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 خالصه
رشد روزافزون جمعیت و توسعه شهر و روستاها در سال های اخیر و محدودیت منابع آب از مسائل قابل توجه در شرایط 

، ی شرب ، بهداشت ، صنعت و کشاورزی فعلی می باشد. در این راستا علیرغم توسعه منابع آب و افزایش روزافزون نیازها

نیازمند توجه ویژه می باشد تا از ایجاد چالش و مشکالت جهت نسل های آتی پایداری سیستم های بهره برداری منابع آب 

ما  اکانیمورد توجه ن ربازیارزش آب از د یخشک کره خاک مهیدر بخش ن رانیبا توجه به قرار داشتن کشور ا اجتناب شود،.

داشته اند کمبودمنابع آب در  یمرع ژهیو استفاده مطلوب از آن توجه و یمنابع آب و بهره بردار تیبوده است و به اهم

به هنگام  یو استفاده از آب ها یعیطب یچشمه ها سعهو احداث قنوات و تو ینیرزمیز یگذشته باعث توجه به آب ها

آب همواره منشا اختالفات  تیو محدود تیاهم یرودخانه ها و انتقال آن توسط سردهنه و شق نهرها شده است از طرف

 رلذا به منظو ،خاص بوده است راتیو تعم یروبیو ال ینگهدار ازمندیخود ن یآب ساتیاز تاس ینگهدار گریبوده و از طرف د

 یمتعدد یمیقد یراستا اسناد و دست نوشته ها نیومورد احترام بوده است در ا  هیته یمحل یرتق وفتق امورتوافق نامه ها

نموده و مورد احترام و  نییآب را تب عیو توز میروستا نحوه تقس نیچند نیب "حقابه ها وجود داشته که گاها نیجهت تدو

در این مقاله سعی شده است با نگاه اجمالی به نحوه بهره برداری در ادوار گذشته و بررسی برخی  بوده است نفعانیقبول ذ

تبیین ه سو اسناد  محلی و میدانی با افراد دارای تجربه، نحوه استفاده از حقابه آب رودخانه توسکستان از حوضه آبریز قر

 شود 

 

 

 : بهره برداری ، مدیریت منابع آب، حقابهکلمات کلیدی
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 مقدمه
آب را به دنبال  منابع افزایش تقاضای هرچه بیشتر ،کمبود منابع آب همراه با روند رو به رشد جمعیت در سال های اخیر

بلکه جهت جمعیت شهری و روستایی، این افزایش نه تنها جهت مصارف شرب و بهداشت باتوجه به رشد  .داشته است

 اشتغال و همچنین نیازهای بخش کشاورزی به منظور امنیت غذایی مطرح می باشد.به منظور ایجاد بخش صنعت 

استفاده از را نیز بدنبال داشته است، در این راستا محدودمنابع آب  این  آلودگی ،صنایع گسترشتوسعه شهرها و روستاها و

 می باشد.  توجه ویژهنیازمند ان ذخایر تجدید پذیر و توسعه پایدار متناسب با منابع اب 

توجه به این نکته که این منابع طی سال های متمادی توسط نیاکان ما مورد استفاده قرار گرفته و نحوه بهره برداری آنها 

قاضا محور در سال های اخیر و آینده مطرح باشد. در این راستا بنظر می رسد بهره برداری تمی تواند به عنوان چراغ راه 

عدم مشارکت واقعی بهره برداران در بخش کشاورزی ، افزایش بی رویه مصرف منابع آب را در بخش آب های همچنین 

 سطحی و زیرزمینی به دنبال داشته است.

