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 چكيده

هاي مختلف، از  جانبه در عرصه ساز دگرگونيهاي همه هاي اخير زمينه اقتصادي دهه - تحوالت اجتماعي

سرآغاز اين . جمله تحول در نظامهاي زراعي و روابط و مناسبات توليد در بخش كشاورزي شده است

خورشيدي و اجراي اصالحات ارضي در ايران  1340توان از سالهاي آغازين دهه  گونه دگرگونيها را  مي

با اجراي قانون اصالجات ارضي و وضع قوانين بعدي در نحوة مالكيت اراضي، نظام . پيگيري نمود

گون شد و شكلهاي تدريج دگرها در كشور حاكم بود، به برداري كشاورزي كه طي سده سنتي بهره

اين در حالي بود . برداري، از جمله تعاوني، كشت و صنعت و مزارع مكانيزه پديدار شد ديگري از بهره

در . داد گونه نظامهاي نوين، نظام سنتي توليد كشاورزي نيز همچنان به بقاي خود ادامه مي كه در كنار اين

هاي سنتي توليد كه بخصوص در روستاها  اين ميان، تفاوت و در مواردي تعارض آشكاري ميان شيوه

اين . شد، پديدار گشت در مزارع مكانيزه اعمال مي هاي نوين كه عمدتاً هنوز دوام يافته بود و شيوه

محيطي، اجتماعي و اقتصادي قابل رديابي و  شود كه در ابعاد زيست هاي مختلفي را شامل مي تفاوتها جنبه

  . بررسي است

اين مطالعه در چارچوب روستاهاي بخش مركزي شهرستان ورامين كوشش داشته است، ضمن بررسي 

هاي مختلف، به مطالعه كارآمدي آنها در قالب توسعه پايدار و پايداري فعاليت كشاورزي  تطبيقي شيوه
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طور بهبر اين اساس، پيامدهاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي هر يك از اين نظامها . پردازدهب

در اين پژوهش كوشش شده است تا نگرش بدين ترتيب، . اي مورد بررسي قرار گرفته است مقايسه

سيستمي و در همين ارتباط، مفاهيم و الزامات آن در بررسي نظامهاي كشاورزي و افزون بر آن، مفاهيم 

ش حول نحوة گذرا پرسشهاي اصلي اين پژوه. توسعة پايدار و پايداري كشاورزي مورد تاكيد قرار گيرد

ساز فرضيات  اين پرسشها زمينه. گردد برداري و تطبيق اين دو نظام باز مي از نظام سنتي به نظام نوين بهره

  : تحقيق بوده اسست كه عبارتند از

 - دنبال تحوالت اجتماعي گيري نظامهاي نوين زراعي به فرايند دگرگوني نظامهاي سنتي و شكل .الف

  برداري سنتي از منابع آب و خاك را فراهم آورده است؛  رهاقتصادي، زمينة ضعف به

تر عمل  اگر چه نظامهاي زراعي نوين در زمينة ميزان و سطح توليد و همچنين دسترسي به بازار موفق .ب

   .اند اند، اما نسبت به نظامهاي سنتي در عرصة پايداري كارآمدي كمتري داشته كرده

روستاي بخش مركزي شهرستان ورامين است و براي پيشبرد آن از روش  27جامعة آماري اين پژوهش 

 . فصل تنظيم شده است 5در  مقالهاين . گيري شده است بهره) كمي و كيفي(تركيبي 

رسيد كه واحدهاي نوين در عرصة  نظر ميهاي پژوهش حاكي از آن است كه هرچند در آغاز به يافته

توليد محصوالت و كسب درآمد بيشتر موفق عمل خواهند كرد، در عمل به سبب عوامل دروني، از 

رويه از منابع محدود و حساس آب و خاك، و اثرگذاري عوامل بيروني، از جمله  گيري بي جمله بهره

اند همچون نظامهاي سنتي، به نحوي  توانستهاي آبرساني، ن تخصيص ناكافي آب از تاسيسات فراناحيه

 . پايدار و در سازگاري با محيط پيراموني به كار خود ادامه دهند

  

  .بخش مركزي ورامين ،نظام نوين ،نظام سنتي ،توسعة پايدار ،برداري نظام بهره: كليدواژگان
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  تعريف مساله  مقدمه و

گيري جوامع ابتدايي بشر همواره نقشي اساسي در شكلعنوان يكي از فعاليتهاي كشاورزي به
كوچك انساني و در پي آن تمدنهاي بزرگ داشته است در واقع توانايي استفاده از امكانات 

منابع تامين سرمايه  محيطي براي دستيابي به مواد موردنياز عالوه بر رفع نيازهاي غذايي انسان، از
يكي از . آيدشمار ميهوزه نيز از اركان اصلي توسعه ببوده و با تمامي پيشرفتهاي حاصل، امر

گيري جوامع كوچك اوليه  مهمترين اولويتها و مسائل مشترك انسانها در امر توسعه از بدو شكل
طوري هاست، ب تا پيشرفته امروزي، نقش كشاورزي در تامين مواد غذايي مورد نياز انسان بوده

بسياري از كشورهاي فقير و در حال توسعه كه از  كه در دو سدة اخير مسئله سوءتغذيه در
المللي جمعيت و رشد جمعيتي بااليي برخوردارند، موجب شده اين كشورها و سازمانهاي بين

طوركلي، توسعه كشاورزي هب). 60: 1380كاال،مك(ذيربط بيش از پيش به اين مهم بپردازند 
ا به دنبال خواهد داشت، بخصوص در افزايش انواع توليدات زراعي دامي شيالت و جنگلها ر

بهبود وضعيت رفاهي . مورد كشورهايي كه عمدة درآمد ساكنان آنها از فعاليتهاي كشاورزي است
مردمان اين نوع كشورها تنها در سايه امنيت غذايي اكثريت ميسر خواهد شد، بنابراين توسعه 

وه برميزان تامين مواد غذايي وري پيش رود و عالكشاورزي بايد در جهت افزايش توليد و بهره
مورد نياز ساكنان شهري و روستايي، همسو با رشد جمعيت آن باشد تا رابطه بين بخش صنعت 

با . و كشاورزي برهم نخورد؛ به اين معنا كه رشد و توسعه يكي، به ضرر ديگري پايان نيابد
هد بود و نتايج به توجه به اينكه در بيشتر اين موارد ضرر اصلي متوجه بخش كشاورزي خوا

  . رشد پايدار اقتصادي منجر نخواهد شد

هاي جانبه در عرصهساز دگرگونيهاي همههاي اخير زمينهاقتصادي دهه- تحوالت اجتماعي
برداري كشاورزي روابط و مناسبات توليد در اين از جمله دگرگونيهاي در نظامهاي بهره مختلف،

توان به سالهاي در عرصه فعاليت كشاورزي را  مياين گونه دگرگونيها  أمبد. بخش شده است
با اجراي قانون . پيگيري نمود) 1341(ت ارضي در ايران او اجراي اصالح 1340آغازين دهه 

برداري كشاورزي كه اصالجات ارضي قوانين بعدي در نحوه مالكيت اراضي، نظام سنتي بهره
هاي ديگري از رگون شد و شكلها در كشور حاكم بود، به تدريج دگها و هزارهطي سده

اين در . برداري، از جمله تعاوني، كشت و صنعت و مزارع مكانيزه پديدار شدندنظامهاي بهره
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. حالي بود كه در كنار اين نظامهاي نوين، نظام سنتي توبيد كشاورزي نيز به بقاي خود ادامه داد

هاي نوين كشت و ل شيوهآالت جديد كشاورزي و اعمابدين ترتيب، همگام با ورود ماشين
توليد، محصوالت جديدي نيز پا به عرصه فعاليت كشاورزي گذارد و سطح روابط و سطح توليد 

هاي سنتي در به سخن كوتاه، محصوالت سنتي از جمله غالت، و شيوه. را دگرگون ساخت
رت و ذچارچوب نظام مزارعه و سهم بري، جاي خود را به محصوالت جديدي از جمله 

در اين ميان، . هاي روغني داد و توليد به شيوه خودبسندگي به توليد براي بازار تغيير يافت دانه
هاي سنتي توليد كه بخصوص در روستاها هنوز دوام يافته بود، و تعارض آشكاري ميان شيوه

اين تعارض ابعاد . شد، پديدار گشت در مزارع مكانيزه اعمال مي هاي نوين كه عمدتاًشيوه
  . لفي داشت كه از جهات مختلف محيطي، اجتماعي و اقتصادي قابل رديابي و بررسي استمخت

