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In this paper, the long-term effects of changes in the type of water exploitation on agricultural lands,
textures, and lifestyles of the village of Abdullah Abad, Damghan, which has been damaged, are studied.
This local and regional effect is examined in this paper by aggregating several analyzing methods such as
the village's water supply resources in the Damegan city for over 50 years, drawing piezometric diagrams
of regional and village wells, the identification of changes in water resources, analyzing aerial images
of the residential and agricultural texture of the village during the years 1966, 1987, and 2018, and the
analysis of population and migration statistical results. The main approach adopted in this paper is the
description-analysis method based on the analysis and field observation because of reference limitations. As a result, the village's water supply resources conversion from aqueducts (sustainable) to water
wells (unsustainable), caused three periods with different texture, structural, and populations conditions. Finally, a rehabilitation plan is proposed in this paper in order to achieve optimal exploitation of
agricultural lands and village's water supply resources, and modification of the continuous chain of local
and regional vital elements.
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Extended Abstract

T

1. Introduction
oday, the water shortage crisis is an
important issue all over the world.
Considering water resources depletion, it is necessary to optimally exploit

the groundwater resources. The negative effect of water
shortage on the social, industrial and critical condition
of human life is an evident issue. Emigration has a destructive impact on the villages where agriculture is the
employment and the source of income of the population.
The reduction in agricultural production and the failure
of the economic cycle are the main reasons for emigration (especially among young men). Three parameters in
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a village iincluding 1) Emigration, 2) population reduction, and 3) The old men, not only affect economy but
also the village culture. Thus, investigating the impacts of
water shortage motivated us to present a novel resuscitation plan to reverse emigration. The main objective of the
proposed resuscitation plan is to change water recourses
exploitation for agricultural usage. The present study proposed this resuscitation plan for Dameghan, one on the
historical cities of Iran, due to the increased rate of emigration from its villages, particularly in Abdollahabad.

2. Methodology
Different regional studies have been carried out on the
reason for emigration, the village industry, and the effects
of drought on the social and economic conditions of human life. However, this paper mainly focuses on the effect
of water resources exploitation on the human social and
economic life of Abdullah Abad village of Damghan over
a long time horizon. Also, the identification of the critical
condition produced by the water shortage in agriculture,
rural texture, and rural lifestyle is investigated in this paper. Identification of the critical condition is carried out
by analyzing three parameters including 1) water resource
exploitation over the past 50 years and identifying the
change in water resource exploitation from a stable to an
unstable condition, 2) the study of local and regional effects of current water resource exploitation, 3) water shortage prediction based on the previously mentioned analysis. These analyses are carried out in this paper as follows:
1) Investigating the aerial picture of both rural texture and
agricultural lands in 1966, 1987, and 2018: To investigate
the changes in old and new textures and agricultural lands
in terms of the first parameter, 2) Piezometric analysis:
The investigation of the current condition of groundwater
in southwest and south of Damgan is carried out by conducting a piezometric analysis, 3) Chemical analysis of
village soil: water shortage or the type of soil is the reason
why the agricultural lands do not yield products, 4) Field
interviews with the old men who either resuscitate aqueducts or have enough knowledge about aqueducts, and 5)
Analyzing the statistical results: To study the population
from 1966 to 1987. Also, these analyses are presented in
the form of descriptive-analytical method. The presented
analyses in this article link water resource exploitation,
agriculture, rural texture, and emigration over a time horizon to create a more reliable assessment of the reasons
for the current critical condition regarding emigration in
Abdullah Abad village of Damghan.

3. Results
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Research in this area by authors began in 2017. The results of the long time horizon study show that there exists a relationship between water resource exploitation,
agricultural land benefit, and rural texture expansion.
Moreover, the results show that selecting the type of water resource affects the existence of the critical condition
in the other parts of this village. Changing the type of
water resource exploitation and using an unstable pattern
in this village are the main reasons for the groundwater
level drop. Moreover, easy and fast availability of water
resources is the other reason for the change in the water
resource exploitation in this village. Also, using a suitable
cultivation method and suitable benefit of agricultural
lands affect both maintaining soil strength and the quality
of agricultural products.

4. Discussion
By considering the effect of water on agriculture, and
also by considering the effect of agriculture on the social
and economic life of Abdullah Abad village, an agricultural lands revitalization plan is proposed in this paper to
reverse the emigration from the city to Abdullah Abad
village. This revitalization plan is based on the optimum
operation of the water resource in the current usage. The
soil property investigation of the empty agricultural lands
of this village shows that this soil can be used for agriculture. Thus, the proposed plan is presented to revive the
old empty agricultural lands of the village which had been
cultivated many years ago.