یتی در وجود داشت و شامل تشکل های نظام ارباب رع 6940ساختاری که در گذشته تا زمان اصالحات ارضی در سال 

ید بعد از اصالحات ارضی از بین رفت و با بهم ریختن با وقوع انقالب سف،بود مناطق روستایی ایران برای مدیریت منابع آب 

سازمان سنتی رهبری روستایی و فقدان این تشکیالت موجبات بروز مشکل در تولیدات کشاورزی و مدیریت مصرف آب را 

از گردید که در نتیجه آن حاکمیت ئه خدمات بخش آب به کشاورزان آغااردر پیامد داشت از همین زمان دخالت دولت 

رفته رفته مشارکت ها دولتمجبور به ارائه خدمات بصورت مجانی یا پرداخت یارانه شد در طول این سال ها در اثر مداخله 

چندانی به مشارکت در  ه نحوی که امروزه کشاورزان تمایل،بکشاورزان در مدیریت این منابع به تدریج کمرنگ شد 

 .مدیریت منابع آب و تقبل بخشی از هزینه های مربوطه را ندارند

 
 

 نحوه بهره برداری آب در گذشته استان گلستان
 

ایران مالکیت به چهار بخش مالکیت دولتی ، عمومی، خصوصی و اموال بدون مالک تقسیم شده است و انواع مدنی  در قانون

 آمده است.دریاها آب لوله کشی، رودخانه و  مجاری آبیچشمه، چاه، نهرهای احداثی یا منابع آبی نیز تحت عنوان 

با توجه به قرار داشتن کشور ایران در بخش نیمه خشک کره خاکی ارزش آب از دیرباز مورد توجه نیاکان ما بوده است و به 

توجه باعث در گذشته منابع آب کمبود نده اشتمرعی داتوجه ویژه اهمیت منابع آب و بهره برداری و استفاده مطلوب از آن 

آب های زیرزمینی و احداث قنوات و توسعه چشمه های طبیعی و استفاده از آب های به هنگام رودخانه ها و انتقال آن  به

آب همواره منشا اختالفات بوده و از طرف دیگر و محدودیت رها شده است از طرفی اهمیت سردهنه و شق نهتوسط 

به منظور رتق وفتق امورتوافق و تعمیرات خاص بوده است لذا  روبیالیز تاسیسات آبی خود نیازمند نگهداری و نگهداری ا

حقابه  تدویناسناد و دست نوشته های قدیمی متعددی جهت نامه های محلی تهیه  ومورد احترام بوده است در این راستا 

مورد احترام و قبول ذینفعان بوده یین نموده و توزیع آب را تب وستا نحوه تقسیم وبین چندین ر "ها وجود داشته که گاها

انجمن  -میرزا -پاکار مباشر -هر چند که تجربیات منسجم گذشته و ساختار مدیریتی آن و عناوینی چون کدخدا است

 باشد. یارش،ضرب در حال کمرنگ شدن م ،یطومار یاز جمله، ن یرعیت و واحدهای محاسبات
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 (6)شکل  اسناد تاریخی در ادامه آمده است.چند نمونه از این 
 

 

 

 
 

 نمونه ای از اسناد تاریخی-1شکل 
 

 

 گرمابدشت بررسی اجمالی زیرحوضه توسکستان

 

  اجمالی منطقه معرفی
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گرمابدشت در محور جاده دسترسی و راه ارتباطی مناطق ییالقی جنوب گرگان در ارتفاعات جنگلی مشرف به  زیآبر حوضه

بنام قزلق قرار گرفته که با توجه به قرارگیری اولین روستا در مسیر رودخانه  یقدیمی و معروف عباس کاروانسرای

معروف بوده و به همین نام در سطح استان شناخته می  سکستانگرمابدشت ، یعنی روستای توسکستان به عنوان منطقه تو

ت که سطح وسیعی از جنگل های مشرف به نواحی نام برگرفته از درختان جنگلی بومی بنام توسکا بوده اس نیشود ا

 گلیگذشته پوشش داده ، که امروزه تنها در بخش محدودی از نواحی جن  یجنوبی شهر گرگان را در این محور در دهه ها

 [1]قابل مشاهده می باشد . 

