قابل پذيرش، از اصول و بنيان

ها تصديق خواهد شد، كه كلية جوانب هر  در آن اصول و بنياناست، كه در صورت تعمق 

است اعم از مقتضيات  شده  موضوع بر مبناي مقتضيات محيطي با دقت مورد توجه قرار داده مي

  .، هم در زمان و هم در مكان...طبيعي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي، مذهبي و

گذاران،  ي حاكم بر آنها توسط قانونها و ضوابط و معيارها رسد شناخت اين سنت نظر مي به  

ريزان توسعة روستايي، آنان را قادر خواهد ساخت تا هم نظامات اجرايي  كارشناسان و برنامه

اي تطبيقي طراحي نمايند، و هم در جلب همياري و  متناسب با موارد و مناطق مختلف را به گونه

  .ون حاصل نمايندهاي پيشنهادي توفيقي روزافز همدستي روستاييان در پروژه

هاي كاربردي روستايي در مناطق خشك جهان، و از جمله در بخش وسيعي  از جمله سنت  

اي  هاي مربوط به كشف، استحصال و مديريت بر منابع آب است، كه سابقه از كشور ايران، سنت

ع در است و نيز به علت كميابي و اهميت باالي اين منب بس كهن و پايدار در اين سرزمين داشته 

است، خواه در زمينة  هاي ساكن، بيش از ساير منابع نيازمند اعمال مديريت بوده  حيات انسان

اي حاصل  هاي محلي و حتي منطقه وري هرچه بيشتر، و خواه به منظور پيشگيري از درگيري بهره

ب، اعم از رو، تنظيم نظامات مديريت قابل قبول بر منابع آ از اين. گيري از آنها از رقابت در بهره

هاي بزرگ آب شيرين در گوشه و كنار كشور حتمي و  توان و يا رودخانه هاي كم قنوات و چشمه

صورت  صورت عرف و سينه به سينه و يا به گيري از اين منابع به لذا بهره. است نموده  ضروري مي

ت، تا افراد اس آمده  مدون، با نظام مديريتي مشخص، و مورد حمايت جمع مشتركين، به اجرا درمي

اي در آن بنمايند مگر بنا به ضرورتي جغرافيايي و اقتضايي  ها نتوانند دخل و تصرفي سليقه و نسل

  .و با توافق جمع
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  رود زاينده

االيام مورد  رود يكي از مهمترين منابع آب شيرين در پهنة داخلي ايران است، كه از قديم زاينده

و از دير زمان اعمال مديريت بر آن از وظايف حتمي است  برداري ساكنين اطراف آن بوده  بهره

، كه در زواياي مختلف آن، هم ١١اند اي بر آن ايجاد كرده بندي جاودانه  شده، و تقسيم آنان دانسته

 است، كه  ساالري، و هم سهم مردم محلي با دقت مشخص شده سهم دولت و نيروهاي ديوان

قواعد و نظامات حاكم بر آن، هم . آيد شمار مي اي به دارترين الگوهاي مديريت منطقه خود از نظام

از ساير جهات زندگي ساكنين آن مايه گرفته، و هم بر ديگر ابعاد مديريتي زندگي آنان قابل تعميم 

  .است مانده  باشد، لذا همواره پويا و برقرار باقي بوده و مي

 ميليون ٩٦٠حدود ) كوهرنگ(هاي انتقالي  رود بدون محاسبة آب حجم كل آب زاينده  

نظام سنتي تا . است  مترمكعب در ثانيه، برآورد شده ٣١ تا ٣٣مترمكعب با دبي متوسط ساالنه بين 

در سراسر حوزة آبخور آن، همواره پايدار و بر ) ١٣٤٩سال (رود  برداري از سد زاينده قبل از بهره

اي  بياري آن، هنوز هم در پارهبرداري از سد و احداث شبكة آ اما پس از بهره.  است يك روال بوده

حتي . همين روال مورد محاسبه است) بلوك رودشتين(و پاياب ) بلوك اشيان(از بلوكات سرآب 

