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  )فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين المللي انجمن جغرافياي ايران(جغرافيا 

  1396بهار ، 52شماره ، پانزدهمسال دوره جديد، 

  

  در خراسان جنوبيدر خراسان جنوبياز آب از آب   ناشيناشياجتماعي اجتماعي   --سياسيسياسيهاي هاي تبيين تنشتبيين تنش

  اسفدن و افيناسفدن و افينمنطقه منطقه   ::موردمورد

  
2و اسداهللا رمضاني 1عباس احمدي

  

  20/1/1396 :، تاريخ تاييد15/11/1395:تاريخ وصول

  

  چكيده

روند افزايش جمعيت . شوداجتماعي كشورها محسوب ميهاي مختلف اقتصادي آب يكي از زيرساختهاي اصلي توسعه در بخش

رويه از برداري بيخصوص در مناطق خشك و نيمه خشك، بهرهه و نياز به آب براي تامين غذاي بشر، محدوديت ذاتي منابع آب ب

عنوان به .وردهاي مختلفي را بوجود آها و چالشتدريج بحرانمنابع آبي و فقدان مديريت صحيح سبب شده است كمبود آب به

هاي اخير تنش بر سر آب رودخانه افين در منطقه قاينات خراسان جنوبي افزايش پيدا كرده است كه در اين تحقيق نمونه در سال

  .شودميبررسي 

و  از طريق اسناد ،اي و الكترونيكيهاي آن عالوه بر منابع كتابخانهاين تحقيق از نوع مطالعات موردي است كه اطالعات و داده

  . دست آمده استهبومي ب مصاحبه با كارشناسان، مسئولين و نيز افراد مدارك مرتبط،

و كاهش منابع آبي به دليل  ،طرفيك  افزايش سطح زير كشت باغات در منطقه و افزايش جمعيت از دهدنتايج  حاصله نشان مي

هاي قابل مصرف و افزايش كاهش سهم هر فرد از آبباعث  ،از سوي ديگر رويههاي نادرست و بيهاي اخير و استفادهخشكسالي

 .تقاضا براي آب و بروز اختالفات در منطقه شده است

  

  افين  اسفدن، تيك، قاينات،يتنش، هيدروپل بحران آب، :واژگانكليد

  

                                                 
  استاديار جغرافياي سياسي دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران. 1

  روستايي، دانشگاه آزاد اسالمي، واحد مشهدريزي آموخته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامهدانش. 2
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  مقدمه

در  اي صلح و امنيت راطور فزايندهكاهش دسترسي به آب به. بنياد هميشگي حيات در كره زمين آب بوده است
هاي از ناآرامي ،شوندبسياري از كشورهايي كه با كمبود آب روبرو مي. كندبسياري از نقاط كره زمين تهديد مي

در قرن حاضر تأمين  ).150: 1389جعفري و طويلي، ( برندهاي عمومي رنج ميهاي اجتماعي و ناراحتيتنش، سياسي
كه مسائل مربوط به مديريت آب از طوريهب .جهاني استاين ماده حياتي از مهمترين موضوعات مطرح در سطح 

ببران و ( عنوان دومين مسئله اصلي جهان شناخته شده استبه ،ديدگاه سازمان ملل متحد پس از مشكل جمعيت
. هاي آينده جهان بر سر منابع آب صورت گيردشود بسياري از اختالفات و جنگبيني ميو پيش )194: 1387نازلي،

صورت فعلي تداوم يابد، فرارسيدن بحران برداري غيراصولي آب بهسأله به درستي مديريت نشود و بهرهاگر اين م
  ).181: 1386كردواني ،(ناپذير خواهد بود اجتناب

. هاي اصلي فراروي آينده خواهد بودعنوان يكي از دغدغهبحران آب در اكثر كشورهاي كمربند خشك زمين مثل ايران به

روبرو شوند  2025كه دوسوم جمعيت جهان با كمبود آب در سال  شودبيني ميپيش كنترل منابع آب، روندبا توجه به 
درصد از /. 9درصد جمعيت كل جهان، تنها  5خاورميانه و شمال آفريقا با در بر داشتن ). 150: 1389جعفري و طويلي،(

 11به  ،)اردن و كويت بحرين،( 1955ور در سال كش 3آب منطقه از تعداد كشورهاي بي .دنمنابع آبي جهان سهم دار
. رسيد 1990در سال ) و يمن امارات تونس، سومالي، عربستان سعودي، قطر، سرزمين اشغالي، فلسطين، الجزاير،(كشور 

به اين فهرست  2025تا سال  )و سوريه عمان مراكش، ليبي، ايران، اتيوپي، مصر،(هفت كشور ديگر نيز  ها،بينيطبق پيش
كاهش منابع آبي مناسب در نقاط مختلف و نياز روز ). Berman and Michael wibey ،1999 :1(د شد نافزوده خواه
مديريت  مهمترين مسأله در مواجه با بحران آب،. توان از اثرات بحران آب دانستهاي مختلف به آب را ميافزون بخش

عالوه بر تشنگي گرفتار گرسنگي هم  ،منابع آبي خود استفاده كنيم چرا كه اگر نياموزيم چگونه از اين منابع ارزشمند است؛
. )Munir and Hanjra, 2010 :365(است در توليد محصوالت كشاورزي  چون آب يك عامل كليدي. خواهيم شد

سازي آن به وسيله نيازهاي انسان به آب هر روز و هر ساعت در حال افزايش است و مصرف آن سريعتر از جانشين
از ذخاير آن با كمترين اتالف برداري بهرهكنند كه ها و هم دانشمندان توصيه ميدولت هاي جوي است، به اين دليل،بارش

جعفري ( شودريزي توسعه كشورها تلقي ميبخشي از برنامه ،روشن است كه مديريت منابع آب .و ضايعات به عمل آيد
ر مناطق خشك و نيمه خشك جهان از ديگر نواحي بيشتر اعتبار آب د به خصوص ارزش و ).149: 1389و طويلي، 

 اين منطقههزار ساله  50تاريخ . خشك استدر ايران، خراسان جنوبي از جمله اين مناطق خشك و نيمه .است

زيرا در اين سرزمين خشك و كم  .حكايت از اهميت خاص و حياتي آب و مسائل مربوط به آن دارد )6: 1387رجبي،(
ابتكارهاي  ،آنان با تالش فراوان براي دستيابي به آب. كم آبي يكي از مشكالت اصلي مردم بوده است هميشه مشكل آب،

 ،اما امروزه رشد روزافزون جمعيت و افزايش تقاضا براي آب. كه نشان از فهم و آگاهي ايشان دارد اندكار بردهجالبي به
رويه روستائيان به شهرها مهاجرت بي قبيل تخليه روستاها، اين مشكل را گسترش داده و سبب ايجاد بحران و مشكالتي از

هاي ايجاد شده بين مردم شهر اسفدن توان به تنشبراي نمونه مي .اجتماعي بين روستائيان شده است - هاي سياسيو تنش
سئوال  ،هبا توجه به موارد ياد شد .و روستاي افين اشاره كرد كه طي سالهاي اخير شدت بيشتري به خود گرفته است

ها و اختالفات بين مردم اين دو منطقه همجوار شده اساسي تحقيق اين است كه چه عواملي سبب ايجاد و تشديد تنش
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افزايش سطح زير  عوامل مختلفي نظير افزايش جمعيت، :براي بررسي اين موضوع فرضيه زير تدوين شده است است؟
  .آنها منجر شده استترش سها و گهاي اخير به ايجاد تنشكشت و خشكسالي

 
  و پيشينه تحقيق مباني نظري

طوركلي و كاهش تدريجي آن در اثر مصرف جوامع سبب شده است آب نقش اساسي خود را در مسئله كمبود آب به
  امروزه آب . تر جهان ايفا كندمناطق خشكدر ها و جوامع بشري بويژه سياسي ملت - دهي به روابط اجتماعيشكل

هاي مشترك اگر چه آب .گذاردها تأثير ميتيكي تجلي پيدا كرده است و بر روابط دولتيموضوع ژئوپلعنوان يك به
نيا و نيكبخت، حافظ( گرددهاي متعدد ميهاي مشترك و انعقاد پيمانمنشأ همكاري هادرياها و درياچه ها،نظير رودخانه