5. Conclusion
There is a chain relationship between biological assemblies in which the manner and extent of resource utilization are affected, both in the regional and local sector. The
change in the type of water use has caused a change in
the housing of the villagers, which has become life in the
castle and an enclosed and scattered environment, which
in turn has caused a change in the rural lifestyle because
the castle has its own principles and way of life. These developments has reduced land under cultivation, employment in the village, the creation of spaces and investment
opportunities due to lack of facilities, lack of sustainable
development of the village and lack of growth and development of the village with declining population and
group migration. Facility-related age due to reduced need
for facilities is another consequence of these developments. Because the change in one factor, due to the continuous relationship of the parts with each other, affects
other parts.
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 -2استادیار ،گروه مستندنگاری و مطالعات معماری و مرمت ابنیه و بافت ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
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کلیدواژهها:

مهاجرت روستایی،
بهر هبرداری آب ،بافت
روستایی ،قنات ،دامغان

کمبود آب و بهرهبرداری ناصحیح از منابع یکی از معضالتی است که در دهههای اخیر گریبانگیر جامعه و تغییرات اساسی در سکونتگاههای
روستایی شده است .این پژوهش به اثرات بلندمدت تغییر در نوع بهرهبرداری از آب بر ساختار سکونتگاه روستایی ،جمعیت ،مهاجرت و
کشاورزی به عنوان اشتغال اصلی روستاییان در روستایعبداهللآباددامغان به عنوان یکی از روستاهای آسیبدیده و در معرض نابودی
پرداختهشدهاست .با شناسایی و تحلیل منابع تامین آب شهر دامغان و روستای مذکور در بازه زمانی  50سال ،ترسیم نمودار پیزومتریک
چاههای منطقه ،شناسایی تغییرات نوع بهرهبرداری ازآب ،تحلیل ساختار بافت و اراضی کشاورزی روستا با تصاویرهوایی سالهای ،1345
1397 ،1366و تحلیل نتایج آماری جمعیت و مهاجرت ،به اثرات محلی و منطقهای تغییر در نوع بهرهبرداری آب پرداختهشدهاست.
رویکرد عمده پژوهش به جهت محدودیت منابع مبتنیبر تحلیل و مشاهدات میدانی است شیوه گردآوری اطالعات به صورت کتابخانهای
و مصاحبههای میدانی است که به روش توصیفی  -تحلیلی به نگارش در آمده است .در نتیجه پژوهش ،تغییر در نوع بهرهبرداری از قنات
(بهرهبرداری پایدار) به چاه (بهرهبرداری ناپایدار) سبب ایجاد سه دوره ،با شرایط کالبدی ،ساختاری و جمعیتی متفاوت در روستا گردید
که در پایان به جهت بهرهبرداری بهینه از اراضی کشاورزی و منابع آب موجود در روستا و همچنین اصالح زنجیره پیوسته عناصر حیاتی
محلی و منطقهای ،طرح پیشنهادی ارائه گردید.

مقدمه
آب یکی از عناصر حیاتی در شکلگیری سکونتگاههای دائمی
و موقتی از قدیماالیام بوده است .پیشینیان با اختراع قنات به
یکی از الگوهای پایدار بهرهبرداری از منابع آب دست یافتند .ابداع
روشی بهمنظور استحصال آب از زیرزمین به دلیل شرایط خاص
اقلیمی کشورمان اقدام به ابتکاری شگفتآور جهت بهرهبرداری
از آبهای زیرزمینی ارائه نمود و فالت این سرزمین بنام زادگاه
قنات شناخته شد ) .(barshan, 2004دسترسی به آب با این شیوه
تا دهههای اخیر مورداستفاده برخی از شهرها و روستاهای ایران
بوده و حتی در برخی از مناطق همچنان فعال است .قنات از
ابداعات تکنيکي ايران باستان در حدود سه هزار سال پيش براي
بهرهبرداری از آبهای زيرزميني در سطح زمين بوده است .اين
تکنيک مورداستفاده مادها و پارسها بوده و سپس به سرتاسر
فالت ايران گسترش يافته و سپس از ايران به ساير نقاط جهان

رفته است .هدف از حفر قنات ،ايجاد سکونتگاه ،اجتماعات پايدار،
توسعه کشاورزي و رونق اقتصادي بوده است ).(Ziari, 2000
خشک شدن قناتها تنها به معنای از بین رفتن منابع تأمین
آب روستاهای فالت مرکزی ایران نیست ،بلکه میتواند نقش
مهمی در کاهش همکاری و سرمایه اجتماعی در روستاهای آن
داشته باشد ) .(Labbaf Khaneiki et al., 2019: 385در شهرستان
دامغان که یکی از شهرهای مناطق گرم و خشک کشور است و
روستاهای آن ،استفاده از قنات الگویی رایج در دست یافتن به این
عنصر حیاتی بوده است .در سالهای  1366 -1359با حفاری
چاه در روستاهای این شهر ،سطح آبهای زیرزمینی منطقه
پایین رفته و این موضوع یکی از عوامل اصلی خشک شدن تعداد
زیادی از قناتهای روستاها شده است (Report of studies of
) .wells in Damghan region, 2017بحرانهایی که بهواسطه حفر
چاههای عمیق بر آبهای زیرزمینی حاکم شده است در گذشته