اين مطالعه در چارچوب ابعاد شناخته شدة توسعة پايدار كشاورزي كوشش دارد، ضمن بررسي 
  از . پردازدههاي مختلف، به مطالعة كارآمدي آنها در قالب پايداريِ توسعه ب تطبيقي اين شيوه

آيد،  شمار ميهمركزي ناحيه دشت ورامين كه يكي از دشتهاي حاصلخيز كشور ب رو، بخشاين
اين دشت از ديرباز شاهد فعاليت كشاورزي . به عنوان نمونة موردي مناسب انتخاب شده است

برداري، از نظامهاي سنتي تا نظامهاي نوين مكانيزه و هاي اخير انواع نظامهاي بهره بوده و در دهه
  .در آن رواج يافته است اي كشت گلخانه

  :در ارتباط با مساله باال، پرسشهاي اصلي اين تحقيق عبارتند از

  فرايند دگرگوني، از نظامهاي سنتي توليد كشاورزي به نظامهاي نوين چگونه بوده است؟ .الف

  برداري از لحاظ اصول پايدار كشاورزي تا چه حد است؟كارآمدي هر يك از نظامهاي بهره.ب

  رداري تا چه حد به توسعة پايدار كشاورزي منتهي شده است؟بتحول نظامهاي بهره .ج

  : هاي زير مطرح بوده است در پاسخ به اين پرسشها، فرضيه

فرايند دگرگوني و پديدار شدن نظامهاي نوين بهره برداري موجب ضعف و اضمحالل  .1
  .برداري از منابع آب و خاك شده استبهره

برداري در زمينه ميزان سطح توليد و دسترسي به بازار موفق نوين بهرهاگر چه نظامهاي  .2
  .انداند، اما نسبت به نظامهاي سنتي در پايداري توسعه كارآمدي كمتري داشتهبوده

توانند دوام يابند كه اصول توسعة پايدار برداري تنها هنگامي مينظامهاي نوين بهره .3
  .مد نظر قرار دهند ويژه توان تحمل محيطي را كشاورزي، به
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  :بر مبناي طرح مساله و بيان فرضيات، اهداف اين تحقيق عبارتند از

شناسايي سابقة كشاورزي در محدودة مورد پژوهش و فرايند تحول و ورود نظامهاي نوين  .الف
  برداري؛ بهره

  يدار؛ و شناسايي تطبيقي درجه انطباق و سازگاري هر يك از نظامها با ابعاد اصلي توسعة پا .ب

سازي فعاليتهاي توليدي در چارچوب نظامهاي كوشش در جهت ارائة راهكارهايي براي بهينه .ج
  . برداريبهره

  

  روشها و فنون تحقيق 

برداري كشاورزي، اعم از سنتي و نوين در  جامعه آماري اين پژوهش واحدهاي مختلف بهره
گيري از جامعة آماري در دو سطح و از شيوة براي نمونه .بخش مركزي ورامين بوده است

  : اند از اين دو سطح عبارت بوده. بهره گرفته شده است) كيفي(اغنايي 

  برداري؛ و  سطح واحدهاي بهره. الف

 .سطح افراد و خانوارهاي ذينفع. ب

يك از اين واحدها و با توجه معيارهايي  در سطح اول، بر حسب تعداد و نسبت حضور هر
) بندي شيوة اليه(اي  همچون نوع واحد، دامنه فعاليت و پراكندگي آنها، به روش ناحيه

صورت مشاركتي، اطالعات الزم و هگيري و با استفاده از شيوة مشاهدة مستقيم و ب نمونه
زياد افراد و  سبتاًدر سطح دوم، با توجه به تعداد ن. مسائل مرتبط گردآوري شده است

. هاي الزم براي تحليل فراهم آمده است داده 1برفي، خانوارهاي ذينفع، با استفاده از روش گلوله

در  .هاي رسمي مورد سنجش قرار گرفته است آمدة ميداني با داده هاي فراهم افزون بر اين، داده
 :انجام رسيده است ها به دو شيوه زير به همين راستا، مرحله گردآوري اطالعات و داده

بررسي و گردآوري منابع كتبي، اعم از كتاب، مقاله، گزارش و اي، شامل  شيوة كتابخانه. الف
ها و عكسهاي ماهواره و  هاي تحصيلي دربارة مساله مورد مطالعه و نيز تهيه نقشه نامه پايان
 .هاي آماري سرشماريهاي رسمي مختلف داده

                                                 
1. Snow-ball 
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شيوة ميداني، شامل گردآوري اطالعات محلي از طريق مشاهدة مستقيم، مصاحبه با . ب
هاي واحدهاي توليدي و نيز افراد و  كارشناسان و افراد ذيصالح و نيز تكميل پرسشنامه

بويژه بر اساس اصول (گذاري  بندي آنها و شاخص ها با طبقه براي تحليل داده.خانوارهاي ذينفع
  .گيري شده است بهره SPSSافزار  رم، از ن)توسعة پايدار

  

 مدل نظري پژوهش 

كوشد زمين، آب، تنوع زيستي و  محور كه مي - فرايندي است دانش 1مديريت پايدار اراضي
صورتي يكپارچه براي پاسخگويي به تقاضاي روزافزون جوامع انساني به همديريت محيطي را ب

اين چنين . كار گيرد رشد جمعيت به انواع مواد خام، مواد خوراكي و مانند آن در قالب توجه به 
مديريتي اگر به درستي به وظايف خود نپردازد و كارآيي الزم را نداشته باشد، به از دست رفتن 

ن روزافزون قابليتهاي منابع زيستي و توليدي، منابع آب، تنوع زيستي و كيفيت اراضي و نقصا
 ).XIV: 2006بانك جهاني، (ديگر ضايعات محيطي منجر خواهد شد 

هرچند ويژگيهاي مديريت پايدار اراضي ممكن است از يك كشور يا منطقه به كشور يا منطقه 
مديريت ”جانبه در زمينة تسهيل  چهار جزء اصلي براي راهبردي همه ديگر متفاوت باشد، اما

“پايدار اراضي و منابع طبيعي
  : مطرح است كه عبارتند از 2

  گذاري و اقدامات بخشي؛ سياست −

  گسترش تحقيقات و فناوري؛ −

  مبادله و ترويج دانش؛ و −

بانك جهاني، (ه هاي تامين بودج اي و شيوه ها، اولويتهاي هزينه سازي براي محركه زمينه −
2006 :XVII-XX .(  

 :شوند، عبارتند از راهكارهايي كه معموال در اين زمينه ارايه مي/ هايي برخي توصيه

با توجه ) اعم از روستايي و شهري(شناخت قابليتهاي مختلف نظامهاي سكونتگاهي  −

                                                 
1. Sustainable Land Management 

2. Sustainable Land and Natural Resource Management 
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  خاص به نحوه برخورد با محيط طبيعي؛

گيري و استقرار سكونتگاهها و  شكلانجام مطالعات عميق و علمي در زمينة نحوه  −
ويژه در ارتباط با سكونتگاههاي  به كاركردي آنها، - ساختاري بررسي ويژگيهاي

در اين بين، گرايشهاي نسنجيده مبتني بر رشد و گسترش شهرها، مورد . روستايي
  گيرد؛ سرزنش جدي قرار مي

ويژه مهاجرتهاي  بهرويه جمعيتي،  هاي ناخواسته و بي جايي بررسي جدي علل جابه −
هاي  هاي فرهنگي و پيچيدگي ريختگي شهري كه همواره موجب درهم - روستايي

ماند، اين واقعيت است كه  پنهان مي اي كه در اين راستا معموالً نكته. اند اجتماعي بوده
هاي اصالح  روندها، نه تنها كمتر از هزينه هاي مقابله با عواقب اين گونه هزينه

  مراتب بيش از آن است؛ به معموالً ،اههاي روستايي نيست، بلكهساختاري سكونتگ

اعم از محيط طبيعي و محيط (توجه اكيد به شناخت ابعاد اصلي و جامع محيط  −
هاي توسعة پايدار ضروري و بلكه الزامي  مطالعات و برنامه در) اقتصادي - اجتماعي

  تري قرار گيرد؛ دياي، بايد مورد توجه ج است كه در كنار ابعاد فيزيكي و سازه

هاي توسعة  جويي براي آنان در برنامه توجه اساسي به مسايل جوانان و زنان و چاره −
  پايدار؛

رسان به فرايند  هاي محلي ياري تاكيد بر آموزش و ترويج روستايي و تربيت تكنيسن −
 توسعه؛

گيري،  هاي گوناگون رشد و توسعه از مرحله انديشه، تصميم مشاركت مردمي در برنامه −
 ). 21: 1377سعيدي، (طراحي و اجرا از اهم مسايل در فرايند توسعة پايدار است 

  