 km2 ه وسعتی حدودگرمابدشت در واقع به عنوان یک زیر حوضه از حوضه آبریز اصلی قره سو مطرح می باشد ک منطقه

مرز بین استان » باشد، و این ناحیه نسبتاً وسیع از قسمت جنوب به ارتفاعات جنگلی جنوب شرق گرگان  یرا دارا م 192

می شود که البته این وسعت قابل توجه با احداث جاده  ودو از قسمت شمال به دشت گرگان محد« سمنان و گلستان 

بخش کامالً متمایز و قابل تفکیک از یکدیگر تقسیم شده و با توجه به موقعیت  اتوبان و بزرگراه شمال کشور به دو

» خط  یجغرافیایی و بویژه امکان استفاده و بهره گری از آب رودخانه از نظر تصمیمات بومی و محلی بنام محدوده باال

سیم شده و شناخته می شود . تق« شمال جاده اتوبان » و محدوده زیر خط « منطقه مورد مطالعه در جنوب جاده اصلی 
[6] 

در محلی بنام دهانه قزلق از طریق یک معبر کوهستانی راه خود را از ارتفاعات پائین « باغ شاه » اصلی این رودخانه  شاخه

قزلق وارد یک باغ ویالیی شاه نشین مربوط به نوادگان  یتر قله شاهوار آغاز کرده و در ناحیه شرقی کاروانسرای شاه عباس

باغ شاه مسیر خود را به طرف پائین دست تا محل اولین روستا در حوزه  دخانهاریه گردیده و از آن پس بنام روقاج

 (0)شکل[2]گرمابدشت بنام توسکستان ادامه می دهد 

 

 

 
 موقعیت منطقه-2شکل

 

می    B به آن    یفرع یکیلومتری خود شاخه ها 93دخانه که به تدریج در طول مسیر ترین منابع تأمین آب این رو اصلی

پیوندند و موجب افزایش حجم آب رودخانه گرمابدشت گردیده و نقش مهمی را در تأمین حقابه های سنتی پائین دست 

چشمه سرهنگ،  ،یشاه ، جوز ول:  قزلق ، باغ یشوند عبارتند از: دهانه ها یم دهیدهانه نام یداشته و در اصطالح محل

 توسکستان
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آب رودخانه گرمابدشت در فصول زراعی در ارتفاعات و خصوصاً ابتدای دشت برای آبیاری اراضی حقابه بر روستاهای  جریان

سیاهتلو ، جلین علیا و سفلی ، اصفهانکالته ، دودانگه و سرخنکالته و نصرآباد جهت کشت شالی و انواع محصوالت غالب 

 . [6]مورد استفاده قرار میگیرد منطقه

» جریان رودخانه جهت ابیاری اراضی روستاهای حقابه بر فوق الذکر از محل درك  %15آماری نشان می دهد که  بررسی

 . خیرات بمصارف کشاورزی میرسد« تقسیم آب 

ه ماههای بهار اختصاص میلیون مترمکعب بوده که بیشترین آبدهی در طول سال ب 02ساالنه گرمابدشت بالغ بر  آبدهی

 [3]یز دارای حداقل جریان می باشد .داشته و ماههای پائ

 . اینکه ماههای اردیبهشت و مرداد بیشترین و کمترین گذر حجمی رودخانه را در طول دوره آماری دارا میباشد ضمن

 . لیتر برآورد گردیده است 122متوسط روزانه این رودخانه  دبی

سال آمار از ایستگاههای مورد توجه مطالعاتی بوده که در حال حاضر برای ذحیره  92مت بیش از گرمابدشت با قد رودخانه

 . نیز از آن استفاده بعمل می آید« کوثر » آب در مخزن سد نومل 

سرسبز گلستان در این حوضه نیز کامالً بچشم خورده و همین امر باعث جلب و جذب افراد  بیشماری در تمام ایام  طبیعت

 . ر و خصوصاً تابستان از دور و نزدیک برای برخورداری و استفاده از آب و هوای آن میگرددبها