ها براساس معمول سنتي، با  در اراضي تحت پوشش شبكة جديد آبياري نيز مبناي وضع حقابه

  .است تبديل حقابه به سيستم متريك انجام شده 

  

  تقسيم آب رودخانه

 نام طومار منسوب به شيخ بهايي معروف است، و تنها نامة كامل  رود كه به م آب زايندهتقسي

شود، شامل  گيري از آب اين رودخانه محسوب مي هاي دور در مورد بهره برجاي مانده از زمان

 صفحه ٢٤ صفحة قواعد كلي اجرايي و ٢يك صفحه حكم شاه و روش محاسبه و مديريت آن، 

  .است)  صفحه٢٧جمعاً (كات و روستاهاي مختلف حوزة آبخور رودخانه هاي بلو ريز حقابه

نامه، آب رودخانه طي چهار مرحلة تقسيم به آخرين سطوح اراضي  براساس اين تقسيم  

  .رسد آبخور آن مي
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از پل كله ( سهم بر روي هفت بلوك از اراضي مسير ٣٣ مرحلة اول، تقسيم آب كل رودخانه به -

  ؛) كيلومتري شرق اصفهان١١٧ كيلومتري غرب و ٤٥ تا حاشية گاوخوني در

بلوكات ) نهرهاي اصلي(هاي  گانه، در بين مادي سه و  مرحلة دوم، تقسيم هريك از سهام سي-

   سهم كوچكتر؛٢٧٥مختلف جمعاً به 

هاي فرعي جمعاً به  از طريق جوي(ها در بين روستاها   مرحلة سوم، تقسيم سهام بلوكات و مادي-

  ؛)وچكتر سهم ك٣٠٩٨

هاي سطح سبز ساالنه است،  كه معادل جريب) قراء( مرحلة چهارم، تقسيم آب در داخل مزارع -

  است؛  نشده   البته به اين مرحله از تقسيمات در منابع پرداخته١٢) هزار سهم٥٦٠حدود (

زيرا . صورت آزاد و بدون محاسبه است برداري از آب رودخانه در نيمي از سال به نظام بهره  

اما در . در فصول سرد هم دبي آن در حد بااليي جريان دارد، و هم نياز به آبياري محدود است

گيري از هر قطره آب آن طي محاسباتي كه در   روز بهره١٦٥نيمة دوم و فصل گرم به مدت 

  .گيرد نامه مندرج است انجام مي تقسيم

  

  ساختار مديريتي

ماه سلسله مراتبي به شرح  عد از نوروز تا آخر آبان  روز ب٧٥در ساختار مديريتي آب رودخانه از 

  .زير قابل بررسي است

   شاه يا حاكم؛-١

  ؛)مستوفيان( ديوان آبياري-٢

  ؛) نفر٣٣( سهم آب رودخانه از سراسر حوزة آبخور ٣٣ نمايندگان -٣

 گانه براي يك دورة آبياري و از بلوك جي كه بلوك ميانه ٣٣ ميراب كه توسط نمايندگان -٤

  ؛)يك نفر(شده است  ودخانه است، انتخاب مير

  ؛)هفت نفر( بلوك آبخور ٧نمايندگان ميراب در ( كشيك -٥

  ؛) نفر٧٥ها، جمعاً حدود  نمايندة ميراب براي كنترل آب هريك از مادي( مادي ساالر -٦
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هايي كه در موقع نوبت آبياري  داران براي كنترل آب مادي نمايندگان حقابه( مردان قاصد -٧

  ؛) نفر٢٧٩ تا ٢٤٨است،  اراضي زيردست، نوبت آبياري آنها نبوده 

  ؛)در داخل مزارع، عمدتاً مالكين جزء و صاحبان نسق(داران   حقابه-٨

برگزيدگان صاحبان نسق در روستاها و مزارعي كه در طومار به نام قريه ناميده (ها   سرجوي-٩

  ). است شده

  