المللي بر اين گونه  شهرت يافته است، در سطح بين 21 در همين رابطه، آنچه كه به دستور كار
د و اگرچه براي كشورهاي مختلف عمال تعهدآور نيست، اما خود ها تاكيد خاص دار جنبه

شاهدي است بر درك جهاني نسبت به كوشش در راستاي رفع فقر، گرسنگي، بيماري، بيسوادي 
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تاكيد  21در مقابل جاي تاسف است، در حالي كه دستور كار  1.و وخامت فزاينده محيط زيست
امين مسكن مناسب براي همه، مبارزه با فقر، توسعه بر پرداختن به مسايل و معضالتي، از جمله ت

كوهستانها و كمك به ساكنان آنها، كشاورزي و توسعه روستايي، مشاركت زنان و جوانان و حتي 
، برخي 2اتخاذ اقدامات مربوط به حمايت از حقوق بوميان جنگلهاي مرطوب استوايي دارد

خدمات اوليه و با بهانه برخوردار نبودن از  كارشناسان، روستاييان را به سبب عدم برخورداري از
هايي كه  هاي الزم براي دريافت خدمت و در نهايت، تحول و توسعه، از طريق برنامه آستانه

 -شهر  نه(هويت  آورده، در شهركهايي بي بيشتر بر اساس مطالعات ناكافي طراحي شده، گرد هم
و اين در حالي است كه ) 21: 1377 سعيدي،(دهند  شهر جاي مي -به نام روستا) روستا  نه

 ـاز جمله در افريقا و آسيا ـ اگرچه بر ناتواني اقتصاد معيشتي روستاهاي دورافتاده 21دستور كار 
تاكيد دارد و تحليل در نگرش، روشها و ابزار توليد و انطباق آن با شرايط محلي را توصيه 

بعضي موارد قرنها الاقل به تامين مواد كند، اما هرگز فروپاشي روستاهاي پابرجا را كه در  مي
اند، در دستور كار قرار نداده، بلكه حتي بر ضرورت مشاركت مردم  غذايي جمعيت خود پرداخته

بومي در فرايند توسعة پايدار و حمايت از حقوق آنان و حفاظت از ميراثشان تاكيد داشته و بر 
هاي زيادي را در بارة توسعة پايدار به توانند چيز ورزد كه مردم بومي مي اين نكته اصرار مي

 3.جهان صنعتي بياموزند

فرض براي دستيابي به توسعة پايدار در بخش  پنج پيش) 14- 13: 2011(التستئين و اندوگ 
 :سازند كشاورزي را مطرح مي

 توسعة پايدار روندي پوياست؛  .أ 

 است؛) سيستمي(توسعة پايدار نيازمند نوآوري نظاموار   .ب 

 يك روند يادگيري غيرخطي است؛نوآوري نظاموار   .ج 

                                                 
، 16مجلة جهاد، سال : ، منشوري براي آيندة توسعه پايدار، در21برنامه كار : براي بحث بيشتر، نگاه كنيد به. 1

 103-95، صص 184-183شمارة 

 102و  99، 97همانجا، صص . 2

 102همانجا، ص . 3
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  نوآوري نظاموار مستلزم يك رويكرد چندذينفعي است؛  .د 

  .  كند اي را ايجاب مي ذينفعي برپايي دانشي بينارشته رويكردهاي چند  .ه 

آشكار است كه براي تبيين پايداري به شاخصهاي متعددي نياز است، تا بتوان چگونگي پيشرفت 
و حفاظت از نظامهاي حمايتي و ارزيابي كارآمدي اقدامات اهداف پاسخگويي به نيازهاي انساني 

اين شاخصها بايستي در مقياس جهاني، . اين اهداف را مشخص ساخت مرتبط با دستيابي به
). 2001؛ ضمنا سازمان ملل، 234: 1999سفر مشترك ما، (اي و  محلي در دسترس باشند  منطقه

هايي در مقياس انساني در سطح كرة زمين براساس برنامه جهاني زمين زيست بوم ماست، كوشش
تواند ما طراحي شد، تا از اين طريق نشان داده شود كه مفهوم عيني زندگي پايدار، در عمل نيز مي

، به 1هاي مورد انتظار كنفرانسهاي سازمان مللرا در دستيابي به نوعي از زندگي مبتني بر شالوده
تجربيات خود را در ارتباط با اين معنا و در قالب  رود هر يك از كشورهاانتظار مي. ياري آيد

منظور غنابخشي ، به)1996( 3سازمان ملل، در چارچوب طرح زمين زادبوم ماست 212دستور كار 
اساس اين برنامه بر اين واقعيت استوار بود كه بحران سكونتگاههاي  4.به تجربه جهاني ارائه نمايند

ته و صنعتي شمال و هم در كشورهاي توسعه نيافته جنوب، انساني، هم در سرزمينهاي توسعه ياف
آيد؛ از اين رو، اگر قرار باشد، به هر تقدير، اين وضعيت نامناسب براي شمار ميچالشي جدي به

  . ميليونها انسان درگير با اين معضل بهبود يابد، الزم است همه دست به اقدام زنند

ماند زيست پايدار، پرسش اساسي زير مطرح مي هايدر همين ارتباط، با فرض يادگيري شيوه
  “خواهند در جامعه پايدار متعلق به آينده زندگي كنند؟چگونه گروههاي انساني مي”: كه

                                                 
محيطي در  هاي زيست جنبه: توان به اين موارد اشاره كرد يگونه كنفرانسها مها در اين از جمله اين جنبه. 1

هاي مرتبط با نقش زنان در كنفرانس بايجينگ؛ و  هاي اجتماعي در كنفرانس كپنهاگ؛ جنبه كنفرانس ريو؛ جنبه

 . هاي مربوط به سكونتگاههاي انساني در كنفرانس استانبول جنبه

2. Agenda 21   
3. The Earth Is Our Habitat 

سازمان  21براساس دستور كار ) The Earth Is Our Habitat( زمين زادبوم ماستاين برنامه با عنوان . 4

، 21دستور كار : ، مراجعه شود به21براي اطالع بيشتر از محتواي مباحث دستوركار . ملل به اجرا در آمد

   1379سازمان حفاظت محيط زيست ايران، تهران، 
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در پاسخ به اين پرسش، يكي از راههاي درخور كه از سوي شمار رو به افزايش كارشناسان در 
جتماعي كوچك، يك روستاي بگذاريد تا ا”: سرتاسر جهان پيشنهاد شده، عبارت است از

  محيطي، برپا سازيم؛ كه 

  اي باشد؛برآورنده الزامات چنين جامعه −

تواند كيفيت بهتري از زندگي را ارائه سازد، بدون آنكه بيش از آنچه به  روستايي كه مي −
  گرداند، از آن بستاند؛زمين باز مي

خدمتگزار بشر به عنوان  كند، اما آن را بهپوشي نميروستايي كه از فناوري چشم −
  عنوان ارباب او؛ و گيرد و نه بهخدمت مي

روستايي كه در اجتماعي با معنا و مبتني بر الزامات اجتماعي، اكولوژيك و معنوي،  −
  .سازدنيازهاي انساني را برآورده مي

بر مبناي مطالب باال، بررسي كارآمدي نظامهاي مختلف زراعي در قالب اصول توسعة پايدار و 
فعاليت كشاورزي، مستلزم توجه به شاخصهاي يادشده و مقوالت اصلي زندگي و  پايداري

 - اكولوژيك و نظام اجتماعي - پيوند محيطي فعاليت، يعني توجه به پايداري اجزاي دو نظام هم
  . اقتصادي است

  

  محدودة مورد پژوهش

است كه  محدودة مورد پژوهش در اين مطالعه شامل روستاهاي بخش مركزي شهرستان ورامين
روستا را در قالب دو دهستان به نامهاي بهنام پازوكي جنوبي و بهنام وسط شمالي  32 جمعاً
  . دارد دربر

روستاي داراي  16، در اين محدوده تنها 1385نكتة قابل تامل آن است كه در سرشماري رسمي 
آمده است، حساب هعنوان خالي از سكنه بسكنه سرشماري شده است، يعني روستاي كالته به

عنوان خالي آباد اخوان به آباد كاشاني و قاسم ، دو روستاي موسي1390حال آنكه در سرشماري 
، 1390- 1375بدين ترتيب، طي دورة زماني . اند شمار آمدههروستا داراي سكنه ب 15از سكنه و 

كل  بر همين اساس،. روستاي اين محدوده جمعيت خود را از دست داده است 17بلحاظ آماري 
تن  24973به ترتيب، برابر  1390و  1385جمعيت روستايي اين محدوده مطابق سرشماري 
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اين شمار حاكي از آن است كه . بوده است) خانوار 7829(نفر  52744و ) خانوار 5757(
  ). 1جدول شماره (سال، بلحاظ آماري، بيش از دو برابر شده است  5جمعيت محدوده تنها طي 