 

 

  : تقسیم سنتی و عرفی آب در رودخانه گرمابدشت یبهره برداری و چگونگ ۀنحو

ابق سو هیکل یگرمابدشت ضمن بررس زیدر حوضه آبر یآب سنت میتقس یو چگونگ یبه نحوه بهره بردار یابیمنظور دست به

آب  عیکه در  توز یو افراد نیمعتمد دان،یسف شیاز ر یدفتر حفاظت منابع آب با تعداد یو پرونده ها ویموجود در آرش

 قیتدق یگذشته بهره بردار طیاالمکان شرا یحت دیتالش گرد یدانیم یدهاینقش داشته اند مصاحبه و همراه با بازد یسنت

 کصدیباشد و از  ینده رودخانه گرمابدشت که تحت عنوان دهنه مطرح     مکن هیتغذ یها لیاست مس حیشود الزم به توض

 .باشد یم ریبوده است به شرح ز یسهم مشخص و حقابه سنت یسال گذشته دارا

دهنه رباط : در منطقه سر علی آباد و در مجاور کاروانسرای قدیمی بنام رباط سفید به عنوان نقطه شروع حوزه مطرح -1

 .باشد یم

قزلق : در ناحیه ای به نام محلی پای کتل و پس از اتمام گردنه کوهستانی توسکستاان در مجاروت کاروانسرای  دهنه -2

  . قصبه کوچکی بنام باقرآباد در این ناحیه وجود داشته است 6035بسیار قدیمی بنام قزلق که در سالهای حدود 

شینی که توسط یکی از افراد نظامی رژیم گذشته تصرف در منطقه میانی توسکستان در محلی یک باغ و عمارت شاه ن -3

سرهنگ فروزانفر «  6940» شده و به نام همان شخص به چشمه سرهنگ معروف است که تاقبل از قانون اصالحات ارضی 

  . بوده است یبه عنوان یکی از اربابان و مالکان بزرگ محلی چهره شاخص

ر ساحل چپ رودخانه از ارتفاعات به روستای ییالقی زیارت در جنوبی ترین دهنه جوزولی : معروف به دهنه زیارت که د -4

  . حدود مرز شهر گرگان سرچشمه میگیرد

دهنه پشو : از یک کلمه سنتی و محلی استرآباد قدیم سرچشمه گرفته و به معنی یک آب با حجم کم که از ارتفاع به  -5

ات آب می پاشد و بدلیل کم بودن حجم آن نسبت به دیگر دهنه پائین می ریزد و ترشح آن تا فواصل زیاد بصورت قطر

  . های باال دست به آن دهنه جزوی نیز می گویند

بنام ایستگاه چوب از تعدادی چشمه های با آبدهی کم  یدهنه مگس آیش : در باال دست روستای توسکستان و در محل -6

  . بنام مگس آیش معروف است سرچشمه گرفته که مجموعه آبدهی این چشمه ها در لفظ محلی
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هـ . ش در ساحل چپ رودخانه گرمابدشت آخرین منطقه ییالقی  6945الی  6942دهنه خیرات : در حدود دهه های  -7

ی و در محلی که از نظر اهالی مقدس بوده  در ایام خاصی ازسال در آنجا به رهگذران و بصورت یک سازمان کوچک کشاورز

نعمت آب تقسیم می کرده اند و بعدًا این  یخیر الهی و شکرگذار تمردم اطعام و خیرات می داده اند و نزوراتی را به نیا

  . منطقه بنام خیرات معروف شده است

رودخانه گرمابدشت ذکر گردید آخرین دهنه تغذیه کننده رودخانه ، دهنه خیرات  مسیرهای فرعی یکه در معرف همانگونه

 . تبدیل به روستایی بنام خیرات گردیده است« با توجه به موقعیت مناسب جغرافیایی آن » می باشد که امروزه 