* نویسنده مسئول:
دکتر میترا آزاد
نشانی :تهران ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،گروه مرمت و احیاء ابنیه و بافتهای تاریخی -مرمت و حفاظت میراث معماری.
تلفن+98 )912( 1508912 :
پست الکترونیکیmithraazad@gmail.com :

129

بهار  . 1400دوره  .12شماره 1

فصلنامهپژوهشهایروستایی

علیرغم چندین سده بهرهبرداری با قنات مشاهده نشده است
) .(Bouzarjomehri & khatami, 2018ویژگیهای ساختاری قنات
میتواند همکاری و همزیستی میان طبیعت و انسان را برقرار
سازد و همین همکاری و همزیستی را میان گروههای انسانی
ذینفع هم ایجاد میکند ).(Labbaf Khaneiki & Semsar, 2015
چراکه روستاییان متأثرترین افراد از محیط طبیعی اطراف خود
هستند و باید در برنامهریزی روستایی به شکل ویژهای تأثیر توان
محیطی بر روستا بررسی شود ).(Nouri & Norouzi Avargani, 2016
نیاکان ما نظامی برای بهرهبرداری پایدار از منابع آب (ابداع
قنات) و خاک ایجاد کرده بودند که میتواند سرمشق مناسبی برای
حل بحرانهای اخیر از قبیل فرسایش ،کاهش سطح زیرکشت،
شور شدن آبهای زیرزمینی ،شور شدن خاکها ،هجوم شنهای
روان ،گسترش بیابانها و حتی مشکل بیکاری باشد و معیشت
پایدار را فراهم کند (Ghafaripour, 1991; Basirpour & Mosavi,
).1995; Sarzaim & Mirab Ardakani, 1995
بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار درسال  ٩٤حدود
 ٥٠درصد از شاغالن روستایی در بخش کشاورزی فعالیت
میکنند ) .(Semnan Province Statistics Report, 2016که این
آمار نشان میدهد کشاورزی ،اشتغال نیمی از جمعیت روستاها
است که با کاهش امکانات کشاورزی و با افزایش آمار بیکاری،
جوانان و نوجوانان ساکن در روستا را جهت برآورده کردن نیازهای
اساسی ،کار و دیگر امکانات مجبور به مهاجرت مینماید .مهاجرت
بهعنوان یکی از عوامل تغییر ساختار و توزیع جمعیت ،دارای
اثرات منفی ،مثبت ،درازمدت ،کوتاهمدت است و همچنین در
ساختار اجتماعی و اقتصادی منطقه مهاجر فرست تغییراتی را
ایجاد خواهد کرد ) .(Mohajerani & Roosta, 2013در این مقاله،
بهعنوان موردمطالعه به بررسی روستای عبداهللآباد که یکی از
روستاهای در معرض جدی این آسیبها قرار گرفته ،پرداخته
شده است .هدف از انجام این پژوهش بررسی آسیبهای مذکور
در بلندمدت و بررسی وضع کنونی آبهای زیرزمینی در بخش
جنوب و جنوب غربی شهرستان دامغان با بررسی سطح ایستابی
(پیزومتریک) آب و ارائه راهکار مناسب جهت بهرهمندی از آب
در وضعیت کنونی آن و تحت کشت قرار گرفتن اراضی کشاورزی
روستای عبداهللآباد به جهت افزایش اشتغال و بهرهبرداری بهینه
از آب و زمینهای کشاورزی روستا ،حفظ جمعیت و مهاجرت
معکوس و احیا بافتهای تاریخی آنکه عوامل حیاتی این روستا به
حساب میآیند ،است .مفهوم مهاجرت معکوس بیانگر مهاجرت و
بازگشت به مبدأ است که بیشتر مربوط به مهاجرانی است که بر
اساس دالیلی همچون بهبود شرایط اشتغال و اقتصادی در مبدأ
مهاجرت و برخی مشکالت در مقصد مهاجرت و دالیل دیگر،
دوباره به مبدأ اولیه مهاجرت خود برمیگردند & (Alibabaiee
).jomepour, 2017

مروری بر ادبیات موضوع
در جدول شماره  1به رویکردها و دیدگاههایی که پژوهشهای
مختلف به آن پرداختهاند ،اشاره شده که در این میان به اثرات
تغییر نوع بهرهبرداری منابع آب در سکونتگاههای روستایی بهطور
ویژه پرداخته نشده است .همچنین پژوهشی در این راستا ،در
روستاهای شهرستان دامغان و روستای عبداهللآباد تاکنون صورت
نگرفته؛ که این مقاله برای نخستین بار به آن پرداخته است.
بررسی منابع آب در بازه زمانی  50ساله ،تحلیل اثرات تغییر
منابع آب با استفاده از نمودار سطح ایستابی (پیزومتریک) در
منطقه و روستای مذکور و پیرامون آن ،تحلیل تحوالت در بافت
روستا با بررسی تصاویر هوایی سالهای  1366 ،1345و 1397
و آنالیز شیمیایی خاک بخش اراضی قدیمی روستا پرداخته شده
و درنهایت به ارائه طرح احیا برای بهرهبرداری بهینه از منابع
آب و اراضی کشاورزی قدیمی روستا پرداخته شده است .شیوه
گردآوری اطالعات بهصورت مصاحبههای میدانی و کتابخانهای
بوده و بهصورت توصیفی  -تحلیلی به نگارش درآمده است.