   

 1390و  1385جمعيت آباديهاي بخش مركزي در دو سرشماري تعداد و : 1جدول

 نام آبادي رديف
 )1390( جمعيت )1385(جمعيت 

 خانوار نفر خانوار نفر

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17 

  جعفرآباد اخوان

  خورين

  آبادريحان

  قشالق قويينك

  )آباد عبدل( قويينك زهري

  كالته

  آباد كاشانيموسي

  احمدآباد وسط

  باغ خواص

  آباد جواهريحسين

  آباد كاشانيحسين

  سعدآباد امالك

  عزيزآباد

  آباد فرسودهعلي

  قاسم آباد اخوان

  قشالق عمرآباد

 آبادمهدي

1649  

5598  

3858  

2653  

324  

 -  

405  

2493  

2589  

20  

425  

220  

2  

2178  

77  

2421  

61 

404  

1093  

922  

631  

76  

 -  

92  

586  

628  

4  

103  

58  

1  

548  

21  

575  

15 

1810  

29447  

4386  

4429  

325  

1212  

 -  

2868  

2637  

88  

357  

200  

37  

2515  

 -  

2379  

54  

482  

1482  

1191  

1153  

87  

324  

 -  

781  

765  

26  

102  

59  

10  

690  

 -  

661  

16  

 7829 52744 5757 24973 جمع - 

  1390و  1385نتايج سرشماري عمومي : خذأم             
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  هاي پژوهش و بحث يافته

  برداري كشاورزي  نظامهاي بهره

هـاي   اي بهم پيوسته از عناصر مختلف مستقل مبتني بر شيوه برداري كشاورزي مجموعه نظام بهره
آوري و كاربرد منـابع و عوامـل توليـد اسـت كـه در چـارچوب مقيـاس،         رسمي و عرفي فراهم

منظور توليد محصـوالت و همچنـين، عرضـه،    فناوري، سازمان كار و مناسبات اجتماعي معين به
  . گيرد مبادله و مصرف آنها در يك قلمرو جغرافيايي معين شكل مي

پذيري اجـزاء و عناصـر متشـكلة     هايي نظير تحول لفهؤبرداري كشاورزي به اعتبار م نظامهاي بهره
  : شوند كلي تقسيم ميها، روابط توليد، بازاريابي و مانند آن به سه گروه  نظام، دامنة كاربرد نهاده

  برداري سنتي؛  نظامهاي بهره  .أ 

  برداري در حال گذار؛ و  نظامهاي بهره  .ب 

  . برداري نوين نظامهاي بهره  .ج 

برداري كشاورزي را بصورتهاي ديگر و بنا بر ويژگيهاي متفاوت نيـز   با اين وجود، نظامهاي بهره
برداري مـذكور در بـاال را    بهرهدر اينجا، براي سهولت بحث، سه گونه نظام . كنند بندي مي تقسيم

ايـن  . با سه دورة زماني تطبيق داده، خصوصيات هر يك را مورد بحـث قـرار داد   توان تقريباً مي
  : سه دورة زماني عبارتند از

رعيتـي و   - با تاكيد بر روابط ارباب) پيش از اصالحات ارضي(برداري سنتي  نظامهاي بهره .الف
  شيوة مزارعه؛ 

برداري در حال گذار، پس از اصالحات ارضي و كم و بيش تا نيمـة دوم دهـة    نظامهاي بهره .ب
  و سرآغاز انقالب اسالمي؛ و  1350

و پـس از انقـالب اسـالمي، همـراه بـا       1350برداري نوين، از نيمـة دوم دهـة    نظامهاي بهره .ج
  . اي گيري از شبكة آبياري و كشت گلخانه بهره

  

  رداريب آيندة نظامهاي سنتي و نوين بهره

شود و آب هر يك  در واقع، اين رودخانه با گذر از پارچين و كبودگنبد، به چند شاخه تقسيم مي
رودخانه جاجرود در طول مسير خود . رسد از آنها به مصرف آبياري قسمتي از دشت ورامين مي
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تا رسيدن به مسيلة قم، آبرفتهاي خود را بر سطح وسيعي از دشت ورامين گسترانيده و بدين 
  . ترتيب، نقش اصلي را در حاصلخيزي اراضي و آبياري دشت ورامين را برعهده داشته است

كيلومتري شمال شرق تهران،  35، با احداث سد لتيان در برابر جاجرود، در فاصله 1346در سال 
از بين رفت؛ اين در  اثرحاصلخيزي اين رودخانه بلحاظ رسوبگذاري در دشت ورامين تقريباً

 50سازي سيالبهاي جاجرود براي آبياري  حالي است كه هدف اصلي از احداث سد لتيان، ذخيره
شده در  هزار هكتار از اراضي دست ورامين بوده است؛ هرچند بنا بود يكدهم از آب ذخيره

ر تهران البته، با گسترش كالنشه. پشت اين سد نيز به مصرف صنعتي و شهري شرق تهران برسد
برابر افزايش يافته، سهم آب دريافتي دشت  9و افزايش روزافزون به آب آشاميدني، اين مقدار به 

 . دهم رسيده استبه يك ورامين عمالً

از اين رو، رودخانه جاجرود بايد پاسخگوي آب منطقه باشد كه درعمل چنين نيست و كمبود 
تمامي  تقريباً ،ر اين امكان فراهم شودآب مهاجرتهايي را در منطقه موجب شده است اما اگ

شناسي حوضه جاجرود بيشتر از تشكيالت زمين. اراضي حاصلخيز منطقه قابل كشت خواهد بود
    .نوع تشكيالت رسوبي آهكي ماسه و سنگي در ارتفاعات شمالي حوضه آبي است

لف به هدايت الكتريكي و وجود كانيونهاي مخت آب مورد استفاده كشاورزي با توجه
همچنين از آنجا كه ميزان سختي آب در ورامين خيلي باالست . كند محدوديتهايي را ايجاد مي

رسد و براي استفاده صنعتي بايد گرم در ليتر ميميلي 3000طوري كه در قسمتهاي جنوبي به هب
آبهاي قسمتهاي شمالي ورامين براي شرب مناسبند اما از آنجا كه به سمت . تصفيه شود كامالً

شود آب اين مناطق قابل شرب براي انسان  قسمتهاي جنوبي بر ميزان شوري آب افزوده مي
  .)اقليم هيدرولوژي جنوب البرز جلد دو( نيست اما محدوديتي براي دامها ندارد

اديها و كانونهاي جمعيتي واقع در دشت ورامين نياز آبي خود اين شرايط موجب شده است تا آب
دو دهة اخير رشد و گسترش جمعيت  ـ البته در يكي. از منابع زيرزميني تامين نمايند را عمدتاً

شهرنشين و نيز تغيير الگوي مصرف آب، سبب شده است تا آب بيشتري به كانونهاي جمعيتي 
برداري از ذخاير  ته شود؛ اين در حالي است كه بهرهتخصيص يافته، از سهم آب كشاورزي كاس

  . هاي زيرزميني شده است زيرزميني آب موجب محدوديتها و صدمات جدي به سفره

در . پذيرد طور مساوي و يكسان صورت نميهتقسيم آب جاجرود در بين روستاهاي ورامين ب
اند،  انه داراي حقابه بودههمين ارتباط، حتي روستاهايي كه از گذشتة دور نسبت به اين رودخ
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از طريق  نارسايي تامين آب از رودخانه، عمالً. طور كامل از آن استفاده نمايندهتوانند ب نمي
شود، هرچند در فصل گرم، زماني كه به آب بيشتري نياز  استفاده از آبهاي زيرزميني جبران مي

  .   آبي مواجه هستند تمام آباديها با كم است، تقريباً

اين چاهها از . عميق وجود دارد خلقه چاه عميق و نيمه 2200 دودة دشت ورامين جمعاًدر مح
طور پراكنده در ساير نقاط قرار هلحاظ موقعيت و پراكنش نامناسب و اغلب در شمال دشت و ب

بيشترين حجم تخليه يا فراواني چاهها مربوط به آن دسته از چاههايي است كه به عمق . دارند
برداري  وجود دورة خشكسالي شديد در اين دورة زماني و بهره. اند تر حفر شدهم 120تا  100

بيشتر از منابع آب زيرزميني با هدف جبران نياز آبي منطقه، عامل اصلي در افت بسيار زياد سطح 
  . آبخوان در اين دوره است

  