 المللي به امضاء رسيده استهاي بينقنامه در زمينه آبتواف 450قريب به  ،2007تا  1820هاي بين سال). 46:  1381

)Bardon-2012:11( . متغيير آب را در كانون توجه قرار داده با توجه به اين اهميت، تعدادي از محققان و دانشگاهيان
  :ودشهايي از آنها اشاره مياند كه به نمونهمورد مطالعه قرار دادهسياسي  - و نقش آن را در روابط اجتماعي

هاي معتبر به معرفي برخي شاخص »بحران وضعيت آب در جهان و ايران«صديقه ببران و نازلي هنربخش در مقاله 
هاي امروز جهان و ايران درخصوص دسترسي به منابع آب بيان و قياس اهم معضالت و چالشو نيز  تعيين بحران آب

افزايش  ،مشكالت عمده درخصوص منابع محدود آب اند و معتقدند يكي ازمصارف گوناگون پرداخته برايپايدار 
  ). 193:  1387ببران و نازلي،( شوندروزافزون تعداد افرادي است كه در مصرف آب شريك مي

اعتقاد » )گناباد(مطالعه موردي  ؛سياسي - هاي اجتماعيآب و تنش«نيا و مهدي نيكبخت در مقاله محمدرضا حافظ
 ،و رشد جمعيت از طرف ديگر ،هاي كاربري منابع آب از يك طرفيجي و روشكمبود طبيعي و كاهش تدركه  دارند

شدت كم شود و رقابت بر سر تصاحب منابع آب شدت شود سهم سرانه آب هر فرد ساكن در منطقه بهسبب مي
نيا حافظ( ددهگروهها و مراكز جمعيتي را با يكديگر افزايش مي ،بنابراين احتمال برخورد افراد .بيشتري به خود بگيرد

  ).44:  1381و نيكبخت،

بحران بر سر آب  :نويسندمي »هاي جديد مرتبط با آب در خاورميانهسياست«برمان ايالن و پاول مايكل ويبي در مقاله 
اقدامات صنعتي و  خاطر عواملي چون آلودگي،به(رغم توافقات موجود به. در منطقه خاورميانه روبه افزايش است

ارتباط  در. كاهش منابع آب به افزايش اهميت راهبردي آب در منطقه دامن زده است، )شد جمعيتكشاورزي و نيز ر
  اند، مسئله آب داشتهبا خيلي از كشورهاي خاورميانه كه تعداد زيادي از آنها تاكنون بر لبه تيغ منازعات گام برمي

براي آنها يك مسئله مربوط به امنيت ملي و كننده درگيري و جنگ باشد و در حقيقت تواند خود يك عامل تسريعمي
با توجه به اهميت موضوع آب در بازتعريف نحوه ارتباط ميان  .شودسياست خارجي و نيز ثبات داخلي محسوب مي

توان گفت كه ميزان اقدامات آينده در زمينه توزيع و تقسيم آن تا چه حد به رويكردهاي راهبردي و سياسي ها، ميملت
  .)Berman and Michael wibey ،1999 :1(به نزول وابسته است  طبيعي رو به اين منبع

هزاره  ترين منبع در زندگي بشر است و هم اكنون در آغازآب هميشه با ارزش :ماريا معتقدند .آريل دينار و آر
از بين رفتن  ف،تغيير الگوهاي مصر زندگي بشر را با تهديد روبرو ساخته و نياز فزاينده به آب، كمبود آب، جديد،

  سوي بحران جهاني آب سوق هاي مناسب بشر را بهآلودگي و فقدان زيرساخت ها،منابع طبيعي و توسعه بيابان
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 ). Dinar and Maria،1998 :1( دهدمي

كمبود آب در گذشته پيش آمده و در آينده نيز به  :نويسندمي زمين، سياره زندهدانيل بوتكين و ادوارد كلر در كتاب 
. هاي انساني بينجامدهاي اقتصادي و آسيبنظميگونه كمبودها ممكن است به بياين .دفعات بيشتري پيش خواهد آمد

از منابع آب سطحي كشور  %13حدود  2020زند كه مصرف آب كشور در سال شوراي منابع آب آمريكا تخمين مي
مصرف و تصفيه آن را به بهترين  منابع آب كشور، توانبنابراين پرسش مهم آن است كه چگونه مي. افزون خواهد بود

  .)386: 1385بوتكين و كلر،( وجه اداره كرد تا عرضه كافي آب تأمين شود؟

د ندارند و اظهار مينداهاي سياسي ميها را محل تبادل جريانرودخانه ،جغرافيدانان آمريكايي ،اي جانسون و فيرچايلر
سر كسب امتيازهاي آن در طول تاريخ  اجتماعي بوده و بر حوالت مهم سياسي،محور ت كه رودها در طول تاريخ تمدن،

  .)118:  1370جانسون و چايلر،(هاي متعددي به وقوع پيوسته است جنگ

دهد كه همواره وقتي مواد اساسي موردنياز ها نشان ميتاريخ ملت: سعداله واليتي در كتاب جغرافياي آبها مي نويسد
حل، يعني جنگ استفاده كرده آميز آن ديگر ممكن نبوده، بشر از آخرين راهشده و تقسيم صلحميبشر با كمبود مواجه 

كنندگان آن وجود داشته است و اگر اي است كه بر سر تقسيم آن همواره مناقشات بين مصرفآب در زمره ماده.است
فعلي بين تقاضاهاي روزافزون گزاف نيست اگر بگوييم كه تعارض  وضعيت بحران آب به همين صورت پيش برود،

او نيز ). 171: 1388واليتي،(ترين فاجعه تاريخ تبديل شود كنندهجامعه انساني براي آب، در آينده نزديك به ويرانه
ويژه اند و هر زمان كه اين دو پديده بهها، نقش اساسي داشتهآب و خاك همواره در پيدايش و زوال تمدن:معتقد است

در اينجا اين سئوال مطرح . وجود آمده نيز به زوال رفته استو زوال مواجه شده است، تمدن به آب ،با خطر كمبود
  هاي آبي آن محدود و با كمبود است كه آيا در شرايط كنوني كشور كه هنوز محور توليد كشاورزي است و پتانسيل

بود تمدن چندين هزار ساله و درخشان اي در حال رشد است، قادر خواهيم رويهطرز بياند و جمعيت نيز بهمواجه
  ).314: 1387واليتي،(خود را حفظ كنيم؟ 

برخي بر اين باورندكه جنگ : نويسندمجتبي كرد و همكارانش در مقاله مديريت تقاضا؛ يك انتخاب يا تنها انتخاب مي
. لمللي تبديل شده استاآب و مديريت آن به يك دغدغه بزرگ بين. آينده بويژه در منطقه خاورميانه،جنگ آب است

و باالتر با تكيه بر مديريت عرضه آب عالوه بر نيازهاي گسترده مالي  1420تأمين تقاضاها و نيازهاي جديد آب در افق
حل اساسي در برهه كنوني، گذر از دوران مديريت راه. داري خواهد بودهمراه با آثار و تبعات نامطلوب و زيانبار دامنه

  ). 51: 1390كرد و همكاران،(باشد تقاضا ميعرضه آب به مديريت 

. شودبه اين ترتيب، و با توجه به مطالعات انجام شده اكنون براي ما روشن است كه آب يك سرمايه ملي محسوب مي

دور، آب را با نفت معاوضه  اي نه چنداناما در آينده. تا بيست سال پيش مهمترين سرمايه ملي كشورها، انرژي بود
براي آنكه اين تصور از آينده، زياد دور از ذهن نباشد، كافي است به اين نكته توجه كنيم كه براي انرژي، . دخواهند كر

اما جايگزيني براي آب فعالً وجود ندارد و امروزه . تر در دسترس بشر استهاي نه چندان ارزانبه جز نفت، جايگزين
تواند در اي كامالً امنيتي تبديل شده است كه ميمنتقل و به مسألهالمللي اين موضوع در سطح جهاني به مركز توجه بين

  . تعيين وضعيت جنگ يا صلح ميان كشورها تأثيرگذار باشد

هاي قابل از منابع آب افزايش جمعيت و همچنين بيشتر شدن سرانه مصرف آب نسبت به گذشته، سهم هر فرد با 
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   .گيردخود ميهاي موجود شدت بيشتري بهب و تصاحب آبيابد و رقابت بر سر كسروز كاهش ميمصرف روزبه