روششناسی تحقیق
شناسایی ظرفیت آب در روستای عبداهللآباد

معرفی روستا
شهرستان دامغان از توابع استان سمنان ،شهری باستانی با
عنوان افسانهای صددروازه ،که پایتخت اشکانیان نیز بوده است
) .(Bani Asadi, 1995در حوزه پیرامون شهرستان دامغان و در
دشتهای پیرامون این شهر تعداد زیادی آبادی وجود دارد.
روستای عبداهللآباد یکی از روستاهای دهستان قهاب صرصر از
بخش امیرآباد شهرستان دامغان است .این روستا در فاصله 38
کیلومتری از شهر دامغان و  11کیلومتری مرکز بخش (شهر
امیریه) قرار دارد (تصویر شماره  .)1هسته اولیه این روستا،
قلعه تاریخی آن بوده است که در منتهیالیه شرقی روستا قرار
دارد (تصویر شماره (Report of studies of wells in Damghan )2
).region, 2007
منابع تأمین آب
منابع تأمین آب در دامغان در دو بخش منابع قدیمی و وضع
کنونی بررسی شده است .در سال  1359اولین چاهها در منطقه
احداث شد .که پیش از این تاریخ ،با عنوان منابع تأمین آب در
قدیم و پس از این تاریخ تا حال حاضر ،با عنوان منابع تأمین آب
در وضع کنونی بررسی شد.
تقسیم آب منطقه دامغان در قدیم (پیش از سال )1359
ابودلف ،سیاح مشهور دوران اسالمی ،که در اواسط قرن چهارم
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هجری ( 341ه .ق ).از منطقه دیدن نمود ،در خصوص تقسیم آب
منطقه دامغان چنین مینویسد:
در دامغان سد عجیبی برای تقسیم آب وجود دارد که از آثار
دوره ساسانی است .آب آن از مغارهای 1واقع در کوه بیرون میآید
و پس از جریان بهوسیله این سد به 120قسمت برای آبیاری
 20قریه تقسیم میشود .مقدار آب هیچیک از این جویها به
نفع صاحبان آنها زیاد نمیشود و نیز ممکن نیست دو جوی
به هم آمیخته شوند ) (Tabatabai, 1963و همچنین مقدسی
نیز در نیمه دوم قرن چهارم هجری نیز از آن یاد کرده است
) .(Qazvini, 1994محل جوشان آب ،یعنی چشمهعلی ،در حدود

 32کیلومتری شمال غربی دامغان بوده که بر اساس مدارک ثبتی
موجود ،مقدار آب چشمهعلی 135بند (سهم) به ثبت رسیده
است که حدود  75درصد آن حقابه روستاهای سر راه و حدود
 25درصد بقیه حقابه شهر دامغان است ) .(Bani Asadi, 1995این
شیوه آبرسانی از زمان ساسانیان بوده و بیش از  1500سال این
شیوه به حیات خود ادامه دادهاست .تقسیم آبی که ابودلف و
ذکریای قزوینی از آن یاد کردهاند ،ه م اکنون نیز موجود است و به
«آب پخشان» چشمهعلی شهرت دارد .این سد به روستاهای سر
راه خود آبرسانی میکرده که اکثریت روستاها و آبادیهای دیگر
بهوسیله قنات به آب موردنیاز خود دست مییافتند که برخی از
قناتها در تصاویر هوایی قدیمی نیز مشهود هستند.

 11سوراخ کوه

جدول  .1مروری بر پژوهشهای مرتبط با موضوع.
نام نویسندگان/سال
Ziari, 2000

عنوان پژوهش

خالصه پژوهش

نقش مهم توپوگرافي و آب -بهعنوان مباني فرهنگي شکلگیری و توسعه اوليه و
تکنیک قنات و نقش آن در شکلگیری توسعه اولیه
جهتگیری مساکن و شبکه معابر سکونتگاههاي ايران و تأثیر مذهب ،تجارت ،مالحظات
سکونتگاههای روستایی
سياسي و امنيتي و راه

&  Soltani Mohammadiبازشناسی اثر قنات بر سکونتگاههای منطقه مرکزی
Yousefi, 2019
ایران (مطالعه موردی :روستای محمدیه نائین)

بررسی تعامالت روستای محمدیه با نظام آب و اثر قنات

Yasouri, 2007

بررسی ارتباط بین ظرفیت منابع و میزان بهرهبرداری از آن با تخریب منابع توسعه پایه و
محدودیت منابع آب و نقش آن در ناپایداری مناطق
در نظر نگرفتن ظرفیت منابع و بهرهبرداری ناصحیح از آن ،ناپایداری مناطق روستایی را به
روستایی استان خراسان رضوی
دنبال داشته است.