هـ .ش    6035الهای ن منطقه از حدود سبه ذکر است که براساس اطالعات حاصل از سخنان معتمدین و ریش سفیدا الزم

بنام نسق » همه ساله با توجه به دوره کشت گیاه شالی و نیاز آبی اراضی تحت کشت این محصول      « حتی قبل از ان » 

اربابان و مالکان بزرگ منطقه گرمابدشت با هماهنگی و اطالع از طریق  وردینفر 02نوروز هر سال و حداکثر تا  69بعد از « 

سق در محل تقسیم آب و تعیین سهم سنتی هر یک از روستاها جمع می شدند و به منظور شکرگزاری افرادی بنام پیک ن

می دانستند ،      هیبه درگاه خداوند و ارج نهادن به نعمت الهی یعنی آب موجود در رودخانه که آنرا یک هدیه ال

  . دگوسفندی را به نیت خیرات ذبح می کردند که آنرا )نظر قربانی( می نامیدن

شود و  یم روان  و دهیکه آب از سنگ جه یی)استرآباد( در جایرکانیمردم ه سدینو یم زیقرن پنجم ن یونانیمورخ  هرودت

 [5]باشد. یم در منطقه  یمیقد یرسم نیا انگریکنند که ب یم ازیخود را ن هیدهد هد یم لیتشک ییبایمنظره ز

ارای سابقه طوالنی و قدمت کاری بوده و اجداد وی نیز به عنوان استاد که د« نجار » سپس فردی را از خانواده درودگران  

نجار شناخته می شده و از نظر تسلط و تجربه به عنوان استادکار فنی مورد قبول همه اربابان روستاهای منطقه بوده است 

  . می آوردند با خود شاه بند اطالق می شد به محل مورد نظر که به آن ارا برای تقسیم آب و تعیین سهم هر روست

 

 

  : تقسیم آب و تعیین سهم روستاها« ابزار » وسیله  -
 

  . می نامند« در کوچک » سنجش و اندازه گیری تقسیم سنتی آب موجود در رودخانه را درك  مقیاس

آماده می  یمتر که توسط استاد نجار بطور کامالً صاف و صیقل 1درك عبارت بود از یک قطعه الوار جنگلی صاف بطول  و

متری )کان( تقسیم نموده و پس از تراز کردن آن با شاقول آنرا در  5/2دهانه کامالً مساوی   60گردید و سپس آنرا به 

 . محل خود توسط سنگ و مالت ساروج کامالً تثبیت می نمودند

یل بطول نیم متر بصورت به هر دهانه تعیین شده بر روی این قطعه چوب بلند بدلیل آنکه توسط یک صفحه چوبی مستط -

سنگ  کیرسد  می بنظر.  شد می اطالق سنگ یا کان یک بود شده محکم و ثابت جنگلی الوار داخل در « زبانه –کام » 

 [5]می باشد .  یآبده  یهلیتر در ثان 64 گریمناطق د یو در بعض 9/69آب برابر 

که از دهانه چهار آجر به صورت  یبوده از مقدار آبسنگ آب عبارت  یدر شهر ر یباش یاستاد عباس مقن فیاساس تعر بر

قرم  65با حرکت آرام معادل  بیبدون ش ینیمتر مربع در زم یسانت422متر و برابر با  یسانت02طول  کیمربع و هر 

برابر  هیسنگ آب در هر ثان کی یاندازه حجم میمنظور کن ترم یسانت 622شود اگر طول هر قدم را  یم یجار قهیبردق

 هیدر ثان تریل 64متر عدد یسانت52در 52کان در منطقه بهابعاد  کی میکه با توجه به تقس هیدر ثان تریل 62د بود با خواه

 .باشد یسنگ مقرون به واقع م ایجهت هر کان 

 

  نحوه تقسیم آب و تعیین سهم سنتی نسق شالیکاری روستاها -
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از اعضای تقسیم و توزیع آب سنتی  6923متولد « ن عضو قدیمی تری» توضیحات اقای حاج ابراهیم صمدنژاد  براساس