  مديريت اقتضايي

  : از جمله. اقتضايي مديريت در همة ابعاد قابل ارزيابي استنامه الگوي  در تقسيم

يابد و همزمان در مناطق پاياب شدت تبخير   در فصل تابستان دبي رودخانه تقليل مي-١  

) بعد از شهر اصفهان(وري آب، حدود نيمي از اراضي آبخور  زياد است، به منظور حداكثر بهره

به اين . كه در آن فصل متكي به آب رودخانه نباشدبايستي الگوي كشت را طوري تنظيم كنند، 

نامه را در دو نوبت،  مقدار سهام مندرج در تقسيم) رودشتين و براآن(منظور در بلوك پايين دست 

اند، آن هم كل  جا منظور داشته يك) آخرين آبياري قبل از برداشت(و دون آب ) كشت(خاك آب 

بتوانند در ) ماربين و جي(و بلوكات ميان آب ) نجانلنجان و ال(آب رودخانه را، تا بلوك سرآب 

آب رودخانه  بلوكات يادشده و بلوك كرارج در اين مدت تنها از زه. آن فصل از آب استفاده كنند

  .گيرند بهره مي

در همه حال فقط حق استفاده از زهاب رودخانه را ) شرق اصفهان( حتي بلوك كرارج -٢  

  .كند زهدار شدن اراضي پاياب كمك ميگيري از  داراست، و اين به پيش

 اساس مديريت رودخانه بر مبناي شرايط غير عادي، يعني فراواني نياز به آب، تقليل دبي -٣  

 نوروز كه ٧٥روز در سال، از روز ١٦٥شده، و در نتيجه، حدود  رودخانه و مسئلة تبخير قرار داده 

واب گياهان، قلت تبخير و نيز افزايش كه فصل خ) عقرب( آبان ١٥آخرين نوبت آبياري غالت تا 

در فاصلة اين دو زمان، در ادامة فصل پاييز و تمامي فصل . رسد، ادامه دارد آب رودخانه فرا مي

برداري از آن اختياري، و خارج از شمول   روز از فصل بهار، رودخانه آزاد و بهره٧٤زمستان و 
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شود و  مي ي رودخانه به جلو كشيده هاي خشك تقويم آبيار البته در سال. نظم و نسق است

  .است پذيري محدود نيز در موارد اضطراري در آن منظور شده  انعطاف
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هاي مختلف نياز به تغيير نظامات  هاي خشك و مرطوب، وفور يا قلت آب در سال  سال-٤  

اتي به نام داند، زيرا بازگيري حقابه هر مادي از طريق انشعاب نامه را ضروري نمي مندرج در تقسيم

اي خود به  گيرد و فراواني و يا قلت آب در تمام طول آبياري و به گونه لَت يا مقسم انجام مي

  .كند خودي حقابه نهر را زياد يا كم مي

سلسله مراتب مديريتي آب رودخانه براساس الگوي خاصي كه در منابع مديريتي، به الگوي 

  :يعني. ر داردشود قرا  ارگانيكي تعبير مي-اقتضايي مكانيكي

  سهم 33 نمايندگان -الف

داران سهام  مديريت اجرايي تقسيم آب از طريق انتخاب ميراب از بين نمايندگان حقابه

و از بين معتمدين بلوك جي كه بلوك ميانة رودخانه، )  نفر در كل بلوكات٣٣جمعاً (گانه  سه و سي

انتخاب ميراب . گيرد ، انجام ميشود آبي آخرين بلوك آبخور رودخانه محسوب مي و در فصل كم

و تنها ) نامه اولين روز برداشت آب براساس محتواي تقسيم(هر ساله قبل از هفتاد و پنج نوروز 

نامه به  گيرد، و با تأييد ديوان آبياري، نظارت كامل بر اجراي تقسيم  روز انجام مي١٦٥براي مدت 

ما در صورت عدم توانايي انجام امور ا. شود  روزه بر عهدة او گذاشته مي١٦٥مدت يك دورة 

رود، نمايندگان سهام مذكور او را عزل و ديگري را با  شمار مي اي حساس به محوله، كه وظيفه