Talebi et al, 2020

ارتباط معنیداری میان تغییر در منابع آب کشاورزی با تغییرات جمعیتی در روستاهای
دهستان نیزار ،بخش سلفچگان ،شهرستان قم وجود ندارد ،اما تغییر میزان دسترسی به
بررسی رابطه تغییرات منابع آب کشاورزی با
شاخصهای اقتصادی و اجتماعی (مورد مطالعه :این منابع منجر به افزایش تنشهای اجتماعی ،افزایش انگیزههای مهاجرت ،کاهش سطح
زیرکشت ،کاهش رضایتمندی از زندگی و افزایش هزینههای بهرهبرداری از منابع آب
دهستان نیزار ،بخش سلفچگان ،شهرستان قم)
منجر شده است

به بررسی اثرات افزایش جمعیت و افزایش بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی در
سکونتگاههای روستایی شهرستان لردگان پرداخته که اثرات آن شامل :افت سطح
افت منابع آب زیرزمینی و تأثیر آن بر ساختار کالبدی
آب زیرزمینی ،خرد شدن قطعات زراعی ،اعطای مجوز حفر و کفشکنی چاهها و رواج
 Taghipoor Javi,2020نواحی روستایی (موردمطالعه :سکونتگاههای روستایی
محصوالت زراعی آبخواه درتعامل با افزایش جمعیت ،افت تراز آبهای زیرزمینی ،ایجاد
شهرستان لردگان
شکاف عمیق در مساکن و مزارع ،دگرگونی سیمای دشتها ،ناپایداری سکونتگاههای
روستایی
مدیریت پایدار آب کشاورزی بررسی شده و راهکارهای اولویتشده شامل :برنامهریزی
 Sayyar Zolikhaei et al.,راهکارهای مدیریت پایدار آب کشاورزی (مورد مطالعه
آبیاری -آموزشهای کاربردی و مستمر -بازچرخانی آب در فرآیند تولید -افزایش راندمان
2019
استان همدان)
انتقال آب -آگاهیبخشی و اطالعرسانی -نهایت کاهش ضایعات کشاورزی
بررسی اثرات کمآبی تاالب هورالعظیم بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی زندگی روستاییان کرانه
 Gharani Arani et al.,تحلیل اثرات کمآبی هورالعظیم بر جنبههای اجتماعی
و ارائه راهکارها و استانداردهای الزم زیستمحیطی ،توسعه گردشگری و راهحلهای رفع
2017
و اقتصادی زندگی روستاییان
کمآبی
Hasani, 2019

بررسی دو نوع کشاورزی سنتی و مدرن و رابطه آن با سیستم پایداری روستایی .کشاورزی
جایگاه کشاورزی سنتی و مدرن در پایداری اجتماعات سنتی با سیستم پایداری تأثیر مستقیم دارد و میتوان آن را نوعی از کشاورزی پایدار
روستایی با توجه به معرفی نظریه شبکه روستایی قلمداد کرد .هر آنچه کشاورزی روستایی به سمت مدرن شدن میرود به شدت بر پایداری
""rural web
روستایی اثر منفی دارد.
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :نگارندگان1399 ،
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تصویر  .1موقعیت قرارگیری روستا عبداهللآباد دامغان.1398 ،
منبع :نگارندگان1398 ،

فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع تأمین آب روستای عبداهللآباد دامغان در قدیم
(پیش از سال )1359
قنات
تا پیش از سال  1359که اولین چاهها در منطقه احداث شدند،
ب آشامیدنی و کشاورزی روستای عبداهللآباد از طریق قناتها
آ
تأمین میشد .مسیر قنات اصلی روستای عبداهللآباد از سمت
پاییندست جاده قوشه شروع شده و به منتهیالیه جنوب روستا
میرسد که با انجام مشاهدات و مصاحبههای میدانی شناسایی
گردید .که در حال حاضر خشک شده و بخشهایی آن تخریب
شده است.
میزان آبدهی این قنات شامل 20 :بند آب از قنات برای
کشاورزی گرفته میشده که قطر جویهای هدایت آب آن در
حدود  50سانتیمتر بوده است .آبیاری یک هکتار زمین 3 ،ساعت
به طول میانجامیده است .هر بند 10 ،مترمربع زمین را آبیاری
میکرده و با وجود  20بند آب میتوان چنین محاسبه کرد که
در مدت زمان  36دقیقه 200 ،مترمربع زمین آبیاری میشده
است .با توجه به این موضوع که هر  200مترمربع در  36دقیقه
آبیاری میشود ،بنابراین هر یک مترمربع زمین در مدت 10/8
ثانیه آبیاری میگردد (مصاحبه با مقنی قنات).
منبع تأمین آب روستای عبداهللآباد دامغان در وضع
کنونی (پس از سال )1359
چاههای منطقه
در حال حاضر ،چندین حلقه چاه در روستا وجود دارد که
چاههای حفرشده متعلق به سالهای  1359تا 1366 هستند.
بنا بر اطالعات کسبشده از کارشناسان اداره امور آب شهرستان
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تصویــر  .2لکهگــذاری و تحلیــل فضایــی روســتای عبداهللآبــاد دامغــان،
 .1398منبــع :نگارنــدگان1398 ،
فصلنامه پژوهشهای روستایی