هايي ها و چالشهاي مختلف و به صورت مناسب سبب بروز بحرانعالوه مشكل فراهم بودن آب در زمان و مكانهب
  . المللي خواهد شداي و بينمنطقه در سطوح محلي،

 
  روش تحقيق 

  . تحليلي صورت گرفته استـ عمده با روش توصيفي  طورتحقيق حاضر در چارچوب مطالعات جغرافيايي و به

مسئولين، مردم محلي و  مصاحبه با كارشناسان، مشاهده ميداني، اينترنتي، اي،هاي موردنياز از طريق منابع كتابخانهداده
افزارهاي مرتبط از ها از نرمدر تهيه و تحليل نقشه. مراجعه به آرشيو سازمانها و نهادهاي مربوطه گردآوري شده است

  . استفاده شده است GPSو برداشت برخي نقاط از  هاي موردنيازبراي تعيين فاصله و GISجمله 

 
  قلمرو تحقيق

اگر چه تمام اين . و در محدوده دو شهرستان اين استان واقع است استان خراسان جنوبيشمال منطقه مورد مطالعه در  
ئنات قرار داشت، ولي در حال حاضر و بر اساس نقشه جديد تقسيمات منطقه در گذشته در محدوده شهرستان قا

روستاي افين از روستاهاي بخش ات محسوب شده و شهر اسفدن از شهرهاي بخش مركزي شهرستان قاينكشوري، 
  .رودشمار ميبهزهان شهرستان زيركوه 

 استان از گناباد و خواف هاي شهرستان به شمال واقع شده و از جنوبي خراسان استان شمال در قائنات شهرستان

با شهرستان  شرق و در ميان و از جانب بيرجند شهرستان به جنوب از سرايان، شهرستان به غرب از رضوي، خراسان
شمال  در آباد،حاجي شهر مركزيت نيز به زيركوه شهرستان). 1393سايت فرمانداري قائنات،(زيركوه هم مرز است 

 اين در و بود قاينات شهرستان ، بخشي از1391 فروردين تا شهرستان اين. است شده واقع جنوبي خراسان استان شرقي

  ).1393سايت فرمانداري زيركوه،(يافت  ارتقا شهرستان به تاريخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اي خراسان جنوبيشركت سهامي آب منطقه: اي منطقه مورد مطالعه، منبعتصوير ماهواره: 1شكل
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 اي خراسان جنوبي شركت سهامي آب منطقه:موقعيت منطقه مورد مطالعه منبع :1نقشه
  

و از سمت در حدفاصل شهرستانهاي قائنات و زيركوه واقع شده موقعيت منطقه موردمطالعه ، 1 با توجه به نقشه شماره
. شودروستاهاي دهستان افين محدود ميبه آباد و از مغرب  نيز مشرق به شهر حاجياز جنوب به شهر زهان و 

و شيركاب، در ) Dogerd( كند، از ارتفاعات دوگردرودخانه افين كه بخشي از آب كشاورزي اين محدوده را تأمين مي
كالته  سارجين، ،)Shirg( كيلومتري شمال خاوري بيرجند سرچشمه گرفته و رو به شمال از روستاهاي شيرگ 67
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كمكو  كوه خاوري 

شود مي مخلوط شور

   با شدن مخلوط از

 و واليتي( شودمي

 و جنوب در )3( شماره

 سطح از باالتر زيرزميني

 افين جنوب از كه آبي

 را به صورت) 2شماره

ارزش و اهميت آب را دو چندان نموده 

يك  .خطر انداخته است

دهد كه رابطه مستقيمي بين 

گيري و ايجاد روستاها تابعي از شرايط  منابع 

در نتيجه منابع آب دائمي در ايجاد سكونتگاهها و رشد فعاليتهاي اقتصادي 

دوران بقاياي آثار و كانونهاي تمدني و سكونتگاهي متعلق به 

. سلجوقي در منطقه مورد مطالعه نشان از آباداني به بركت وجود و استفاده از آب رودخانه افين در اين منطقه دارد

                                در خراسان جنوبياز آب  ناشياجتماعي 

 دره از كه بزرگي ريزابه با آميختن از پس و گذردمي آبادو فتح

شور رود با روستا اين در و گرددمي روان افين روستاي سويبه شده سرازير

از پس و گرددمي اسفدن دشت وارد افين روستاي از عبور با

مي خارج حوضه شرقشمال از بمرود رودخانه نام به بشيران، و

شماره نقشه به توجه با اسفدن شهر و افين روستاي استفاده مورد آب

زيرزميني هايآب سطح كه زماني. شودمي تغذيه زيرزميني آب توسط كه

آبي). 21: 1389قبادي،(كند  تغذيه را رودخانه تواندمي زيرزميني آب

شماره شكل( اسفدن و افين آب تقسيم خانه تا كيلومتر 5 مسافت شود،

  خانه تقسيم آب نماي كلي :2شكل

  برداري از آب در منطقه اسفدن و افين

ارزش و اهميت آب را دو چندان نموده  ،هاي دهه اخيرمواجه با خشكساليو شرايط اقليمي استان خراسان جنوبي 

خطر انداخته استبسياري از فعاليتهاي كشاورزي را مختل و حيات روستاها را به

دهد كه رابطه مستقيمي بين دست ميبررسي مقدماتي بر روي روستاهاي ايران و حتي شهرهاي قديمي اين نتيجه را به

گيري و ايجاد روستاها تابعي از شرايط  منابع كه شكلطوريهب. وجود داردمنابع آب و ايجاد روستاها و مراكز جمعيتي 

در نتيجه منابع آب دائمي در ايجاد سكونتگاهها و رشد فعاليتهاي اقتصادي ). 64: 1384

بقاياي آثار و كانونهاي تمدني و سكونتگاهي متعلق به ). 103: 1369بيومونت و ديگران،

سلجوقي در منطقه مورد مطالعه نشان از آباداني به بركت وجود و استفاده از آب رودخانه افين در اين منطقه دارد

اجتماعي  -سياسيهاي تبيين تنش

و فتح پايهان بايمرغ، باغستان، مزار،

)Kamaku( سرازير شمال به رو

با سپس). 109: 1384جعفري،(

و موليد آباد،علي هايرودخانه

آب سرچشمه). 205: 1370توسلي،

كه باشدمي افين روستاي مغرب

آب باشد، داشته قرار رودخانه آب

شود،مي ظاهر رودخانه كف در

  .كندمي طي مشترك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  هاي تحقيقيافته

برداري از آب در منطقه اسفدن و افينتاريخچه بهره •

شرايط اقليمي استان خراسان جنوبي 

بسياري از فعاليتهاي كشاورزي را مختل و حيات روستاها را به ،متأسفانه كمبود آب .است

بررسي مقدماتي بر روي روستاهاي ايران و حتي شهرهاي قديمي اين نتيجه را به

منابع آب و ايجاد روستاها و مراكز جمعيتي 

1384اصغري مقدم،( باشدآب مي

بيومونت و ديگران،( اندسهم مهمي داشته

سلجوقي در منطقه مورد مطالعه نشان از آباداني به بركت وجود و استفاده از آب رودخانه افين در اين منطقه دارد
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شماره پالك ثبتي  بهاسفدن  بقاياي تپه قلعه ده كهنه در فاصله يك كيلومتري در شمال شهر(شناسي مطالعات باستان
كه نخستين اجتماع منسجم در  دهدنشان مي) رهنگي خراسان جنوبياداره كل ميراث ف( )13/7/1384تاريخ  ،15277

ا به مردم منطقه ب. استدشت اسفدن در حدود هشت هزار سال پيش در اين منطقه ساكن و چرخه حيات ادامه داشته 
 ندي،هاي اسنامه از اسفدن در منابع تاريخي ب .اندهاي اطراف به فعاليت كشاورزي مشغول بودهبردن زمينزيركشت

و حكايت از اشتغال مردم اين روستا به فعاليتهاي  )7: 1385برآبادي، رجبي و(اسفيدان ياد شده است  اسپيدان،
 در اين واليت پنبه، :نويسدهجري قمري مي 730كه حمداهللا مستوفي در نزهة القلوب به سال طوريهب؛ كشاورزي دارد

زندگي : گابريل در اين خصوص اظهار داشته است). 177: 1336،مستوفي قزويني( غله و ابريشم و انگور بسيار باشد
). 246: 1371گابريل،( كردآبادي به يك رود شور وابسته بود كه قسمتي كوچكي از اراضي قابل كشت را آبياري مي