گرمابدشت که هم اکنون در روستای دودانگه زندگی میکند و دو دوره نیز عضو شورای اسالمی بوده و قبل از انقالب نیز 

ی تقسیم آب و صحیح را در این رابطه ارائه نمودند ، در محل اصل یقرئیس انجمن ده در این روستا بوده است و اطالعات دق

و قدرت و نفوذ ارباب آن روستا سهم « نسق » که آنرا شاه بند می نامیدند . با توجه به سطح اراضی شالیکاری در هر روستا 

بوده اند به شرح ذیل « هفت روستا » آب شالیکاران یا نسق کاران روستاهای تحت پوشش رودخانه که شامل هفت قراء 

است و مجموعاً تعداد سه نفر به عنوان درکبان شاه بند بطور متوالی در تمام مدت  تعیین و در روی درك مشخص می شده

دوره آبیاری اراضی نسق که از اول اردیبهشت هر سال تا پانزدهم مهرماه ادامه داشت وظیفه نگهبانی و نظارت بر تقسیم آب 

  . روستاهای ذینفع بر عهده داشته اند گانرا به عنوان نمایند

 

  )درکبان ندهینما کیمجموعا    ربع باال کیسنگ و  0 « باال جلین » ن علیا جلی روستای

   ربع کمتر کیسنگ و  0 روستای سیاه تلو  سنگ 5/6 «پائین جلین » جلین سفلی  روستای

 کبان)در ندهینما کیٍ مجموعا  سنگ 0 اصفهانکالته  روستای

 سنگ 0 روستای سرخنکالته    سنگ کی دودانگه  روستای

 منفرد ندهینما کی سنگ 5/6 نصرآباد  ایروست

 سنگ 60 قرا( 7روستا ) جمع

 

 :یسطوح اراض نییتع نحوه
 یریمتر مربع( می باشد که عبارتست از حاصلضرب ابعاد اندازه گ 522واحد اندازه گیری و تعیین مساحت اراضی نی)*

 .متر است 5توسط یک قطعه نی توپر تحت عنوان نی طوماری که طول ان معادل 

m2 500 = 50 × 10 > ==   نی طوماری   0×  62نی توماری   

 :یک قطعه زمین به مساحت یک هکتار عبارتست از عرصه ای با مشخصات بنابرانی

 ینی طومار 02×  02ی= یک هکتار    =  نی طومار 620222=مترمربع   02 ین                                                

 : کمتر از یک نی رایج بوده است عبارتست ینهایندازه گیری طول و مساحت اراضی که برای زمکوچکتر ا واحدهای

 (دست کیمتر طول = یک بند دست سنتی  )معادل آرنج تا انگشتان  5/2 >اَرش == یک

  ضرب 62متر طول =  52/0 >نی == نیم

  سانتیمتر 05 >« ==وجب » ضرب  یک

به طول  نیقطعه زم کیشده است به عنوان مثال  یجهت طول و عرض بکار برده م زیو سرباال ن ریسراز یمحاسبات الفاظ

 باشد یم یمتر مربع فعل 4222 ای نیزم ین 3سر باال برابر  یطومار ین 4و  ریسراز یطومار ین 42

 

  : سنتی و توزیع آب نسق گرمابدشت مدیریت

 

پارچه  7و لحاظ « گرمابدشت » حوزه توسکستان توجه به وسعت منطقه گرمابدشت و تعدد روستاهای تحت پوشش  با

 یبهره بردار نهیریسابقه د یمورد بحث که دارای حقابه و سهم آب از رودخانه گرمابدشت هستند، دارا« هفت قرآء » ابادی 

بر منطقه که تحت عنوان حقابه و توزیع آب سنتی منطقه  اکمباشد  از بیش از یک قرن که با توجه به قوانین ح یم
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مابدشت بوده و تداوم دارد. و نتایج حاصل از این قوانین سنتی و عرفی مبتنی بر اصول ریاضی و رعایت قوانین فنی و گر