دامغان ،احداث چاه جدید از سال  1366به بعد در این منطقه
ممنوع گردیده است (Report of studies of wells in Damghan
).region, 2007
جدول شماره  2نشان میدهد چاههای این منطقه در رده
چاههای عمیق و نیمه عمیق قرار دارد .در سالهای  1366به
بعد و در سالهای 1374و 1364چاههایی احداث شده که میزان
بهرهبرداری از آنها کم است.
بندهای خاکی (ترکینست) روستای عبداهللآباد
یکی از روشهایی که بهطور غیرمستقیم میتواند باعث کاهش
اتکا به منابع آب معمول نظیر چاه و قنات و یا آب رودخانه باشد،
استحصال مستقیم آب باران است که منظور از آن جمعآوري و
بهرهبرداري از آب باران در محل بارش است (Sadat Rasoul et
).al., 2018
استفاده از روانابهای سطحی و ذخیره کردن آب در تُرکی
ن ِست ،2روشی است که در این روستا برای مصارف آب کشاورزی از
قدیماالیام تدارک دیده شدهاست .دو مورد از آنها در سال1391
ثبت شدهاند که مساحتی در حدود  2هکتار دارند و تحت عنوان
بند خاکی دارابیان و بندخاکی فدایی از آنها نام برده شدهاست.
در قسمت جنوبی قلعه تاریخی و در فاصل ه تقریبی  700متری
از آن ،یک بندخاکی قرار گرفتهاستکه اطالعاتی در رابطه با
این بند خاکی ثبت نشده است .ولی در طرح هادی روستای
عبداهللآباد از این بند خاکی چنین گفته شده که با توجه به وقوع
سیل در سال 1342و آبگرفتگی و تخریب اراضی کشاورزی
جنوب روستا ،جهاد کشاورزی اقدام به ساخت بند خاکی در
اراضی جنوبی روستا کرده بود که با توجه به بررسی نقشههای
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هوایی به نظر میرسد که این بند خاکی همان بند مذکور باشد.
استفاده از این شیوه بهمنظور بهرهمندی از روانابهای سطحی در
فصول پربارش و ذخیره آن بهمنظور استفاده در فصول موردنیاز

امری هوشمندانه بوده است .که اثری در ناپایدار کردن بهرهمندی
از آب ندارد (تصویر شماره .)3

جدول  .2مشخصات تعدادی از چاههای محدوده روستای عبداهللآباد و روستاهای مجاور آن.
نام چاه

سال حفاری

عمق چاه

دبی آب

میزان آبیاری

چاه آب و فاضالب
(پالک )959

1360

90متر

 5لیتر در ثانیه
به  2لیتر کاهش یافته

آب شرب

چاه مشاعی اشرفی اصفهانی
(پالک )973

1362

130متر

35لیتر در ثانیه

100هکتار

چاه شرکت دام کشت
(پالک )4380

1378

90متر

10مترمکعب در شبانهروز

برای دامداری

چاه مشاع مظفر
(پالک )235

1359

150متر

23لیتر در ثانیه

150هکتار

چاه محمد هوشمند
(پالک )55

1359

150متر

 30.93لیتر در ثانیه

 170هکتار (روستا امروان)

چاه محمدعلی هوشمند
(پالک)2291

1364

 80متر

 3لیتر در ثانیه

یک هکتار

چاه هنرستان کشاورزی
(پالک )668/2

1364

150متر

دبی اولیه49-30 :
دبی ثانویه23.3 :لیتر د ر ثانیه

 150هکتار

چاه هنرستان کشاورزی
(پالک )555

1360

 175متر

97.23لیتر در ثانیه

 200هکتار

چاه مرکز رسول اکرم
(پالک)480/2

-

 150متر

دبی اولیه 30 :لیتر در ثانیه
دبی ثانویه 18.56 :لیتر در ثانیه

 375هکتار
امروان

چاه شرکت دام کشت
(پالک )4121

1374

 90متر

 3لیتر در ثانیه

یک هکتار

چاه آب و فاضالب عمروان
(پالک )5094/2

1354

 100متر

 7لیتر در ثانیه

آب شرب امروان

منبع(Report of studies of wells in Damghan region, 2007) :
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بررسی نمودار سطح ایستابی آب منطقه