  برداري كشاورزي  تعارض نظامهاي سنتي و نوين بهره

برداري زراعي به دالئل مختلـف كـه در    با توجه به تحوالت مورد بحث در باال، نظام سنتي بهره
زير مورد بحث قرار خواهـد گرفـت، نتوانسـت بـا نظـام نـوين كشـت، بـويژه كشـت بـازاري           

بدين ترتيب، با ناپايداري توليد در واحدهاي سـنتي، كشـت   . اي، رقابت كرده، دوام آورد گلخانه
هاي متنوع، به فعاليت پرداخـت و در عمـل، جـاي نظامهـاي      گيري از نهاده با بهرهوسيع بازاري 

با اين وجود، بنا بر اثرگذاري عوامل و نيروهاي مختلف دروني و بيروني، نظـام  . سنتي را گرفت
در زيـر عوامـل و   . برداري نيز دچار ناپايداري شده، سـودآوري خـود را از دسـت داد    نوين بهره

  . گيرند در اين وضعيت مورد بررسي قرار مي نيروهاي اثرگذار

  

  برداري بر بودن نظامهاي نوين بهره مقياس توليد و سرمايه. 1

  . طور كلي نتيجة سه عامل عمده اقتصادي بودهبرداري نوين ب پيدايش نظام بهره

توسعه كشت محصوالتي كه نه براي مصـرف خـانوار، بلكـه بـراي فـروش در بازارهـاي       . الف
  شدند؛ توليد ميشهري 

سيسـات، خريـد   أبزرگ و بلندمدت در زمينة ايجـاد ت  گذاريهاي نسبتاً ضرورت انجام سرمايه .ب
  بندي و بازاريابي محصوالت؛ و باالخره،  آالت و ديگر ملزومات و همچنين وسائل بسته ماشين
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  . هاي آبياري پديد آمدن امكان كشت بر روي اراضي بزرگ تحت شبكه .ج

هـا، بـا    گذاريهاي الزم براي كشتهاي نوين، بويژه گلخانـه  وري است كه حجم سرمايهالزم به يادآ
عنـوان نمونـه، بـراي    بـه . قابل مقايسه نبـوده و نيسـت   گذاري در واحدهاي سنتي اصوالً سرمايه

اي بـالغ بـر    مترمربع زمين و سرماية اوليه 1000اي، حداقل به حدود  برپاداشتن واحدهاي گلخانه
بـراي   با توجه به حجم و خصلت اين گونه فعاليتهاي نوين، اصوالً. ومان نياز استميليون ت 200

. پـذير نبـود   گـذاري امكـان   كردند، ايـن سـرمايه   خانوارهايي كه بر روي واحدهاي سنتي كار مي

گيري از انواع كودها و سموم دفع آفـات و همچنـين بـذرهاي     افزون بر اين، حجم توليد و بهره
انبـوه و بازاريـابي مناسـبتر را بـراي واحـدهاي نـوين فـراهم         توليـد نسـبتاً  اصالح شده، امكان 

ـ         مي ويـژه آنكـه   هساخت كه البته ايـن امكانـات در اختيـار واحـدهاي سـنتي نبـوده و نيسـت، ب
بنـابراين، تعـارض   . واحدهاي نوين اغلب زمينهاي مرغوبتر و حاصلخيزتري را در اختيار دارنـد 

نتي به زيان واحدهاي نوع دوم و كنـار رفـتن تـدريجي آنهـا     بين واحدهاي نوين و واحدهاي س
  . تمام شده است

  

  شهرگرايي، تحول جمعيتي و تغيير كاربري اراضي روستايي . 2

طوركلي، با توليداتي نظير صيفي، انواع سبزي و گياهـان صـنعتي   هكشاورزي در اطراف شهرها، ب
، گاو شيري و پرواري فعاليـت مهـم   دامداري به شيوه صنعتي شامل پرورش طيور.  همراه است

گل و گياهان زينتـي  (اي  توليد ميوه و محصوالت گلخانه. ديگر كشاورزي در اطراف شهرهاست
هاي نـوين توليـدي، ديگـر فعاليـت كشـاورزي مسـتقر در        گيري از شيوه با بهره) و انواع سبزي

بي بـه چشـم   اين خصوصيات به نحوي بارز در اطراف شـهر ورامـين بخـو   . اطراف شهرهاست
برداريهاي كشاورزي در روستاهاي محدوده، واقع در اطـراف شـهر    افزون بر اين، بهره. خورد مي

ورامين، از نظر مقياس اقتصادي هم شامل واحدهاي كوچـك و هـم واحـدهاي متوسـط و هـم      
واحدهاي بزرگ است، اما در تمام اين واحدها هـدف از توليـد، عرضـه محصـوالت بـه بـازار       

  . است

ويژه روستاهايي كه در حوزة بالفصل شهر ورامين ههمين راستا، روستاهاي بخش مركزي، بدر 
در تبيين دامنة . اند لحاظ كاربري اراضي، تغييرات قابل توجهي را تجربه كردههاند، ب قرار داشته
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  : توان به موارد اثرگذار زير اشاره نمود اين تغييرات، در كنار ساير عوامل، مي

با توجه به رابطة جمعيت و امكانات  :شهر ورامين و كالنشهر تهران فاصله كم از �
از تسهيالت زيستي بيشتري برخوردار  خدماتي، آشكار است كه كانونهاي شهري قاعدتاً

گيري از  اي در امكان بهره كننده از اين رو، فاصله از اين گونه كانونها نقش تعيين. هستند
قرارگيري در حوزة نفوذ مستقيم كالنشهر تهران و . امكانات و خدمات مختلف برعهده دارد

نيز استقرار در حوژه بالفصل شهر ورامين، زمينة مهاجرپذيري و رشد ساالنه شتابان برخي 
 .روستاهاي محدودة مورد پژوهش را فراهم آورده است

دسترسي بيشتر و آسانتر به امكانات و خدمات  :برخورداري از امكانات و خدمات �
با توجه به برخورداري بيشتر روستاهاي بزرگ . الزامات زندگي امروزين است گوناگون از

و همچنين فاصلة كم آنها از كانونهاي شهري و نيز راههاي مناسب دسترسي به شهر، اقامت 
در روستاهاي پيراشهري و يا شهرهاي كوچك مجاور كالنشهرها، براي روستاييان و 

هاي اخير شمار  از اين رو، در دهه. وردار استمهاجران از جذابيتهاي قابل توجهي برخ
  . اند آور شده شهري به اقامت در اين كانونها روي - زيادي از مهاجران روستايي

مقايسه سطح عمومي درآمدهاي شهري با عوايد حاصل  :امكان فعاليتهاي خدماتي در شهر �
وستاييان، بويژه هاي هجوم ر طوركلي، يكي از انگيزههاز فعاليتهاي توليدي روستايي، ب

برخوردار و يا فاقد مالكيتهاي قابل توجه در روستا، به فعاليت در بخش  روستاييان كم
اين واقعيت باعث شده است كه در . هاي شهري استخدمات و زيربخشهاي آن در محيط

هاي اخير بسياري از روستاييان و يا مهاجران بخش قابل توجهي از درآمد خود را از  دهه
  . ي مختلف خدماتي در شهر كسب نمايندفعاليتها

هاي زندگي در  گراني مسكن و هزينه :عنوان عرصة خوابگاهياستفاده از محيط روستا به �
درآمد شهري و نيز مهاجراني را كه به اميد  هاي بزرگ شهري و كالنشهري، اقشار كممحيط

سوي اين كانونها  درماني، زيستي و معيشتي به - گيري از امكانات آموزشي، بهداشتي بهره
هاي پيراشهري،  كوشند در عرصه از اين رو، اين گروهها اغلب مي. راند حاشيه مياند، به آمده

. شامل شهركها و روستاهاي پيراموني، سرپناهي براي خود و خانوادة خويش فراهم آورند

 صوتهبه تغيير كاركردي اين محيطها منجر شده، آنها را ب ادامة اين روند معموالً
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در بعضي موارد، حجم جمعيت مهاجر از شمار . آورد سكونتگاههاي خوابگاهي درمي
قومي  - اي گيرد و افزون بر اين، به سبب تركيب طابفه جمعيت بومي سكونتگاه پيشي مي

جمعيت مهاجر، انسجام و يكپارچگي گروهي روستاي ميزبان را دستخوش تحول شديد و 
 . سازد ناهماهنگ مي

اغلب روستاهاي محدودة مورد پژوهش، يعنـي   :جمعيت برخي روستاهارويه  افزايش بي �
از اين . اند بخش مركزي شهرستان ورامين، در فاصلة نسبتاً كمي از شهر ورامين قرار گرفته

سـاز   شهري، زمينه -رو، تحوالت شهري و موج ترغيبي شهرنشيني و مهاجرتهاي روستايي
شـهر ورامـين و حتـي كالنشـهر      جوانان، در ويژهگزيني بسياري از روستاييان، به سكونت