  .كنند همان روال انتخاب و منصوب مي

   ميراب-ب

عنوان سركشيك  به تعدادي بلوكات آبخور، و يا به تعداد هر دو بلوك شريك آب، يك نفر را به

  .ندك منصوب مي

  ها   سركشيك-ج

  .كنند ها تعدادي مادي ساالر انتخاب مي نيز به نوبة خود براي ادارة امور مادي آنان

   مادي ساالرها-د

  .دانند مادي ساالرها نيز در هر آبياري كدخدا را مسئول امور مربوط مي
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  ها  سر جوق-ه

نظر كدخداي روستا زير ) سرجوي(عنوان سرجوق  فردي به) قراء(در نهايت در واحد آبياري 

ها خود صاحب نسق در آن قريه هستند، و مناصب آنان خودجوش  البته سرجوي. فعاليت دارد

  .شوند داران آن بخش تعيين مي بوده از طرف حقابه

تر تا حد مديران  شود، سطوح پايين به غير از ميراب كه انتصاب او هر ساله تجديد مي  

شوند كه بعضاً در طول عمر  داران انتصاب مي مايندگان حقابهاي با پيشنهاد ميراب و تأييد ن منطقه

داران، معتمدين و  دار سمت مزبور بوده و عزل آنان توسط ميراب و با صواب ديد حقابه خود عهده

براي بعضي از آنان نيز كه فرزندان آنان . شود مالكين منطقه تحت مأموريت آنان انجام مي

  .ثي استشايستگي كافي دارند اين سمت مورو

   قاصد مردان-و

هاي چهار بلوك  ويژه در دهانة مادي ها، به عالوه بر سلسله مراتب يادشده، براي كنترل حقابه

ها  در آن نواحي كه آب رودخانه به نسبت حقابه) لنجان، النجان، ماربين و جي(باالدست اصفهان 

به نام (شوند  دست، اعزام مي يينداران بلوكات پا شود، تعدادي مأمور موقتي از بين حقابه توزيع مي

به نسبت ( نفر است ٢٧٥ تا ٢٤٨تعداد كل اين افراد در سراسر بلوكات آبخور بين ). مردان قاصد

ها و نهرهاي مسير،  از تمامي بلوكات براي نظارت بر جريان مادي). هاي مرطوب و خشك سال

مستقر شده، ) ير از بلوك خودشانغ(هاي بلوكات  آنان در محل دهانة مادي. كنند مأموريت پيدا مي

اين . هاي خود نكنند نمايند تا زارعين باالدست دخل و تصرفي در كميت آب مادي مراقبت مي

و به وسيلة ) كدخدا بودن(است  مردان قاصد كه نسبت به عاقل و مجرب بودن آنان تأكيد شده 

وند، داراي مأموريت موردي و ش كدخدايان روستاها و نيز براساس ميزان حقابه انتخاب و اعزام مي

يابد، در زمان ونش  يعني پس از پايان دورة آبياري مأموريت آنان خاتمه مي. موقت هستند

)Vonesh( شوند هاي يادشده اعزام مي در صورت نياز مجدداً به محل.  
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  رود شبكة اجرايي تقسيم آب زاينده: ١نمودار شمارة 

  

  حكومت

↓  
  ن ديوانيمأمورا

↓  
  سهم٣٣نمايندگان 

↓  
  ميراب

↓  
   يا نمايندگان ميرابها كشيك

↓↑  
  مادي ساالر

↓↑  
  مالكين

↑  
  مردان قاصد

↑  
  كدخدا

↑  
  ها سرجوق

↑  
  داران جزء صاحبان نسق يا حقابه
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  حقوق ميراب

از طريق ) ها كه مأموريت آنان خوديار است به غير از سرجوي(حقوق ميراب و دستياران او 

است، از   صدم محصول ناخالص غالت بوده   چيزي نزديك به يكآوري مبالغي كه معموالً جمع