به جهت بررسی و پیشبینی اثرات منطقهای تغییر در نوع
بهرهبرداری از آب الزم است تا جهت حرکت آبهای زیرزمینی
در بخش فراتر از روستای موردنظر بررسی شود .بر این اساس
منحنی تراز سطح ایستابی  18چاه بهصورت پراکنده در بخش
جنوب و جنوب غربی دشت دامغان محاسبه و ترسیم شد.
منابع آب زیرزمینی شهرستان دامغان از کوهپایهها و دشت
تأمین گردیده که تغذیه این دشت نیز همانند دشت سمنان،
توسط ذوب برفها و بارندگیها صورت میگیرد .سطح ایستابی
آبهای زیرزمینی دشت دامغان از  1/5تا  110متر متغیر است.
در سالهای قبل ،منابع آب زیرزمینی این دشت از بیالن منفی
برخوردار بوده ) (Bani Asadi, 1995و به دلیل برداشتهای صورت
گرفته از این دشت ،روند افزایش عمق سطح ایستابی در آن ادامه
دارد.
نمودار سطح ایستابی آب منطقه

منحنی تراز بهدستآمده نشان میدهد ،جهت حرکت آبهای

زیرزمینی منطقه از غرب به شرق است .جهت حرکت آب موجود
در آبخوانهای زیرزمینی که شیبدار هستند ،از نقاط مرتفعتر به
سمت نقاط پستتر است .به همین خاطر ،اگر میزان برداشت آب
در نقاط پست زیاد باشد بحران کمآبی و خشک شدن قناتها
از نقاط مرتفعتر شروع میشود ) .(Sedaghat, 2007روستای
عبداهللآباد و روستاهای مجاور آن تقریباً در بخش میانی قرار
گرفتهاند و با توجه به اینکه جهت جریان آب زیرزمینی به سمت
شرق است .بر این اساس برداشت بیرویه آب در این بخشها،
نقاط غربی را با بحران کمبود آب مواجه میکند (تصاویر شماره
 4و .)5

یافتهها
بررسی تغییرات و پیامدهای ناشی از تغییر در نوع بهرهبرداری
آب

در این بخش به بررسی ساختار بافت روستایی ،اراضی کشاورزی
و جمعیت روستای عبداهللآباد پرداخته شده که در پایان به تحلیل
اثرات نوع بهرهبرداری آب بر موارد مطرحشده ،پرداخته شده است.

روستای عبداهلل آباد
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تحلیل ساختار کالبدی روستا (بافت روستا و اراضی
کشاورزی)
عکسهای هوایی سال  1345روستا نشان میدهد که قلعه در
قسمت منتهیالیه شرقی روستا بوده است که تعدادی خانه در
قسمت غربی قلعه وجود داشته است (تصویر شماره .)6
و بخش وسیعی از روستا (شرق ،شمال شرق ،شمال و شمال
غرب) را زمینهای کشاورزی تشکیل میداده است بهگونهای
که به نظر میرسد بافت مسکونی بهوسیله زمینهای کشاورزی
احاطهشده با توجه به محدود بودن بافت روستا در طی سالهای
 1345و مصاحبههای میدانی انجامشده ،مشخص گردید که در
طی این سالها زندگی روستاییان در قلعه بوده است و اراضی
کشاورزی با توجه به شیب روستا و مسیر قنات در بخش شرقی
قرار داشته است.
در عکس هوایی سال ،1366گسترش محدوده اراضی کشاورزی
و بافت روستایی را شاهد هستیم (تصویر شماره  .)7در طی این
سالها با احداث اولین چاهها در سال  ،1359اراضی کشاورزی
در بخشهای شمالی ،شمال شرق و شمال غرب گسترش یافت
ت روستا در سالهای اولیه
و به نظر میرسد با توجه به اینکه قنا 
احداث چاه همچنان فعال بوده ،اراضی کشاورزی اولیه روستا در
بخش شرق (بهصورت محدودتر) تحت کشت قرار میگرفتهاست.
در نقشههای  1397مشاهده میشود که بافت مسکونی از
سمت غرب روستا گسترش یافته که به مرور زمان قلعه خالی
از سکنه شده و با ساختوسازهای پراکنده ،محدوده مسکونی
و نوساز روستا افزایش یافته است (تصویر شماره  .)8زمینهای
کشاورزی در طی سالهای اخیر در بخشهای شمالی ،شمال
شرق و شمال غرب روستا گسترش یافته و اراضی کشاورزی اسبق