درآمـد شـهري، از جملـه     از سوي ديگـر، مهـاجران كـم   . تهران و ديگر شهرها شده است
مهاجران تبعة كشورهاي خارجي، بويژه اتباع افغانستان، از آنجا كه توان خريـد يـا اجـارة    

هاي ايـن  مسكن را در شهر ورامين و ديگر شهرهاي پيرامـوني ندارنـد، در برخـي روسـتا    
محدوده ساكن شده، زمينة افزايش افراطي جمعيت بعضـي روسـتاهاي مـورد پـژوهش را     

سـال، يعنـي طـي     5براي نمونه، جمعيت روستاي خورين تنها در عـرض . اند فراهم آورده
 389خانوار رسيده است، يعنـي   1482خانوار به  1093خورشيدي، از  1390-1385دورة 

به همين ترتيب، جمعيت روستاي قشالق . فه شده استخانوار به جمعيت اين روستا اضا
 1153خانوار به  631قوئينك، با جمعيت قابل توجه از اتباع افغانستان، طي همين دوره از 

  ). 1390و  1385سرشماريهاي (خانوار اضافي، رشد داشته است  522خانوار، يعني 

آباد كه با شهر ورامـين تنهـا    ن، دو روستاي جعفرآباد اخوان و ريحا1385- 1375طي دورة زماني 
نـرخ رشـد   . انـد  درصد برخـوردار بـوده   8/ 9اي برابر  كيلومتر فاصله دارند، از نرخ رشد ساالنه 3

 7ساالنة روستاي احمدآباد وسط طي همين دوره كه در همين فاصله از شهر واقـع اسـت، برابـر    
ستاهاسـت كـه البتـه، نـه     اين ارقام نشانگر هجوم شتابان جمعيت مهاجر به ايـن رو . درصد است

براي فعاليت توليدي، كه در واقع از اين روستاها به عنوان خوابگاه بهره جسـته، اغلـب در شـهر    
  .  ورامين به فعاليت مشغول هستند

روند كه در معرض رشد  شمار ميهروستاهاي پيراشهري از جمله سكونتگاههايي بطوركلي، هب
كشاورزي به  - بويژه تغيير كاربريهاي توليديفضايي،  -شتابان جمعيتي و تحول كالبدي
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در مقابل، روستاهايي كه در فاصلة دورتر از كانونهاي . كاربريهاي غيركشاورزي قرار دارند
اند، نه تنها در معرض رشد ناچيز جمعيتي، چه بسا با مسالة  تحول سريع شهري استقرار يافته

اي  طور مقايسههاثري مضاعف دارد، ب آنچه در اين بين. كاهش جمعيت و فعاليت روبرو هستند
  . بهرة كشاورزي است جاذبة امكانات و درآمدهاي شهري در مقابل كار پرزحمت و كم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1393تابستان  شهري در روستاي قشالق قوئينك ساخت و سازهاي بيقواره نيمه: 1تصاوير

    

  “كااليي شدن”در ارتباط با روستاهاي بزرگتر كه در فاصلة كمي از كانونهاي شهري قرار دارند، 
با تغيير شتابان كاربري  زمين و افزايش چشمگير قيمت آن در فاصلة زماني كم است كه معموالً

  . گردد زمين روستايي همراه مي

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  1393تابستان  خواص شهري در روستاي باغ اي سنتي و جديد نيمه دو نمونه از خانه :2تصاوير
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ساز تغيير كاربري بسياري از اراضـي كشـاورزي در ايـن گونـه      اين روند طي سالهاي اخير زمينه
تعداد قابل توجـه بنگاههـاي معـامالت ملكـي در شـهر ورامـين و برخـي        . روستاها شده است

. اراضي كشاورزي و به زير ساخت و ساز رفتن آنها شده اسـت  “ي شدنكاالي”روستاها نشان از 

البته، اين پديده در اغلب روستاهاي  پيرامون شـهرها و كالنشـهرها مشـهود اسـت كـه از ايـن       
  . گيرد طريق، روند تغيير كاربري باغها و اراضي زراعي شتاب مي

وجـب الگـوبرداري از سـاخت و    كـم از شـهر، م   افزون بر اين، اين روند در كنار فاصـلة نسـبتاً  
هايي  سازهاي شهري شده، بسياري از واحدهاي مسكوني سنتي رها مانده، جاي خود را به خانه

  ). 2تصاوير شماره (اند  شهري داده با الگوي بيقوارة نيمه

  

  هاي آب زيرزميني  نياز آبي، خشكسالي و اُفت سفره. 3

افـزون بـر ايـن،    . پذير است كشت آبي امكانطريق هب كشاورزي در محدودة مورد پژوهش صرفاً
بر هستند، نياز بـه آب   با توجه نوع محصوالت زراعي، يعني انواع صيفي و سبزي، كه اغلب آب

از آنجـا  . كنندة فعاليت توليد كشاورزي در روستاهاي محـدوده اسـت   آبياري شرط اوليه و تعيين
ـ    حـاظ آب و هـوايي، خصوصـيات    لهكه محدودة مورد پژوهش در حاشية كـوير قـرار دارد و ب

از سـوي ديگـر بـا    . ، منابع تامين آب در اين محدوده بيشتر آبهـاي زيرزمينـي اسـت   داردبياباني 
اي در اين گونه نواحي، نه تنها از حجم آبهـاي سـطحي جـاري در     توجه به خشكساليهاي دوره

  . شود وبرو ميگردد، بلكه تغذية آبهاي زيرزميني نيز با مشكل جدي ر اين نواحي كاسته مي

واقعيت اين است كه با توجه به از ميان رفتن قناتهـا محـدوده و جـايگزيني چاههـاي عميـق و      
هـاي زيرزمينـي    برداري از آبهاي زيرزميني با موجـودي و تغذيـة طبيعـي سـفره     عميق، بهره نيمه

وجـه  روية از منابع زيرزميني، موجـب اُفـت قابـل ت    سازگاري نداشته، برداشت بيش از حد و بي
ها، كاهش كيفيت آبهـاي زيرزمينـي    از سوي ديگر، اُفت سفره. سطح آبهاي زيرزميني شده است

  . را نيز به همراه داشته است

عميق محدوده از لحاظ موقعيت و پراكنش بـه نحـوي نامناسـب احـداث      چاههاي عميق و نيمه
ههايي است كه به عمـق  بيشترين حجم تخليه يا فراواني چاهها مربوط به آن دسته از چا. اند شده
متـر اسـت، بسـيار     50حجم تخلية چاههايي كه عمق آنها كمتر از . اند متر حفر شده 120تا  100
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تعداد اين گونه چاهها زياد است، ولي حجم تخليه آنها نـاچيز و بيشـتر بـه مصـارف     . كم است
انيه تـا حـداكثر   ليتر در ث 5/0طوركلي متغير است و بين حداقل هآبدهي چاهها ب. رسد صنعتي مي

متـر در   - 6طوركلي، دامنة تغييرات سطح آبخوان اين ناحيه از كمتـر از  هب. ليتر در ثانيه است 67
بـر اسـاس   . متر در قسمت مياني حوضة شـمالي بـوده اسـت    - 16ناحيه غرب دشت تا بيش از 

، سطح سفرة آب زيرزميني در اين دشت پيوسـته داراي رونـدي كاهشـي    1384- 1366هاي  داده
متر اُفت نمـوده   1/9حدود  84- 83تا  67- 66طوري كه سطح ايستابي از سال آبي هبوده است، ب

  روند كاهشـي هيـدروگراف شـدت بيشـتري يافتـه اسـت،        81- 80تا  77- 76از سال آبي . است

به سخن ديگـر،  . متر اُفت داشته است 5سطح آبخوان حدود ) سال 5(طوري كه در اين مدت هب
تـا   77- 76سـانتيمتر، از سـال آبـي     41حدود  76- 75تا  67- 66از سال آبي  متوسط ساالنه اُفت

  . سانتيمتر بوده است 5/50حدود  84- 83تا  67- 66سانتيمتر و از سال آبي  100حدود  81- 80

برداري بيشتر از منابع آب زيرزميني با  وجود دورة خشكسالي شديد در اين دورة زماني و بهره
. هدف جبران نياز آبي منطقه، عامل اصلي در اُفت بسيار زياد سطح آبخوان در اين دوره است

به بعد، سطح آبخوان بطور نسبي ثابت گرديده و تغييرات چشمگيري در  81- 80از سال آبي 
در پائيز و زمستان، نياز آبي گياهان به حداقل رسيده، در ضمن بيشترين . گردد نمي آن مشاهده