، اما اين وجوه سواي ماليات متداول ديواني ١٣است شده  آوري و پرداخت مي قراء مختلف جمع

... زيرا وجوه مربوط به ديوان آبياري تابع نظامات مربوط به ماليات، خراج و يا هدايا و . است بوده 

  ١٤.است بوده 

ضيات محيطي در تمام سنن مديريتي روستايي ايران در همه جا جزو اصول رعايت مقت  

توان اساس اولية كلية ابعاد مديريت اعم از  رود، وآن را مي شمار مي ناپذير به اساسي و اجتناب

رود در همه حال قابل ارزيابي  نامة آب زاينده اين امر در تقسيم. آورد شمار  انساني و طبيعي به

افكنه رودخانه قرار  رود كه عموماً بر روي تراس پاييني و مخروط  لذا بلوكات آبخور زاينده.است

اند، از جهات مختلفي چون وسعت اراضي كشاورزي، جمعيت، دوري و نزديكي به مناطق  گرفته

سرچشمه، عمق و ميزان نفوذپذيري خاك، سطح سنگ مادر نسبت به سطح زمين، امكان استفاده 

ي برگشتي حاصل از آبياري اراضي باالدست، دسترسي به بازار شهر اصفهان، نوع ها آب از زه

يعني نوع مالكيت، سطح نسق هر . و الگوي كشت متفاوتند) قبل از اصالحات ارضي(مالكيت 

درست سه سال قبل از الحاق  (١٣٢٨جفت گاو، الگوي كشت و تراكم جمعيت آن در سال 

ن دارد كه همة مالحظات مربوط به موارد يادشده در حكايت از آ) رود كوهرنگ به زاينده

  : عنوان مثال به. است نامه منظور شده  تقسيم

هاي عميق و نفوذپذيري   بلوكات جي و ماربين واقع در حريم شهر اصفهان با خاك-١  

 نفر جمعيت، جمعاً ده سهم و لنجان و ١٠٥٤٨٥ هكتار سطح كشت ساالنه و ١٥٨٢٠متوسط با 

بودن  يعني واقع . اند  نفر جمعيت، ده سهم از آب رودخانه داشته٦٥٤٤١ هكتار و ١٢٢١٢النجان با 

در سرآب رودخانه، نفوذپذيري متوسط خاك، عرض محدود تراس رودخانه، الگوي كشت برنج 

 است كه  موجب شده) بعد از غالت و سرانة متوسط كمتر از دوهزار مترمربع زمين زيركشت

  .شود ق داده حقابة بيشتري به آن مناط
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كشي  تأثير افت ناگهاني بستر رودخانه و تسريع در زه  بلوكات براآن و كرارج تحت-٢  

طور طبيعي، در شرايط بحراني آب، تنها  به) ويژه اراضي بلوكات جي و ماربين به(اراضي باالدست 

واگذار ) نلنجان و النجا( آنها به بلوكات سرآب  كنند، و حقابة آب رودخانه استفاده مي از زه

  . است شده مي

است، در فصول گرم و خشك حق   بلوك رودشتين كه در پاياب رودخانه واقع شده -٣  

رسد و فاصلة طوالني  زيرا دبي رودخانه در اين فصل به حداقل مي. استفاده ازحقابة خود را ندارد

ودخانه به آن كردن آب ر ، جاري) ميليمتر در سال٣٠٠٠نزديك به (مسير همراه با تبخير شديد 

  .كند منطقه را با محدوديت مواجه مي

شود، عمق خاك كشاورزي محدود شده و نفوذپذيري آن نيز  هرچه به گاوخوني نزديك مي  

كند، كه مردم  هايي را ايجاد مي هاي نفوذي در جاي جاي اين بلوكات مانداب لذا آب. شود كم مي

عمق،  هاي كم دست، همراه با استفاده از آب چاه يينها به اراضي پا بلوك مزبور با انتقال اين مانداب