مهندسی استوار بوده که با گذشت بیش از یک قرن تاکنون هیچ تغییری در منطقه نداشته و در سالهای اخیر بعد از احداث 

راضی نسق و دارای حقابه از همین قوانین حجم و سطح استفاده شده و سد کوثر نیز در توزیع آب سنتی و عرفی برای ا

 ینسبت به توزیع و تأمین آب در شبکه احداثی در پائین دست سد و در همان محدوده سنتی گذشته توسط شرکت تعاون

( یارض)اصالحات  6940هـ . ش تا قبل از سال  6035است  از حدود سالهای  حیالزم به توض ردیگ یصورت م دیتول

 مابدشت جاری و نافذ بوده است . سلسله مراتب افراد توزیع آب به صورت ذیل در سطح منطقه گر

 

  : تقسیم محصول نحوه
گرفته،  به عنوان مثال در جلین علیا  یمحصول صورت م مینسق و عرف مرسوم تقس یهر روستا متناسب با وسعت اراض در

  : روال به شرح زیر می باشد یرکا یشال یهکتار اراض 56با  اهتلویو س یسفل

 یسهم مالکانه ) اربابی( عبارت بود از مقدار سهم مالک یا ارباب روستا که توسط زارع در نتیجه کشت و زارع بدست م -الف

جوال محصول که  هر یک جوال شامل یک کیسه بزرگ کنفی به عنوان  43خروار یا  60روستا برابر  نیمقدار در ا نیآمد ا

را به  اهتلویو س یسفل ایعل نیدر جل یاز کشت شال یارباب ایسهم مالکانه  نیباشد بنابرا یم لویک12به وزن ظرف کیله 

 .باشد یم لوگرمیک 0332

 باشد یم ریمنطقه به شرح ز یمیاوزان قد یاز واحدها یبرخ

 لوگرمیک 602= یبار شال 6    بار 0=  لوگرمیک 042جوال =  4خروار =  1

 لوگرمیک 4/61پوت= 6    لوگرمیک 1من = 1

 :باشند یم لیرابطه به شرح ذ نیآب و عوامل مرتبط در ا عیتوز انیو متول یارباب ندگانیحقوق و دستمزد نما -ب

  بان : نگهبان و مسئول حفاظت از محل تقسیم آب هر روستا درك

  : نگهبان و محافظ آب رودخانه در مسیر انتقال از محل درك تا اول آبادی سیاری

  : مسئول تقسیم و تحویل آب از اول ورودی آبادی تا محل نسق و اراضی داخل نسق رابمی

بار  62هر نفر  زانیماه( به م1) یدوره کامل کشاورز کیاست افراد فوق الذکر حقوق و دستمزد خود را به  حیبه توض الزم

 بار 62=6022لوگرمیک   کرده اند.    یم افتیکیلوگرم ، بوده و در 602شالی که هر یک بار برابر با 

 .بوده است لوگرمیک 9122سهم افراد فوق الذکر برابر با  زانیم

هکتار بوده  7و63و01 بینسق به ترت یاراض یکه دارا اهتلویو س یسفل ا،یعل نیجل یروستائ نی: زارعنیسهم زارع -ج

محصول متناسب با  یآب الباق عیتوز گانندیمحصول بعد از کسر سهم ارباب و نما میمشترکا ارباب واحد داشتند لذا در تقس

تن بوده  است .  5حدود  زانیدر هر هکتار به م یشال دینرمال تول نیانگیشده است م یم مینسق آنها تقس یاراض زانیم

 .باشد یمنطقه بوده است قابل مشاهده م یروستاها یسطح اراض انگریکه ب یمینمونه از اسناد قد کی

 

 :یریگ جهیو نت یبند جمع
جوامع  داریدرتوسعه پا یتا کنون به عنوان عامل محور ربازیآن است که از د انگریمنابع آب ب یو بررس یاجمال رورم