 1368مك گرگر،( ميالدي خود نيز اشاره به شور بودن آب اين روستا دارد1875در سفر سال  ام مك گرگر.كلنل سي

شركت سهامي آب ( )حفر اولين چاه آب آشاميدني( 1359آب موردنياز آشاميدني مردم اسفدن نيز تا سال ). 206:
در  .تأمين شده استمي شده است، از طريق حوض انبارهايي كه توسط آب رودخانه پر  )اي خراسان جنوبيمنطقه

  االيام ساختن حوض و آب انبار براي ذخيره كردن آب معمول بوده است كه از آب رودخانه پر مناطق خشك از قديم

 توسط بادگير، و آب آنها اين آب انبارها از لحاظ بهداشتي بسيار مناسب هستند). 109: 1387كردواني،( شودمي

در اين آب انبارها آجر و ساروج  كار رفتههمصالح اصلي ب .شودتهويه و خنك مي خيشخان و يا روزنه هايي در سقف،
ر دست به ساختمان افراد خي ،ها داشتندبا توجه به اهميت و نيازي كه مردم به اين حوض). 112: 1388دهقاني،(است 

كننده آب نام حوض انبارهاي تأمين. )184: 1388مهربخش،( شدگذاري مينيز نام و به نام آنها زدندو ايجاد آن مي
حوض حاجي  حوض ميان قلعه، حوض حمام، حوض در قلعه، كاظم، دحوض استا يوسف،حوض  شرب اسفدن،

ساعت آب وقفي از نهر جاري اسفدن كه 12كه از طريق است عباس سهراب، حوض حاجي اسماعيل و حوض حاجي
  . گرفته استشده و مورد استفاده مردم قرار ميروز پرآب مي15در هر  ،باشدبه نام طاقه حوض مي

هاي پيش از اسالم و احتماالً به دوره روستا به دورهاين قدمت  رسدنظر ميبهموجود بر اساس شواهد در مورد افين نيز 
مبناي تاريخي تقسيم  .باشندمردم اين روستا به فعاليت كشاورزي مشغول مي .)15: 1386زنده دل،( ساساني مربوط باشد

بدينگونه است كه ابتدا آب رودخانه افين در مالكيت يك رنظرهاي اهالي، اظهابراساس  ،آب رودخانه بين اسفدن و افين
شده خواهر تقسيم  برادر و دو آب رودخانه بين دو بواسطه قانون وراثت، .خانواده ساكن در روستاي افين بوده است

  فين يك ششم بنابراين سهم آب ا. دو برادر و يك خواهر به روستاي اسفدن رفته و در آنجا ساكن مي شوند .است

نهر جاري اسفدن را  پنج قسمت ديگر باضافه آب رودخانه شور،). 34: 1386شركت مهندسي هيدروپارس،( گرددمي
اصلي  131عنوان مزرعه شماره هتوسط نماينده اداره اسناد و امالك ب 21/3/1343اين موضوع در تاريخ . دهدتشكيل مي

مزرعه اسفدن داراي يك رشته نهر آب جاري «: است ذيل ثبت گرديده دهستان زيركوه بيرجند به شرح 14بخش  3قطعه 
دو كوه قلعه كوه و رود زهان سرچشمه  بين محل تنگه 14بخش  4مشهور به نهر اسفدن كه مبدأ آن در قطعه شماره 

  ارد پيمودن مسافت كمي و هاي شكسته قياس تشكيل نهر داده و پس ازگرفته و بعدا ًدر ابتداي تپه )محل آبخيز(

بور و رود افين سير نموده تا برسد به مزارع افين زهاي ماندازهاي سمت جنوب قلعه جعفرآباد شده و در امتداد تپهخاك
و در آن  )گرددكه آب گل آلود مي( رسدخش ميپقلعه مذكور واقع است جريان دارد و از آنجا تا به محل آب  كه در زير
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ت تساوي بين مزارع افين و اسفدن تقسيم كه يك قسمت مربوط به مزارع محل اطاق بوسيله مخزن آهني به شش قسم
باشد و بعدا ًدر امتداد رودخانه افين جريان پيدا افين طبق معمول و پنج قسمت متعلق به مزارع و باغات مزرعه اسفدن مي

به محل  رسدتا ميمخلوط  ،گرددهاي كوچك توليد ميدر كف و اطراف رودخانه و چشمهكه كرده و با مقداري آب 
رستم سرچشمه گرفته و پس از جريان و ايجاد نهر و پيمودن تقاطع رود شور و رود افين كه رود شور هم از مقابل كوه قله

  . »دهدمسافتي به نهر آب مذكور رسيده و جمعا ً تشكيل نهر اسفدن را مي

تقسيم  و برداشت آب از رودخانه افين ،منابع آبيا توجه به افزايش باغات در منطقه و كم شدن ميزان ب ،در حال حاضر
    .قابل توجهي را بوجود آورده استختالفات اجتماعي هاي سياسي و اشده است و تنشبا مشكالتي همراه آن آب 

  

  نظام تقسيم و مالكيت آب در رودخانه افين  •

 يست،ارزش، به حد وفور در دسترس ن از آنجا كه اين مايع با .آب در مناطق خشك ايران ارزش فراواني داشته و دارد
تقسيم عادالنه آب در . )121: 1389پاپلي يزدي،( اندهاي تقسيم آب ايجاد شدهبنابراين براي استفاده عادالنه از آن نظام

هاي فراواني در ها و جدالطوري كه براي آن جنگهاي برخوردار بوده بالعادهمناطق خشك از حساسيت و اهميت فوق
خصوص در هب ،خشكداشتن شرايط اقليمي خشك و نيمهدليل در كشور ما به . )49: 1377پاپلي يزدي،( ستگرفته ا

فصلي اغلب در  رودهاي كوچك واين  .هاي دائمي بسيار محدودي وجود داردرودخانه كشور، مناطق مركزي و شرقي
نظام خاصي بر  در فصول كم آبي،و  روستاييخصوص در مناطق به. گيرندداخل ايران مورد استفاده كشاورزي قرار مي

  ). 92: 1376مهدوي،(است شده روستاهاي حاشيه آن برقرار اهالي ها در ميان تقسيم آب اين رودخانه

برداري مشترك اهالي دو سكونتگاه افين و اسفدن از آب رودخانه افين به صورت يك به پنج، بوسيله با توجه به بهره
شش قسمت اي با نام خانه تقسيم آب ساخته شده تا آب را به نظارت مقامات دولتي سازهكشاورزان و با حمايت و 

پنج قسمت ديگر به افين و كشاورزان سهم آب از اين شش قسمت، يك قسمت . )2شكل شماره (كند يم سمساوي تق
  .شوندبه صورت جداگانه از خانه تقسيم خارج ميشود كه مربوط مياسفدن كشاورزان 

سهم آب اسفدن بعد از خانه تقسيم و طي مسافت فين بالفاصله وارد باغات و مزارع اين روستا شده ولي سهم آب ا
در  متر 500طي مسير در ادامه آب با . ودشيبه حوضچه بتني و بعد به لوله انتقال داده م ،متر در كف رودخانه 2400

غربي افين رود شور از جنوب. گرددملحق مي ،شودبه آن منتقل ميز به حوضچه بتني ديگري كه آب رود شور ني ،لوله
شود و بعد و به لوله انتقال داده مي متر به سيل بند رود شور وارد مي گردد 1230مسير طي  از و پسگرفته سرچشمه 

رسد و از آنجا نيز وارد لوله متري به حوضچه بتني مشترك و محل تالقي رود زهان و رود شور مي 500از طي مسير 
سپري كيلومتري ديگري را  8و مسير  گرددكيلومتر وارد دشت اسفدن و بعد وارد كانال بتني مي 3بعد از طي و  شده

          .دهدمسير موردنظر را نمايش مي) 3(نقشه شماره . رسدو به باغات اسفدن مينموده 
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  )خروجي آب( نماي دروني خانه تقسيم آب :3شكلو  اي خراسان جنوبيآب منطقهشركت سهامي : مسير انتقال آب در منطقه، منبع: 2نقشه

  