ميزان بارندگي و كمترين ميزان تبخير و تعرق و همچنين عمليات تغذيه مصنوعي در اين 
بنابراين، از مهرماه تا فروردين ماه بدليل بيشتر بودن ميزان تغذيه از . پذيرد فصلها صورت مي

بخوان، سطح سفره آب زيرزميني داراي روند افزايشي و بالعكس از فروردين ماه ميزان تخليه آ
  . تا مهرماه داراي روند كاهشي است

  

  ناپايداري آبرساني شبكة آبياري. 4

رودخانه جاجرود در طول مسير خود تا رسيدن به مسيلة قم، آبرفتهاي خود را بر سطح وسـيعي  
از دشت ورامين گسترانيده و بدين ترتيـب، نقـش اصـلي را در حاصـلخيزي اراضـي و آبيـاري       

در واقع، اين رودخانه با گذر از پـارچين و كبودگنبـد، بـه    . دشت ورامين را برعهده داشته است
شود و آب هر يك از آنها به مصـرف آبيـاري قسـمتي از دشـت ورامـين       يم ميچند شاخه تقس

  . رسد مي
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كيلومتري شـمال   35خورشيدي، با احداث سد لتيان در برابر جاجرود، در فاصله  1346در سال 
شرق تهران، اثر حاصلخيزي اين رودخانه بلحاظ رسوبگذاري در دشـت ورامـين تقريبـا از بـين     

سازي سـيالبهاي جـاجرود    كه هدف اصلي از احداث سد لتيان، ذخيرهرفت؛ اين در حالي است 
در اصل، بنا بود يكـدهم از آب  . هزار هكتار از اراضي دشت ورامين بوده است 50براي آبياري 

البته، با گسـترش  . شده در پشت اين سد نيز به مصرف صنعتي و شهري شرق تهران برسد ذخيره
برابر افـزايش يافتـه، سـهم     9ه آب آشاميدني، اين مقدار به كالنشهر تهران و افزايش روزافزون ب

 . به يكدهم رسيده است آب دريافتي دشت ورامين عمالً

  

   

  

  

  

  

  

  

  )1393تابستان (وضعيت آب در نهرهاي محدوده : 3تصاوير

  قشالق قوئينك نهر حاوي آب آلوده در روستاي            )آباد بين احمدآباد و يوسف(آبي در نهرهاي آبرساني  بي  

  

تقسيم آب جاجرود در بين روستاهاي ورامين بطور مساوي و يكسان صورت بدين ترتيب، 
در همين ارتباط، حتي روستاهايي كه از گذشتة دور نسبت به اين رودخانه داراي . پذيرد نمي

رودخانه، نارسايي تامين آب از . طور كامل از آن استفاده نمايندهتوانند ب اند، نمي حقابه بوده
شود، هرچند در فصل گرم، زماني كه به  از طريق استفاده از آبهاي زيرزميني جبران مي عمالً

اين شرايط موجب شده است . آبي مواجه هستند باديها با كمتمام آ آب بيشتري نياز است، تقريباً
ابع زيرزميني از من تا آباديها و كانونهاي جمعيتي واقع در دشت ورامين نياز آبي خود را عمدتاً

  . تامين نمايند

البته در يكي دو دهة اخير رشد و گسترش جمعيت شهرنشين و نيز تغيير الگوي مصرف آب، 
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، از سهم آب كشاورزي سبب شده است تا آب بيشتري به كانونهاي جمعيتي تخصيص يافته
ها و برداري از ذخاير زيرزميني آب موجب محدوديت اين در حالي است كه بهره .كاسته شود

 بايست بدين ترتيب، رودخانه جاجرود كه مي. هاي زيرزميني شده است مات جدي به سفرهدص
درعمل چنين نيست و كمبود آب مهاجرتهايي را در منطقه موجب  ،پاسخگوي آب منطقه باشد

  . شده است

ر چند اند، اما د اي نداشته هاي گذشته، روستاهاي محدوده بلحاظ منابع توليد تنگناي ويژه تا دهه
سال اخير به سبب كاهش و حتي قطع حقابه آب محدوده از آب رودخانه جاجرود و گسترش 

، نه تنها سطح آبهاي زيرزميني )كه البته از گذشته ادامه داشته است(روية چاههاي عميق  حفر بي
تا حد قابل توجهي اُفت داشته است، بلكه مشكل تامين آب كافي براي فعاليت زراعي و باغي 

  . گرديده است مطرح

  

  ناپايداري محيطي و فعاليت توليد كشاورزي . 5

آوري كشـاورزان بـه    يكي از پيامدهاي از بين رفـتن قناتهـاي محـدودة مـورد پـژوهش و روي     
عميق در محدودة مورد پژوهش، اُفت سطح آبهاي زيرزمينـي بـوده اسـت     چاههاي عميق و نيمه

هـاي آب   ناتواني طبيعت در تغذيه و بازتوليد سـفره كه اين خود سبب نامتعادل شدن محيطي و 
در همـين رابطـه، بعضـي سياسـتهاي انقباضـي نهادهـاي ذيـربط موجـب         . زيرزميني شده است

هـاي آبيـاري و    بـرداري از شـبكه   شركت بهـره ”براي نمونه، . آشفتگي بيشتر وضعيت شده است
هايي حقابة كشاورزان دشت ورامـين را قطـع    آبي، در اطالعيه به سبب كم “زهكشي استان تهران

در ايـن بـاره اعتـراض    . منتفي اعالم داشته است 1393و  1392كرده، كشت پائيزه را در سالهاي 
. كشاورزان و فرمانداران شهرستانهاي واقع در دشت ورامين نيز حاصلي بـه بـار نيـاورده اسـت    

، بـه خبرگزاريهـا گفتـه    1393مهرماه  26ورامين در اين باره در  مدير جهاد كشاورزي شهرستان
بـرداران آن،   شهرستان ورامين قطب كشاورزي اسـتان تهـران اسـت و تنهـا درآمـد بهـره      ”: است

اي كشت نشـود، مشـكالت بزرگـي بـراي      كشاورزي است و اگر قرار باشد هيچ محصول پاييزه
انـدركاران هـر از گـاهي اعـالن      دسـت  چنـين خبرهـايي از سـوي   . “وجود خواهد آمد بخش به

  : گردد مي
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با توجه به محدوديتهاي آب كشاورزي موجـود  ”: سرپرست اداره آبياري شهرستان ورامين گفت
كننـده آب كشـاورزي دشـت     مينادر منطقه به دليل بروز خشكسالي، در حال حاضر تنها منبع ت

  .“باشد پساب تصفيه شده تهران مي ،ورامين

هـاي  برداري از شـبكه تر از گذشته است، شركت بهرهآب اين بار جدي هشدارهاي كمبود”

اي از آن دسته از كشاورزان دشت ورامـين  آبياري و زهكشي استان تهران با صدور اطالعيه

به برخوردار نيستند خواست از كشت محصول در سال زراعي جاري خـودداري  اكه از حق

  .“كنند

دليـل   هـزار هكتـار اسـت كـه بـه      85شهرستان ورامين سطح قابل كشت اراضي كشاورزي در ”
از جمله، مراجعـه  ( “هزار هكتار رسيده است 48آبي در سه دهه گذشته، اين سطح به  مشكل كم

  ). شود به خبرگزاري ايرنا به تاريخ فوق

رود كه  شمار ميهاقليم هر ناحيه كشاورزي يكي از عوامل اصلي توان محيطي هر ناحيه ب
هايي از عوامل تاثيرگذار  كنندة جنبه سبت كم و كيف هركدام از اجزاي خود تعيينتواند به ن مي

بدين ترتيب، با توجه به اهميت حياتي آب در روند توليد . بر مسايل كشاورزي هر ناحيه باشد
محصوالت كشاورزي در اقليم خشك محدودة مورد پژوهش، چنانچه كشاورزان نتوانند به آب 

توليدي خود دسترسي داشته باشند، و از آنجا كه كشت ديم در اين ناحيه كافي براي فعاليتهاي 
آنچه بايد افزود اين . غيرممكن است، فعاليت توليد كشاورزي رو به افول خواهد نهاد عمالً

است كه اگر زمينهاي زراعي محدوده از زير كشت خارج شوند، به سبب مجاورت محدوده با 
واهد نهاد و بار ديگر، به ناپايداري بيشتر زندگي و فعاليت در كوير، بيابانزايي رو به گسترش خ

  .  اين ناحيه خواهد انجاميد

  

  گيري بندي و نتيجهجمع

برداري كشاورزي مانند هر پديدة ديگري در معرض تجول و دگرگوني قرار  نظامهاي بهره
اقتصادي  - ياسيفرهنگي و س - رو، طبيعي است كه همگام با دگرگونيهاي اجتماعياز اين. دارند