به همين دليل براساس جدول . كردند هاي تابستانه مبادرت مي به كشت محدودي از زراعت

متوسط . شود مربوط، رابطة معكوسي بين جمعيت و سرانة سطح زيركشت اين بلوك مشاهده مي

هرچه از باالدست به .  كمتر استجمعيت قراء بلوك اخير نيز از بلوكات باالدست به مراتب

رود، متوسط جمعيت قراء كم و سرانة زمين زراعتي  رود پيش مي دست حوزة آبخور زاينده پايين

  .يابد افزايش مي

  

  خدمات مربوط به رودخانه

لذا . در نظامات مديريت سنتي روستايي در همه احوال مسئوليت در مقابل انتظار نفع قرار دارد

فع مورد انتظار مجبور به پذيرش مسئوليت هستند، در نظام آبياري سنتي افراد براساس منا

داران به نسبت حقابة خود موظف به مشاركت در كل جريان آب و آبياري،  رود حقابه زاينده

هاي مربوط به احداث  ريزي، اجرا، نظارت و ارزشيابي و نيز تأمين هزينه مديريت، طراحي، برنامه

برداري از آب، چهار نوع وظيفه  لذا در بهره. مين خدمات مربوط هستندو نگهداري تأسيسات و تأ

ها يا  هاي هرز، اليروبي، تعميرات لت دفع علف: است شده  برعهدة صاحبان حقابه قرار داده 
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انجام اين وظايف مستقيماً . ها و بازسازي بندهاي انحرافي در بلوكات آبخور رودخانه مقسم

 .ها است ها و جوي داران آب مادي قابهبرداران و ح مربوط به بهره

  هاي هرز  دفع علف-1

زمان به (هاي هرز بستر نهرها، معموالً در اوايل تيرماه هر سال  ها و علف يعني پاك كردن جلبك

در سراسر منطقه انجام ) حداقل رسيدن دبي رودخانه، همراه با تبخير شديد آب در تابستان

ها به  ها و جوي ها در بستر مادي ها و بعضاً ني ويژه جلبك در اين زمان گياهان و به. شود مي

تأمين نيروي كار مورد نياز، براساس سهام . رسد حداكثر رشد و ممانعت از سهولت جريان آب مي

  .گيرد حقابه، و با تجهيز نيروها توسط مادي ساالرها صورت مي

. شود وي انساني انجام مياين عمل كه به ساز زني معروف است معموالً به وسيلة داس و نير  

عمليات ) ورودي از رودخانه(به اين ترتيب كه از ابتداي اراضي آبخور هر قريه تا دهانة مادي 

يعني از ابتداي اراضي آبخور تا . شود انجام مي) تسهيم كار به نسبت حقابه(يادشده با همياري 

اما ادامة آن . ان همان اراضي استدار شود، به عهدة حقابه مجاور لتي كه حقابة آنها از آن جدا مي

در طول مادي اصلي تا دهانة رودخانه به اشتراك و بر مبناي حقابة تمامي قراء آبخور انجام 

  .شود مي

الزم به ذكر است كه آب هر مادي از رودخانه تا انتهاي مزارع چند بار توسط لتهايي مجدداً   

 لت فرعي و ٢٥ به وسيلة ده لت اصلي و مادي نياصرم بزرگترين مادي بلوك جي. شود تقسيم مي

 لت فرعي به اجزاء ٣٢يا مادي مروان، بزرگترين مادي بلوك رودشتين، توسط دوازده لت اصلي و 

در هيچ ) شش در هزار(تأثير شيب مناسب بستر  اما در بستر رودخانه تحت. شود تقسيم مي

هاي هرز و  كلية اقدامات دفع علفلذا . هاي هرز ندارد اي نياز به اليروبي و يا دفع علف نقطه

  .ها و نهرهاي فرعي است اليروبي مخصوص مادي

   اليروبي-2

 نوروز و پس از پايان تقريبي ٧٥ها قبل از شروع آبياري و قبل از  ها و مادي اليروبي جوي

هر چند امر اليروبي به . گيرد ها از گل و الي انجام مي ها و انباشته شدن نهرها و مادي سيالب