سهم آب روستاي افين در مدار . استاستيجاري و موقوفي  مالكيت آب رودخانه در افين و اسفدن به سه شيوه ملكي،
ساعت يك  6هر . استفنجان   890شبانه روز  5هر  .باشدمي »سره«يا  »فنجان«شبانه روز و واحد تقسيم آب  5آبي 

مدار . باشد كه واحدهاي بزرگتر تقسيم آب هستندفنجان مي 89طاقه و ساعت يك 12فنجان و هر  5/44نيم روز و 
  .نيم طاقه است كه هر نيم طاقه يك نماينده دارد 4و  شبانه روز 5آبياري 

 ،قانون ارثو در اثر ن مالكيت علت خرد شده در برخي موارد ب. هستندنفر  300مالكين آب حدود  ،در حال حاضر
  آب را دارا فنجان  20تا 15گاه مالكين بزرگ  ،در مقابل .سهم حقابه هر فرد به ربع فنجان نيز كاهش يافته است

سهم كل موقوفات از آب . دهدروستاي افين را نشان مي ناسامي نمايندگان حقابه برا )1(جدول شماره . باشندمي
  .است درصد از كل آب روستاي افين 20كه معادل  استروز روستاي افين يك شبانه

  اسامي نمايندگان حقابه بران روستاي افين: 1جدول

  ملكيها -5  علي رضا -4  حوض -3  حبيبي -2  شبانه روز آيتي  -1

  حاج محمد حسين كريمي پور -1  رفيعي -1  احمد زيوري -1  غالمحسين حبيبي -1  محمود آيتي -1

  حاج محمد حسن عرب -2  محمد بيگي-2  رضامحمد زاده -2  محمد قلي يوسفي -2  احمد انوري -2

  حاج محمد رضا ملكي -3  حاج حسن احمدي -3  محمد محمد پور -3  علي اكبر كوهي -3  علي اكبر مؤمن -3

  محمد رمضاني -4  حسن علي افيني -4  حاج احمد معنوي -4  رضا جاويدان پور -4  حاج رضا كريمي -4

  1393نگارندگان،: تدوين   
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دهندگان آب روستاي افين كم بوده و اجاره. فنجان وقف مسجد روستا است 10و  1طلبفنجان آب وقف 40از اين ميزان 
  . استباشند كه در حال حاضر آب و اراضي متعلق به آنان در اجاره اهالي روستا عمدتاً دامداران و عشاير منطقه مي

 12طاقه معادل  طاقه است و هر 30كل سهم آب اسفدن از رودخانه افين .است »طاقه«اسفدن  واحد تقسيم آب در
  .دهدهاي طاقه را نشان ميزير تقسيم) 2(جدول شماره  .باشدروز ميشبانه15 آب در مدار آبياري ساعت

  

  هاي طاقهزير تقسيم: 2جدول

  نيم طاقه  طاقه  نام تقسيمات

  ربع طاقه

  )طاقهيك چهارم (

  هشت يك طاقه

  )طاقهم هشتيك (

  طاقه يك شانزده

  )طاقهم شانزدهيك (

  نيم شانزده يك

  )طاقهيك سي و دوم (

  چار يك  شانزده يك

  )طاقهيك شصت و چهارم (

  چار يك  نيم شانزده يك  شانزده يك  هشت يك  ربع  نيم طاقه  طاقه  نام محلي

  /.18  /.37  /.75  1:30  3  6  12  ساعت

  11:15  22:30  45  90  180  360  720  دقيقه

  ⅟64  ⅟32  ⅟16  ⅟8  ⅟4  ⅟2  1  صورت كسر به

  1393نگارندگان،: تدوين   

) 3(جدول شماره  .باشدمياين طاقه ها داراي نمايندگاني نيز . استطاقه به اسم فردي از مالكين اصلي مشهور معموال 

از  .استهر شبانه روز دو طاقه و شبانه روز  15مدار آبياري . نشان مي دهددر اسفدن ها و نمايندگان آنها را نام طاقه
براي ايجاد تعادل در هر نوبت آن را تعويض  آنجايي كه مدت زمان طاقه روز و طاقه شب در طي سال تغيير مي كند،

تعداد زيادي از البته  .باشدمي نفر 400حدود  اسفدنآب در تعداد مالكين  .)168: 1392شاطري و ديگران،( كنندمي
سال پيش آب را خريداري نموده و به صورت  150تا  100و دامداراني هستند كه حدود عشاير ، آباين مالكين 

  .انداستيجاري در اختيار مالكين اسفدن قرار داده
  

  نهر جاري اسفدن براناسامي نمايندگان حقابه: 3جدول

  نماينده  نام طاقه  نماينده  نام طاقه

  حاج براتزاده و اوقاف  يوسف  شيخ حسين براتزاده  حوض

  حاج علي شافعي  مال ابراهيم  حاج علي سخنگو  سركاري

  رضا عباسپور  مال اكبر  ...محمد اسدا  علي قادر

  محمد اصغري  قلندر  حسين كماچ زاده  ميرزايي

  علي عليزاده  مال مهدي  محمد تقي عباسپور  استاد حسين

  حاج شيخ علي غالمي  خانرضا قلي  حسين محمدي  علي اكبرو

  حاج حسين براتزاده  اسرائيلو  رستميمحمود   اسماعيل يعقوب

  اسماعيل نظري  باغ  حاج موسي عبداللهي  يصادق كربالئي عل

  زاده و اوقافحسين حاجي  ...كرباليي اسدا  حاج صادق نجفي  مالمصطفي

  حاج حسين هزاري  خواهر اسماعيل  حاج خسرو برزگري  آقا اسماعيلو

  و اوقاف... احسن   مالحسينو  حاج محمد اقتدايي  محمد حسن مال رضا

  احمد يوسفي  مال اسماعيلو  زادهمحمدتقي تقي  اكبرو ميرزا

  حاج رضا نقيبي و اوقاف  محمد حسن آخوند  برهان ابراهيمي و اوقاف  داد... مال ا

  حاج حسين نظري  ميرزا علي  مالك برزگري  مال محمد

  حسين رضايي  سلطان  حاج علي سخنگو  مراد

  1393نگارندگان،: تدوين      

                                                 
  . كند عوايد حاصل از وقف در چه جايي مصرف شودچيزي شبيه به وقف مشروط است كه واقف مشخص مي.1
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سهم . باشداي از اسناد مربوط به خريداري آب توسط عشاير و دامداران منطقه مينمونه )5(و  )4(هاي شماره شكل
  .دهدميزان موقوفات را نشان مي )4( باشد كه جدولطاقه مي 5موقوفات از آب رودخانه افين و اسفدن در حدود 

  ميزان موقوفات از نهر جاري اسفدن :4جدول

  تاريخ وقف  ميزان آب  نام واقف

  1280شهر ذيقعدالحرام 25  شانزدهم طاقهدو يك طاقه و   اسداله بيك

  1312شهر جمادي االولي   يك شانزدهم طاقه شانزده يكانه  حاجي عبدالكريم

  عشرين و ثلث ماته بعد الف من الهجره النبويه المصطفويه 1320سنه   نيم يك طاقه و  حاجي عبدالعي خان علم

  فاقد وقف نامه  دو شانزدهم طاقه  )محمد(كرباليي غالم 

  هجري شمسي 1270  يك طاقه  )حمام و حوض (مالكين اسفدن 

  هجري شمسي 1270  يك و نيم شانزده يك  )حمام مسجد و( مالكين اسفدن 

  1393ات؛ اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان قاين :منبع    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )ق.ه1329سال( خريداري آب توسط عشاير و دامداران منطقهاي از اسناد مربوط به نمونه :4شكل

  

  

  

  

  

  

  )ق.ه1328سال(ه اي از اسناد مربوط به خريداري آب توسط عشاير و دامداران منطقنمونه: 5شكل
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  برداري آب در منطقههاي مربوط به  بهرهها و چالشنشت •

به همين دليل، از ديرباز ارزش و اهميت . استهاي بخش آب در كشور محدوديت ذاتي منابع آب از مهمترين چالش
جمعيت و مصرف هر دو متغيرهايي هستند كه همواره در ). 22: 1383صداقت،(وااليي در كشور ما داشته است 

در محدوده مورد . كندهاي مربوط به آب را تشديد مييابند و عدم تناسب بين آنها چالشراستاي افزايش تغيير مي
  اي دارد، به همان نسبت داراي زمين نيز به اين معني كه هر كس حقابه. مالكيت يكساني دارندمطالعه زمين و آب 