. و همچنين رشد فناوريهاي گوناگون، اين نظامها نيز تحت تاثير قرار گرفته، دگرگون گردند

. گونه روندها مبرا نيستبرداري كشاورزي در محدودة مورد پژوهش از اين نظامهاي بهره
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به بعد بود كه  1341سرآغاز تغييرات در اين ناحيه، اجراي قانون اصالحات ارضي در سال 
مشكل اساسي در اين جريان اين بود كه زمين . دار شدن بسياري از كشاورزان شد منجر به زمين

در . اي انديشيده نشد كنندة زمين چاره داران دريافت هاي نسق واگذار شد، اما براي آب و حقابه
بايست  عميق توسط كشاورزاني كه مي آوري به حفر چاههاي عميق و نيمه همين ارتباط، روي

آب مورد نياز آبياري مزارع خود را فراهم سازند، به رهاماندن و افول آبدهي قناتها در دورة 
هاي نگهداري چاهها از يكسو و اُفت سطح  بدين ترتيب، با توجه به هزينه. زماني بعدي شد

 رويه از ذخاير آبي، زمينة نوعي بحران آب را در بخش آبهاي زيرزميني به سبب برداشتهاي بي
گيري از آبهاي سطحي كه قرار بود از طريق سدهاي احداثي در  بهره. كشاورزي فراهم ساخت

درپي و نيازمنديهاي  برابر رودخانة  جاجرود بدست آيد نيز با مسائلي همچون خشكساليهاي پي
تر از  آبي به نحوي جدي آب شرب كالنشهر تهران روبرو گشت و بدينسان، امروزه بحران كم

  . ح روستاهاي ناحية مورد پژوهش مطرح گرديده استگذشته در سط

برداري كشاورزي، نه تنها به زوال  آوري به نظامهاي نوين بهره بدين ترتيب در روند زمان، روي
رفت به  برداري كشاورزي را كه تصور مي نظامهاي سنتي منجر شد، بلكه واحدهاي نوين بهره
ردد، به سبب اثرگذراي عوامل مختلف، با افزايش درآمد و سطح زندگي روستاييان منتهي گ

- هتوان ب بدين ترتيب، نتايج حاصل از پژوهش را مي. ناپايداري كاركردي روبرو ساخته است
  :صورت زير خالصه نمود

 - ها در قالب مناسبات ارباب برداري كشاورزي در اين ناحيه طي سده نظام سنتي بهره −
  رعيتي و در چارچوب مزارعه دوام يافته بود؛ 

خورشيدي و وقوع اصالحات  1330اقتصادي و سياسي در دهة  - تحوالت اجتماعي −
اي را مبتني  خورشيدي، مناسبات پيشين را ملغاء و مناسبات تازه 1340ارضي در آغاز دهة 

  بر كشاورزي واحدهاي خانواري برقرار نمود؛

جه به عامل توزيع زمين در بين كشاورزان روستايي و ايجاد حس مالكيت فردي، بدون تو −
مهم توليدي آب، از يكسو، و ضعف روح جمعي در نگهداري از تاسيسات آبياري 

  روستايي، منجر به كاهش آبدهي قناتها و از ميان رفتن آنها در دورة بعدي شد؛

آوردن روستاييان به حفر  ساز روي غلبة احساس مالكيت فردي و اضمحالل قناتها، زمينه −
گونه چاهها نبودند، از در نتيجه افرادي كه قادر به حفر اين عميق شد؛ چاههاي عميق و نيمه
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 ميدان توليد خارج شده، اغلب آنان زمينهاي خود را به ديگران واگذار نمودند؛ 

در همين راستا، با ورود فناوريهاي نوين، واحدهاي نوين كشاورزي براي توليد محصوالت  −
 د؛ مورد نياز بازار شكل گرفته، به زودي گسترش يافتن

تدريج از هبدينسان، واحدهاي سنتي توليد كه قادر به رقابت با واحدهاي نوين نبودند، ب −
  . ميدان رقابت خارج شده، از ميان برخاستند

كننده در تداوم فعاليت كشاورزي  عامل توليدي آب در ناحية مورد پژوهش، نقشي تعيين −
لحاظ سازگاري با اقليم هكه بتامين آب مورد نياز آبياري از طريق قناتها . داشته است

شكنندة خشك ناحيه در هماهنگي قرار داشت، زمينة تداوم زندگي و ماندگاري فعاليت 
 توليد كشاورزي در طول تاريخ بوده است؛ 

رويه از منابع حساس  برداري بي عميق با تكيه بر بهره گيري از چاههاي عميق و نيمه بهره −
هاي زيرزميني را فراهم آورده،  مينه اُفت سطح سفرهآبهاي زيرزميني در واحدهاي نوين، ز

استفاده از چاهها را با ناپايداري جدي روبرو ساخته است؛ افزون بر اين، به سبب 
هاي روستاها از آب جاجرود و اختصاص آن به مصرف شرب كالنشهر  ناپايداري حقابه

، از ديگرسو، گيري محدود از پساب جنوب كالنشهر تهران و بهره ،تهران، از يكسو
 برداري در ناحيه را با معضل جدي روبرو ساخته است؛ واحدهاي نوين بهره

گذاري نسبتا زياد براي برپايي واحدهاي نوين، اين تاسيسات  با توجه به نياز به سرمايه −
گيري از منابع آب و خاك هستند؛ اما از آنجا كه  مستلزم اطمينان از بسترهاي پايدار بهره

كننده، يعني آب، با وابستگي به آبهاي زيرزميني از طريق چاهها با  ل تعييندسترسي به عام
اند با اطمينان به فعاليت  شكنندگي و ناپايداري روبرو بوده است، اين تاسيسات نتوانسته

  . خود ادامه دهند، اغلب با مشكالت جدي در راه تداوم فعاليت خود روبرو شده اند

رسيد كه واحدهاي نوين در عرصة توليد  نظر ميبدين ترتيب، هرچند در آغاز به  −
محصوالت و كسب درآمد بيشتر موفق عمل خواهند كرد، در عمل به سبب عوامل دروني، 

رويه از منابع محدود آب و خاك، و اثرگذاري عوامل بيروني، از  گيري بي از جمله بهره
اند همچون نظامهاي  اي آبرساني، نتوانسته جمله تخصيص ناكافي آب از تاسيسات فراناحيه

  . سنتي، به نحوي پايدار و در سازگاري با محيط پيراموني به كار خود ادامه دهند
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  پيشنهادها

 : شود اين پژوهش در دو عرصة علمي و عمراني به شرح زير ارائه مي پيشنهادهاي

  پژوهشي  - پيشنهادهاي علمي

هاي آب زيرزميني و راههاي عملي و مناسب تغذيه و  انجام مطالعات الزم در بارة سفره −
  بازسازي آنها؛ 

اجتماعي جمعيت رو به رشد روستاهاي  - انجام مطالعات در بارة تركيب و آميختگي فرهنگي −
  ناحيه؛ 

 بررسي دامنة كاربريهاي جديد و تبديل اراضي ارزشمند كشاورزي به اراضي تحت ساخت و −
  ساز؛ 

  مطالعة كارآمدي و سودآوري فعاليت توليد كشاورزي در شرايط ناپايدار بازار و بازاريابي؛  −

  اقتصادي در روستاهاي محدوده؛ - بررسي علل ناپايداري محيطي و اجتماعي −

  .  هاي خورندگي و خزش شهري بررسي نحوة رشد شهري و پديده −

  اي  توسعه - عمراني پيشنهادهاي

كاربرد تمهيداتي براي عمران و نگهداري از توانهاي خاكها در دشت ورامين و محدودة مورد  −
  هاي كمي و كيفي؛  پژوهش، با توجه به جنبه

برداري از  شركت بهرههاي روستاهاي محدوده توسط  بندي متناسب حقابه تنظيم و نسق −
  و ديگر نهادهاي ذيربط؛  هاي آبياري و زهكشي استان تهران شبكه

ضرورت تزريق و تغذية آبهاي زيرزميني با روانابهاي فصل بارش و پسابهاي كالنشهر تهران  −
  هاي آب زيرزميني؛  به منظور بازسازي سفره

اقدامات الزم براي جلوگيري از كويرزايي و پيشگيري از فرسايش و شورشدگي خاكهاي  −
  ناحيه؛ 

زي، بويژه در برابر خشكسالي برداري كشاور بيمة حمايتي محصوالت توليدي واحدهاي بهره −
  و كمبود آب در دسترس؛ و باالخره، 

  .  ها اتخاذ سياستهاي مناسبتر بازاريابي و كوتاه كردن دست واسطه −
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