)  روز- نفر٣معموالً به ازاي هر هكتار سطح كشت ساالنه حدود (روي انساني فراواني نياز دارد ني
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اساس انجام آن همان اساس مشاركت در مورد اول است، كه هر دو نوع عمليات معموالً سالي 

  .شود يك بار انجام مي

  ها ها و مقسم  بازسازي لت-3

بردار از  فاصلة اولين روستاي بهره(بان حقابه ها به علت دوري از دسترس صاح ها و مقسم لت

بيش از شش كيلومتر و فاصلة آخرين ) رودخانه(مادي مروان در منطقة رودشتين تا درب مادي 

صرم يا ) جي(هاي بزرگ مانند نياصرم  در مورد اكثر مادي.  كيلومتر است٢٥روستاي آن بيش از 

ها و  ت غير مسئوالنه و يا عمدي انسانبه همين ترتيب است، دخل و تصرفا) ماربين(حسيني 

لذا مرمت . گيرد ها، در تأسيسات ياد شده انجام مي هايي توسط حيوانات از جمله موش ايجاد خلل

گذاري در اين بازسازي نيز كه معموالً زياد  سرمايه. آيد اين تأسيسات كم و بيش همه ساله الزم مي

اما در نظام عمدة مالكي گذشته، اين عمليات . گيرد مينيست، به روال ياد شده در موارد باال انجام 

  .است شد، و اساس تأمين نيروي انساني آن همواره به نسبت حقابه بوده  از طريق بيگاري انجام مي

   بازسازي بندهاي اصلي رودخانه-4

رود در مناطق جي و شرق اصفهان، عموماً از طريق احداث بندهاي انحرافي  بلوكات آبخور زاينده

هاي مهيب  ويژه پس از جريان سيالب برداري از آب رودخانه هستند، و طبعاً و به قادر به بهره

تأثير پل بندهايي مانند پل مارنان،  هاي بلوك جي تحت لذا مادي. احتمال تخريب آنها وجود دارد

شوند كه عموماً بندهاي محكمي هستند و طي چهارصد  پل، منشعب مي وسه  پل خواجو و سي

هاي بلوكات كرارج، براآن و رودشتين از طريق احداث  اند، اما مادي گذشته تخريب نشدهسال 

و پنج بند بلوك ) كرارج(شوند، كه معروفترين آنها بند آبشار  بندهاي انحرافي منشعب مي

گذاري در آنها براساس  بازسازي و يا احداث اين بندها چون نيازمند سرمايه. باشد رودشتين مي

، جديدترين بازسازي )گذاري براساس ميزان حقابه سرمايه(ده در سه مورد گذشته بوده روال ياد ش

  .است باشد كه حدود هفتاد سال پيش صورت گرفته  مربوط به بند شانزده مي

الزم به ذكر است كه بعد از اصالحات ارضي و تصدي امور آب رودخانه توسط   

اث شبكة جديد آبياري همراه با نگهداري، هاي دولتي، تعميرات بندهاي قديمي و احد سازمان
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گيرد، اما اقدامات مربوط به شبكة سنتي به  اليروبي و مرمت آنها، توسط سازمان ذيربط انجام مي

  .شود همان صورت ياد شده انجام مي

  

  گيري و پيشنهادات نتيجه

رود   آب زايندهتوان مديريت سنتي تقسيم از جمله نظامات مديريت بر منابع و جوامع در ايران، مي

را نام برد كه نظام اجرايي، آن هم به لحاظ وسعت منطقه مورد عمل و هم از جهت آموزشي براي 

منطبق و )  مكانيكي-ارگانو(اندركاران آن با جديدترين الگوهاي پيشنهادي مديريتي توأمان  دست

  .است براساس همكاري كامالً مشخص و مشترك دولت و مردم قرار داشته 

  : ر اين نظاميعني د

. است  سطوحي از كار مديريتي به بخش دولتي و سطوحي از آن به بخش مردمي واگذار شده -١