در حال حاضر منابع آبي روستاي افين شامل آب رودخانه، دو حلقه چاه واقع در دشت اسفدن و سه رشته . باشدمي
عبارتي ديگر، به. رودخانه يكسان استمالكيت اين قنوات با حقابه . باشدهاي بوكي، ماني و گرماب ميقنات به نام

  . افرادي كه از رودخانه حقابه دارند، در منابع آبي قنوات نيز شريك هستند

بيشتر اراضي به زير  - با توجه به اينكه منطقه از اقليم تقريباً نيمه كوهستاني برخوردار است  - در حوالي روستاي افين 
به اين ترتيب منابع آبي جوابگوي . ي را بوجود آورده استكشت رفته است و مشكل محدوديت اراضي كشاورز

سطح زير كشت . شوددر حال حاضر الگوي كشت عمدتاَ شامل باغات زرشك مي. باشدافزايش سطح زير كشت نمي
بر اساس اظهارات و اطالعات . محصوالت ديگر بسيار جزئي بوده و در الگوي كشت جايگاه قابل توجهي ندارد

اما با توجه . شده استارعين، در گذشته محصوالت يكساله همانند گندم، جو و زعفران نيز كشت ميبدست آمده از ز
ها و افزايش قيمت زرشك، سطح زير كشت مربوط به محصوالت يكساله كاهش و به سهم باغات به تقسيمات حقابه

 227، ميزان 1382سال  ، مساحت كل اراضي قابل كشت در5با توجه به جدول شماره . زرشك افزوده شده است
در حال حاضر بيشتر اراضي زراعي به . هكتار اراضي زراعي بوده است 89هكتار باغ و قلمستان و  138هكتار شامل 

 90از اين مقدار حدود . شده است) هكتار260(زير پوشش باغات زرشك رفته و مساحت كل باغات حدود دو برابر 
  .باشدهكتار اراضي زير كشت قنوات مي 170است و  هكتار مربوط به اراضي مشروب از رودخانه

هاي اخير و ها و قطعه قطعه شدن اراضي بواسطه قانون ارث، افزايش قيمت محصول زرشك طي سالتقسيم حقابه
محصولي بودن، سبب شده هر فرد سطح زير كشت باغات خود را افزايش داده و متعاقبا تقاضا براي آب نيز تك

در حال حاضر كم . رويه درختان زرشك كمبود آب و بحراني شدن آن را در پي داشته استبي گسترش. افزايش يابد
شوند و ماه آبياري نمي 5/1تا 1اي كه بخشي از باغات گونهبه. شودآبياري بااليي در باغات منطقه افين اجرا مي

  . باغداران مجبورند به طرق مختلف اين كمبود آب را جبران نمايند

  )هكتار(سطح زير كشت اراضي مشروب از رودخانه و قنوات در افين : 5جدول
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90  170  227  138  89  129  

  ، جهاد كشاورزي زيركوه و مطالعات ميداني 1382سرشماري كشاورزي سال : منبع             
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تمامي آب رودخانه شور نيز به اين آب اضافه شده وتوسط كانال . شهر اسفدن از آب رودخانه افين سهم بيشتري دارد
دشت اسفدن حفر شده است كه حلقه چاه عميق در  29عالوه بر اين . شودبتني به سمت باغات زرشك هدايت مي

در اراضي مربوط به چاهها، محصوالت مختلفي از جمله غالت، پنبه، جاليز، . باشندمالكان آن عمدتاً از اهالي اسفدن مي
مساحت اراضي آبي در اسفدن شامل اراضي تحت پوشش نهر جاري . زعفران و باغات پسته و زرشك وجود دارد

اراضي در گذشته در چهار قطعه، هر قطعه به نام يك صحرا يا يك آيش بوده  اين. هكتار است 1130اسفدن حدود 
صورت باغات زرشك بوده صورت كشت زراعت و قسمتي بهدر گذشته اراضي مشروب از رودخانه قسمتي به. است
شود و اما در حال حاضر، به علت كاهش آب رودخانه، بيشتر سهم آب صرف آبياري باغات زرشك مي. است

هكتار باغات  350كل اراضي زير كشت مشروب از نهر جاري اسفدن حدود . شودت زراعي كمتري توليد ميمحصوال
همچنين اراضي زير كشت مربوط به ). 1382سرشماري كشاورزي سال (باشد مي%) 7/5(و پسته %) 3/94(زرشك 

ورت كمكي، از آب چاههاي صالبته در برخي مواقع، به. هكتاراست 2000چاههاي عميق در منطقه اسفدن حدود 
   .شودعميق، بخشي از اراضي رودخانه نيز آبياري مي

  

  )هكتار(سطح زير كشت اراضي مشروب از نهر جاري و چاهها در اسفدن : 6جدول

ي 
ار

ج
ر 

 نه
ت

ش
 ك

ير
 ز

ي
ض

را
ا

ن 
فد

اس
)

ت
غا

با
(

  

ها
اه

 چ
ت

ش
 ك

ير
 ز

ي
ض

را
ا

  

و 
ي 

اع
زر

ت 
ش

 ك
ير

 ز
ي

ض
را

ل ا
ك

ل 
سا

ر 
 د

ي
اغ

ب
13

82
  

ر 
 د

ان
ست

لم
و ق

غ 
با

ل 
سا

13
82

  

ل 
سا

ر 
 د

ي
اع

زر
ي 

ض
را

ا
13

82
  

ك
رش

 ز
ت

ش
 ك

ير
 ز

ي
ض

را
ل ا

ك
  

 
ل 

سا
ر 

د
82

  

350  2000  4184  453  3731  248  

  جهاد كشاورزي قاين و مطالعات ميداني ،1382سرشماري كشاورزي سال :منبع        

  

زير كشت در اراضي . افزايش سطح زير كشت در اراضي اسفدن مربوط به اراضي زير كشت چاههاي كشاورزي است
چرا كه آب استحصالي از اين طريق طي سالهاي اخير كاهش . نهر جاري افزايش سطح زير كشت صورت نگرفته است

اي كه سطح زيادي از باغات زير كشت نهر جاري خشك شده و مابقي نيز در هرماه يك بار گونهچشمگيري داشته به
  . روز شده است 30آبياري مي شود و عمالً مدار آب 

دچار تغييرات اندكي  1385تا  1355در طي سالهاي ) 7(جمعيت منطقه مورد مطالعه بر اساس جدول شماره  بررسي
آموزان براي ادامه خيز بودن منطقه، مهاجرت دانشاين تغييرات بسته به دوره زماني از عواملي چون زلزله. بوده است

  . جمعيت از سوي دولت تأثير پذيرفته است هاي كنترليتحصيل، اشتغال به كار كارگران در شهرها و سياست

رغم اينكه مردم افين از ميزان سهم خود با توجه به افزايش جمعيت و افزايش سطح زير كشت در روستاي افين و علي
خصوص در زمان اوج آبياري باغات و به. داننداطالع كافي دارند، اما برداشت مازاد از آب رودخانه را حق مسلم خود مي
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در حال حاضر به علت تخريب بستر رودخانه قبل از . كنندگرما بيشتر از سهم خود از حقابه رودخانه استفاده ميفصل 
شود و متري خانه تقسيم با كف رودخانه، آب به خانه تقسيم هدايت نمي 2خانه تقسيم آب و اختالف ارتفاع حدود 

گردد و ضرر و زيان زيادي بل دسترس باغات اسفدن مياين امر سبب كاهش آب قا. گيردبندي درستي صورت نميتقسيم
كه بر اساس نظريه كارشناسان جهاد كشاورزي با توجه به سطح زير كشت طوريبه. رساندرا به كشاورزان اسفدن مي

هاي باالي صرف شده براي احداث باغ و صرف زمان طوالني تا زمان برداشت محاسبه خسارات باالي باغات و هزينه
ثانيه در  5طور معمول كاهش ولي به. دهي، زمان برداشت و اوج باردهي متفاوت استز كاهش آب در فصول گلناشي ا

  . دنبال خواهد داشتدرصد كاهش محصول را به 15تا  10ليتر حدود  30

شدن روابط هاي مالي به كشاورزان در سرد هاي اخير عالوه بر خسارتاختالفات و در گيري ايجاد شده بر سر آب در سال
  هاي كشاورزان در اليروبي مسير انتقال آب، ترميم و بازسازي مسير انتقال اجتماعي بين مردم منطقه، كاهش همكاري