منابع آب و عدم تطابق منظر آب با  تیموضوع در استان گلستان با توجه به محدود نیباشد ا یمطرح بوده و م ییروستا

بهره  یسنت یاست همانگونه که در انواع نظامها انگریآب موجود را ب عاز مناب نهیبوده و ضرورت استفاده به ریچشمگ نیزم

 :عبارتست از تیریوشد عوامل مد یو از جمله منطقه مورد مطالعه مشاهده م یاریاز آب و آب یبردار
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 تیرع و کشاورزان که گاها تحت ئعنوان نیها( و زارع یاریس -رابهایم -آب )درك بانان عیاربابان، ساختار توز ای مالکان

 یبه چشم         م زیگرمابدشت ن زیکه در حوضه آبر یبهره بردار یسنت ینظام ها نیا یژگیو نیقلمداد شدهاند مهمتر

و  یاصول فن یو تا حد یقواعد و مقررات غرف یطوالن انیگذشت سال رغمیعلکه  یمعن نیآن است به ا یخورد، ساختار بند

سنگ( و -)کان یحجم ی( واحدهایطومار ین -ی)ن یسطح سنج یدهابه آن حاکم و مشمول سه مقوله قواع یاضیر

 رغمیعل 6940در سال  یحادث شده بعد از اصالحات ارض راتییباشد تغ یآن م عی)مدار آب( جهت توزیزمان یواحدها

جر آب من عیتوز یسنت تیریاز اصول مد یعدم توجه به برخ لیبه دل نیزارع یشتیمع تیوضع یو بهبود نسب یاراض میتقس

 .داشته است امدیپ زیرا ن یو منازعات دهیاست گرد نییپا یاز روستاها یحقوق برخ عییبه تض

آنها  انیدرپا یزهکش یاریمدرن آب یها وشبکه یمخزن یبه توسعه منابع آب با احداث سدها ژهیو توجه ریاخ یسالها در

راستا ضرورت دارد در   نیل داشته باشد در ارا به دنبا یتواند مخاطرات یم یسنت یبهره بردار یبه نظامها یتوجه جد

 یکه در حال حاضر مورد ب یمیقد نیمطلع اتیاالمکان از تجرب یحت دیجد یآب شبکه ها عیو توز یبهره بردار تیریمد

 ندگانینما تیسد کوثرو عضو ییروستا دیتول یتعاون لیاستفاده نموده تشک یقرار گرفته اند همراه با مطالعات اجتماع یمهر

 اتیتالش است تا ضمن حفظ تجرب نیاز ا یو شبکه مدرن بخش یجهت استفاده توأمان از آب سنت نفعیذ یروستاها هیلک

 .فراهم شود نفعانیذ یۀمشارکت کشاورزان لحاظ حقوق کل یمیقد

 

 

 :و مأخذ منابع
و قزلق )عهد  دیرباط سف اءیگزارش مرمت و اح -(6933استان گلستان ) یو گردشگر یفرهنگ راثیاداره کل م -6

 )هیصفو

 یگردشگر یگزارش جاذبه ها -یمعاون گردشگر-(6933استان گلستان ) یو گردشگر یفرهنگ راثیاداره کل م -0

 استان گلستان

 رودخانه گرمابدشت زیحوضه آبر یوگرافیزیف -(6970گلستان) یمنابع آب شرکت منطقه  ا هیدفتر مطالعات پا -9

ری سنتی رودخانه گرمابدشت استان گلستان و نقش احداث سد کوثر در پایاب بررسی تاریخی نحوه بهره بردا -4

   سید مهدی حسینی -سید محسن حسینی -یحیی لطفی-آن

 965-053بحران آب ص  -(6934احمد ) ن،یاسیآل  --5

 نگلستا یحفاظت منابع شرکت آب منطقه ا ویآرش -1

 
-  

 