  .) است سهم دولت در سطح ستادي و سهم مردم در بخش اجرايي سازماندهي شده(

 دليل اما به. است كرده   بنا به اقتضاء از هر دو نوع سازماندهي متمركز و غير متمركز استفاده مي-٢

  .رنگي در فرايند اجرايي آن دارد اجرايي بودن سطوح اصلي مديريت آن، تمركز سهم بسيار كم

شده و همزمان بخشي از مجاري ارتباط افقي و بخشي از مجاري  صورت گروهي اداره مي  به-٣

  )١نمودار شمارة . (است مند بوده  ارتباط عمودي بهره

ي معتمد، ماهر، تخصصي و صاحب انگيزه واگذار  سطوح مديريتي آن در همة اجزاء به نيروها-٤

  ١٥.است شده  مي

مدت وجود   به لحاظ اعتمادي كه در اقدامات سنتي در جامعة روستايي بر تجارب طوالني-٥

اما . است عمل آمده  ها و ابداعات فردي در سطوح اجرايي آن جلوگيري به دارد، از بروز نوآوري

  .است شده  يات سياسي و ملي ملحوظ ميريزي مقتض در سطوح ستادي و برنامه

ريزي توسعة روستايي، هم با مقياس محدود و هم با مقياس وسيع   الگوي اجرايي آن در برنامه-٦

دليل وجود ابعاد مختلف  است كه به اقدامات اجرايي سازگار است، و به عينه به اثبات رسانده 

بندهاي (هاي بزرگ مقياس  نگهداري سازهبرداري مستقيم، احداث، تعمير و  اجرايي اعم از بهره

هم در طول زمان گذشته، و هم ) تعمير و نگهداري تأسيسات آبياري(و كوچك مقياس ) انحرافي
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بر با تكنولوژي پيچيده و هم در امور غير  براي اقدامات مشابه در آينده اعم از امور سرمايه

  . اجرايي دارد اقتصادي قابليت-بر و هم در امور مديريت انساني سرمايه

است، و اصوالً براي گروه اول  ها و سهامداران در آن وجود نداشته   تناقض بين منافع بروكرات-٧

 زيرا آنان اصوالً در سطوح ١٦.به لحاظ عدم مداخلة آنان در بخش اجرايي، خالي از مخاطره است

اند، و بخش اجرايي  فعاليت داشته) ريزي، طراحي، تحقيق و آموزش و ترويج برنامه(ستادي يعني 

تماماً به بخش مردمي كه طبيعت آن پذيرش مخاطرات در آرزوي كسب منافع و يا ترس از زيان 

  ١٧.است شده  است، واگذار مي

زيرا در . است نهاده   به استخدام بلند مدت و كوتاه مدت همزمان و بر اقتضاي محيطي ارج مي-٨

اما سهم و نقش هر يك با . اند اندركار بوده ن، دستبردارا آن، هم سطوح ديوانساالري، و هم بهره

دقت تعريف شده و مقتضيات محيطي نيز به مناسبت نظارت عمومي بر جريان امور، به روشني 

  .ست مشخص بوده ا

شده، و براي سطوح مختلف   در سطوح اجرايي آن، منافع فرد و جمع همزمان ملحوظ مي-٩

اندركاران آن عموماً از ثمرة كار و   زيرا دست١٨. استعنوان يك نظام انگيزشي قابل توجيه به

  .جويند اي سود مي شده براساس اصول شناخته

  :شود پيشنهاد مي

مندند، به  هاي دولتي و مردمي عالقه ريزان و مجرياني كه به مشاركت مؤثر بخش مديران، برنامه

بذل توجهي در خور ) انسانيطبيعي و (بازشناسي اين نظام و ساير نظامات سنتي مديريت بر منابع 

، )هاي مختلف در مقياس(ها  زيرا اين الگو براي مديريت بر كليه منابع طبيعي اعم از آب. بنمايند

ها  مهار سيالب) بزرگ مقياس و كوچك مقياس(هاي آبي  ويژه سازه هاي مختلف، به ها، سازه خاك
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