  .ها تأثيرگذار بوده و اين موضوعات در كاهش آب قابل دسترس نقش مهمي دارندخصوص در بعد از بروز سيالببه

   

  1355-1385و افين طي سالهاي ميزان جمعيت و تعداد خانوار اسفدن : 7جدول

  سال

  آبادي

1355  1365  1375  1385  

  جمعيت  خانوار  جمعيت  خانوار  جمعيت  خانوار  جمعيت  خانوار

  3145  759  2812  573  1811  374  1161  258  اسفدن

  1465  415  1413  330  1449  344  1095  269  افين

  1385و  1375، 1365، 1355سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال هاي : منبع   

  

حوضچه بتني  3كه منجر به احداث  1387درصدي مردم در سال  30ميليارد ريالي دولت و مشاركت  4گذاري سرمايه
متري از مسير انتقال آب شد، تا حدي مشكالت و اختالفات ناشي از تقسيم آب را كاهش داد؛ اما  3500گذاري و لوله

) عدم اجراي ديوار بتني در قبل از خانه تقسيم آب و انتقال آب به خانه تقسيم(به دليل اجراي ناقص اين طرح 

   . مشكالت و تنشها همچنان ادامه دارد
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  )ش.ه1315(اي از اسناد اختالف آب مربوط به سال نمونه: 6شكل

  

  گيري بحث و نتيجه

 در مناطق خشك كه اين ثروت گرانبها كم است،. است ترين ثروتي است كه در اختيار بشر قرار گرفتهابهآب گران

مساحت كشور ما در درصد  90حدود . )34: 1368كردواني،( اي برخوردار استاهميت بيشتري دارد و از ارزش ويژه
  از مجموع . ريزي شودآب قرار دارد براي هر قطره آب و هر وجب خاك كشور بايد برنامهمناطق خشك و كم

شود، كه فرضيه تحقيق در عمل آمده اين نتيجه حاصل ميها، مطالعات ميداني، اسنادي و تجزيه و تحليل بهبررسي
بدين معني كه افزايش تقاضا براي مصرف آب به دليل افزايش سطح گيرد؛ منطقه مورد مطالعه مورد تأييد قرار مي

روز هاي محدود موجود روزبهها بواسطه قانون ارث سهم هر فرد از آبزيركشت، افزايش جمعيت و تقسيم حقابه
و  هاكاهش بارندگي. گيردكند و اختالفات و تنش بر سر مالكيت آب در منطقه افين و اسفدن شدت ميكاهش پيدا مي

هاي اخير بر توسعه بحران آب و كاهش تدريجي سرانه آب تجديدشونده در منطقه و همچنين نياز بيشتر به خشكسالي
  . آبياري تأثيرگذار بوده است

  :توان راهكارهاي زير را براي كاهش مشكالت ارائه كردبا توجه به نتايج تحقيق مي

  ت آب به خانه تقسيم آب اجراي طرح ديوار بتني قبل از خانه تقسيم آب و هداي −
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  گذاري شده انتقال آب توسط لوله از خانه تقسيم آب تا مسير لوله −

  وري و بهينه مصرف كردن مصرف آبهاي آبياري نوين در رونق و توسعه بخش كشاورزي و بهرهاجراي طرح −

  بحراني آبخصوص در مورد تغيير الگوي كشت و آينده به كشاورزانهاي و آگاهيارتقاي سطح دانش  −

  الگوي كشت مناسب در هر منطقه به تناسب وضعيت آبي و خاكي  استفاده و كاشت گياهان مقاوم به كم آبي، −

 كشور ملي براي حفظ پايداري منابع آب در) گذاريگذاري و سرمايهسياست(تدوين و اجراي يك استراتژي  −

   ريزي براي مقابله با خشكسالي  و جلوگيري از بروز سيالببرنامه −

 جلوگيري از تخريب منابع آب و حفظ و احياي اكوسيستم رودخانه  −

  

  قدرداني و سپاسگزاري 

اي خراسان جنوبي، اداره كل اوقاف و امور هاي مسوولين محترم شركت سهامي آب منطقهنگارنگان مايلند از همكاري
شناسان محلي تشكر و قدرداني خيريه شهرستان قاينات، جهاد كشاورزي شهرستان قاينات، كشاورزان منطقه و كار

 .نمايند

  

  كتابشناسي

  ؛اتاداره اوقاف و امور خيريه شهرستان قاين؛ جنوبياداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان .1

و گردشـگري   ، صنايع دسـتي اداره ميراث فرهنگي ؛و گردشگري خراسان جنوبي ، صنايع دستياداره كل ميراث فرهنگي .2

  ؛اتشهرستان قاين

  ؛انتشارات سرا :تهران. ريزي روستاييدرآمدي بر جايگاه مطالعات عوامل طبيعي در برنامه، )1384(محمدرضا  مقدم،اصغري .3

   ؛48شماره . سال شانزدهم. فصلنامه راهبرد. بحران وضعيت آب در جهان و ايران ،)1387(نازلي  ،صديقه و هنر بخش ببران، .4

چـاپ  . زادهترجمـه عبدالحسـين وهـاب    .سياره زنده؛ زيست زمينشناخت محيط  ،)1385( ادوارد، كلر دانيل و، بوتكين .5

  ؛انتشارات جهاد دانشگاهي :مشهد. سوم

 زادهمحمود رمضان، چيمحسن مدير شانه هترجم. خاورميانه ،)1369( استاف ،اگ مالكوم و بليك، جرالد ؛پيتر بيومونت، .6

  ؛آستان قدس رضويانتشارات  :مشهد ،آخشيني عليو 

  ؛انتشارات پاپلي :مشهد. يك اسطوره؛ قنات قصبه گناباد ،)1389( محمدحسين يزدي،پاپلي .7

: مشـهد  .)فنجـان ( واحد تقسيم آب در نظامهاي آبيـاري سـنتي   ،)1377( مجيد محمدحسين و لباف خانيكي، يزدي،پاپلي .8

  ؛50و  49پياپي  شماره .سال سيزدهم فصلنامه تحقيقات جغرافيايي،

   ؛سحاب: تهران. و پرويز فرهاديان نژادترجمه حسين حاتمي. اصول جغرافيا ،)1370( فير اي و چايلر، جانسون، .9

  ؛گيتاشناسي :تهران. چاپ سوم. هارودها و رودنامه ؛جلد دوم. گيتاشناسي ايران ،)1384( عباس جعفري، .10

 :تهـران . چاپ سوم بـا تجديـد نظـر و اضـافات    . احياي مناطق خشك و بياباني ،)1389(علي  محمد و طويلي، جعفري، .11

   ؛انتشارات دانشگاه تهران

: مشـهد . گنابـاد  :مطالعـه مـوردي   ؛سياسـي  - هاي اجتمـاعي آب و تنش ،)1381(مهدي  محمدرضا و نيكبخت، نيا،حافظ .12
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  ؛66 و 65پياپي  شماره. فصلنامه تحقيقات جغرافيايي

  ؛انتشارات يزدا :تهران. چاپ اول. آب انبار و يخچال ،قنات ،)1388( عليرضا دهقاني، .13

  ؛انتشارات رزقي :بيرجند. اهميت آب و مصرف درست آن در خراسان جنوبي ،)1387( اهللانجيب ،رجبي .14

سـازمان  : بيرجنـد . يابي نام شهرها و روستاهاي شهرسـتان قاينـات  ريشه ،)1385(سيد احمد  اهللا و برآبادي،نجيب رجبي، .15

   ؛صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي ،ميراث فرهنگي

خراسـان   هـاي خراسـان جنـوبي،   اسـتان . 7جلد  .مجموعه راهنماي گردشگري روستاهاي ايران ،)1386( سنح دل،زنده .16

   ؛نشر كاروان جهانگردان: تهران. سيستان و بلوچستان و كرمان رضوي،

  ؛www.sk-zirkooh.ir). 1393(سايت فرمانداري زيركوه  .17

   ؛www.sk-ghaen.ir ) .1393(قائنات سايت فرمانداري  .18

  ؛بكر انتشارات فكر: بيرجند. فرهنگ آب در خراسان جنوبي ،)1392( ديگران مفيد و شاطري، .19

   ؛اتاداره امور آب شهرستان قاين؛ اي خراسان جنوبيشركت سهامي آب منطقه .20

گـزارش  ؛ مطالعات طرح ديوار بتنـي و خانـه تقسـيم آب افـين اسـفدن      ،)1386( شركت مهندسي هيدروپارس خراسان .21

  ؛سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي :بيرجند. اجتماعي

   ؛انتشارات دانشگاه پيام نور: تهران. چاپ چهارم. منابع و مسائل آب ايران). 1381(صداقت، محمود  .22

   ؛دانشگاه بوعلي انتشارات :همدان. هاي زيرزمينيآب ،)1389( محمدحسين قبادي، .23

مجموعه چكيده مقاالت دومين كنفرانس ملي . يك انتخاب يا تنها انتخاب:مديريت تقاضا، )1390( كرد مجتبي و ديگران .24

ارديبهشت ماه  28- 29برگزار شده در زنجان( به كوشش آزاده احمدي و ديگران هاي كاربردي منابع آب ايران؛پژوهش

  ؛تي پارس پيدوراشركت انتشارا :چاپ اول تهران )1390

چـاپ  . از آنهـا مسائل و راههاي اسـتفاده   شور،آبهاي ). جلد دوم( منابع و مسائل آب در ايران ،)1386( پرويز كردواني، .25

  ؛دانشگاه تهرانوچاپ  انتشاراتمؤسسه  :تهران .دوم

 :تهـران . بـرداري از آنهـا  آبهاي سطحي و زيرزميني و مسائل بهـره . منابع و مسائل آب در ايران ،)1368(پرويز  ،كردواني .26

  ؛انتشارات دانشگاه تهران

  ؛انتشارات دانشگاه تهران :تهران. چاپ هفتم. )جلد اول( مناطق خشك ،)1387( پرويز ،كردواني .27

   ؛انتشارات آستان قدس رضوي :مشهد. فرامرز نجد سميعي هترجم. عبور از صحاري ايران ،)1371(آلفوس  ،گابريل .28

. ويكـم؛ اسـتان خراسـان   ، جلـد بيسـت  1355رهنگ آباديهاي كشور بر اساس سرشماري آبان ف ،)1355(مركز آمار ايران  .29

   ؛مركز آمار ايران: تهران

: تهـران . فرهنگ آباديهاي كشور؛ شهرسـتان قاينـات  . 1365سرشماري عمومي نفوس و مسكن  ،)1368(مركز آمار ايران  .30

   ؛مركز آمار ايران

. هاي كشور؛ شهرسـتان قائنـات  شناسنامه آبادي. 1375سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال  ،)1376(مركز آمار ايران  .31

  ؛انتشارات مركز آمار ايران: تهران. 1376اسفند  

  ؛1384مرداد ماه : ، تهران1382سرشماري عمومي كشاورزي سال  ،)1384(مركز آمار ايران  .32

ـ . نزهةالقلوب ،)ق 740 -  خ1336(بكر محمدبن نصر حمداهللا بن ابي مستوفي قزويني، .33 . كوشـش محمـد دبيـر سـياقي    ه ب
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  ؛كتابخانه طهوري: تهران

ترجمـه اسـداله   . 1875شرح سفري به اياالت خراسان و شمال غربي افغانستان در سال ، )1368( ام.سي كلنل مك گرگر، .34

   ؛آستان قدس رضوي :مشهد. جلد دوم. توكلي

   ؛انتشارات دانشگاه پيام نور :تهران .اپ دومچ .جغرافياي روستايي ايران ،)1376( مهدوي، مسعود .35

. فصلنامه فرهنگـي پژوهشـي فرهنـگ خراسـان جنـوبي     . مروري بر تاريخچه آب شرب بيرجند ،)1388(علي  مهربخش، .36

  ؛اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي خراسان جنوبي :بيرجند .شماره سوم و چهارم .سال سوم .12 و 11شماره پياپي 

   ؛انتشارات جهاد دانشگاهي:مشهد .چاپ اول.هيدرولوژي سازندهاي نرم و سخت، )1387(سعداله واليتي، .37

   ؛انتشارات جهاد دانشگاهي :مشهد.چاپ سوم. جغرافياي آبها).1388(سعداله واليتي، .38

  ؛آستان قدس رضوي :مشهد. منابع و مسائل آب استان خراسان. )1370( سعيد سعداهللا و توسلي، واليتي، .39

40. Administration of Cultural Heritage, Handicrafts an d Tourism of South Khorasan, 
Administration of Cultural Heritage, Handicrafts an d Tourism of South Ghaenat 

41. Asghari Moghaddam, MR (2005), Introduction to the role of natural factors in rural planning. 
Tehran: Sara press; 

42. Babran, S. and Honarbakhsh, nozzles (2008), Water crisis situation in the world and Iran. 
Strategy Quarterly. Sixteenth year. Number 48; 

43. Bardon.Agnes-International Year of Water cooperation-united Nations world water 
Development Report 4 –March 2012;  

44. Beaumont, Peter, Gerald Blake, Malcolm, and Eg Staf. (1990), Middle East. Translated by 
Modir Shanehchi, Mohsen, Mahmoud Ramadan Zade and Ali Khshyny. Mashhad: Astan Quds 
Razavi press; 

45. Butkyn, Daniel and Claire, Edward (2006), Understanding the Earth's environment, the living 
planet. Translated by A. Vahabzadeh. Third edition. Mashhad: SID press; 

46. Dehghani, A. (2009), Qanat, water storage and refrigerator. First Edition. Tehran: Yzda press 
47. Dinar.A,Maria.R: Geopolitics and the corporation of Water, Institute of Economic Growth 

,Delhi ,July 1998; 
48. Gabriel, A (1992), crosses the deserts of Iran. Translated by Faramarz Najd Samii. Mashhad: 

Astan Quds Razavi press; 
49. General Directorate of Endowments and Charitable Affairs of South Khorasan, Directorate of 

Endowments and Charitable Affairs of Ghaenat; 
50. Ghobadi, MH (2010), Groundwater. Hamedan: University of Bu-Ali press; 
51. Hafeznia, M. R and Nikbakht, M. (2002), Water and socio-political tensions. Case Study: 

Gonabad. Mashhad: Geographical Research Quarterly. Number 65 and 66; 
52. Hydropars Engineering Company of Khorasan (2007), Studies of water divided by concrete 

walls and houses Afin Esfeden, social reporting. Birjand, South Khorasan Agricultural Jihad 
Organization; 

53. Ilan Berman and Paul Michael Wibey (1999), New Water Politics of the Middle East. published 
in strategic Review ’summer1999;  

54. Jaafari, A. (2005), Cosmography of Iran. The second volume, rivers and river letters. Third 
edition. Tehran: Gita shenasi press; 

55. Jaafari, M and Tavili, A. (2010), Reclamation of arid and desert areas. The third edition was 
revised additions. Tehran: Tehran University press; 

56. Johnson and Chaylr, Fair (1991), Principles of geography. Translated by Hataminezhad, H and 
Farhadian, P. Tehran: Sahab Press; 

57. Kardavani, P. (1989), Water resources and issues in Iran. Surface water and groundwater and 
exploitation of their issues. Tehran: Tehran University press; 

58. Kardavani, P. (2007), Water resources and issues in Iran (Volume II). Saline water issues and 
ways to use them. The second edition .Tehran: Tehran University press; 

59. Kardavani, P. (2008), Dry Areas (Volume I). VII. Tehran: Tehran University press; 
60. Mac Ger ger, Colonel CM (1989), Description of a trip to Khorasan State and northwestern 
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Afghanistan in 1875. Translated by A. Tavakoli. Volume II. Mashhad: Astan Quds Razavi 
61. Mahdavi, M. (1997), Iran's rural geography. Second edition. Tehran: PNU press; 
62. Mehr Bakhsh, A. (2009), a review of the history of Birjand drinking water. Journal of South 

Khorasan cultural research. Serial 11 and 12. Third year. The third and fourth numbers. 
Birjand: South Khorasan Office of Culture and Islamic Guidance; 

63. Mostowfi Qazvini (1957), Nozhatolqolub. Edited by Mohammad Dabir Siyaghi. Tehran: 
Library of Tahoori; 
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