تصویر  .6عکس هوایی  1345روستای عبداهللآباد.
منبع :سازمان نقشهبرداری کشور1398 ،
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روستا تحت کشت قرار نگرفتهاند و به جهت انتقال آسان آب،
زمینهای کشاورزی حتیاالمکان در مجاورت چاهها گسترش
داشتهاند .در حال حاضر قلعه بهعنوان هسته اولیه روستا در
معرض نابودی قرار گرفته و اراضی کشاورزی پیرامون آن تحت
کشت قرار نمیگیرد .در گذشته با توجه به اینکه اراضی کشاورزی
بهصورت دورهای تحت کشت قرار میگرفته ،گستردگی بیشتری
داشته است .نتایج تحلیل ساختار بافت روستا نشان میدهد که
در سال  1366ساختار کلی بافت ،به شکل وضع کنونی نزدیک
شده است .که این تغییرات با زمان احداث چاهها و تغییر در نوع
بهرهبرداری منابع آب ،همپوشانی دارد.
کل اراضی کشاورزی روستای عبداهللآباد 820هکتار بوده که
در حال حاضر تنها  420هکتار آن کشت میشود و  400هکتار
دیگر آن در حدود  30سال است که کشت نمیشود (Guidance
) .Plan of Abdullah Abad village, 2006در مصاحبات میدانی از
روستاییان ،در زمان حیات قنات چنین حاصل شد که 8 :بلوک
زمین کشاورزی در طول سال کشت میشده که هر بلوک برابر
 8هکتار بوده که در مجموع در طول سال  64هکتار زمین
کشاورزی کشت میشده است و با توجه به  820هکتار از کل
اراضی کشاورزی روستا ،حدود  13سال طول میکشید تا کل
زمینهای کشاورزی ،یک دوره کشت شوند .بدین معنی که در
هر دوره از کشت ،بخشی از زمینهای کشاورزی استفاده میشده
تا اراضی ،قوت و توان برای بهرهبرداری سالهای بعد خود را به
دست آورند .همانطور که در طر ح هادی روستایی گفته شد،
منظور از اراضی کشاورزی که کشت در آنها صورت نمیگیرد،
زمینهای کشاورزی مربوط به هسته اولیه روستا (در بررسی
عکس هوایی سال  1345مشخص گردید) و زمینهای کشاورزی
وسیع در سالهایی که میزان بهرهبرداری از قنات و چاه وجود
داشت ،است.

تصویر  .7عکس هوایی  1366روستای عبداهللآباد.
منبع :سازمان نقشهبرداری کشور1398 ،
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تصویر  .8عکس هوایی  1397روستای عبداهللآباد .منبعusgs, 1879 :
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تحلیل شیمیایی خاک روستای عبداهللآباد
جدول بررسی آنالیز شیمیایی خاک مزارع روستای عبداهللآباد
بهمنظور اینکه آیا کیفیت نوع خاک یکی از عوامل کاهش
کشاورزی است یا خیر و همچنین بررسی کیفیت خاک اراضی
برای ارائه طرح پیشنهادی احیا اراضی آنالیز شده است.
با توجه به تطبیق جدول شماره  3با جداول استاندارد خاک
مناسب کشاورزی ،مشخص گردید که این خاک برای کشاورزی
و کشت صیفیجات و پسته که از محصوالت شاخص شهرستان
دامغان است ،مناسب است.
بررسی جمعیت و مهاجرت در روستا

بررسی شمار جمعیت در روستای عبداهللآباد از سال 1345تا
 1390نشان از سیر نزولی آن است که بیشترین افت جمعیت از
سال  1365به بعد رخ داده است .این کاهش جمعیت همزمان
با ممنوعیت احداث چاه در منطقه بوده است (جدول شماره .)4
تحلیل و جمعبندی

بر اساس نوع بهرهبرداری آب ،اراضی کشاورزی ،ساختار بافت
روستایی و جمعیت این روستا را به سه دوره تقسیم نمود.

تحلیل و بررسی جدول شماره  5نشان میدهد که در هر دوره،
نوع بهرهمندی از آب بهصورت زنجیروار اثراتی در ساختار اراضی
کشاورزی ،ساختار کالبد روستایی و به دنبال آن جمعیت روستا
را به دنبال داشته است.
جمعبندیهای نشان میدهد که در دوره اول و سالهای
 1345 -1355تنها  64هکتار از زمینهای کشاورزی در سال
تحت کشت قرار میگرفتهاند که با قناتها آبیاری میشدند و
جمعیت روستا  433-436نفر بوده این در حالی است که در
دوره دوم (سالهای  )1375-1355عالوه بر قنات ،چاهها نیز
حفاری و مورداستفاده قرار میگرفتند و اراضی کشاورزی به 820
هکتار افزایش یافت و جمعیت (423 -321نفر) تا ده سال اول
تقریباً ثابت مانده است .اما در سال  1375کاهش یافته است.
کاهش جمعیت در روستا در بازه سال  1375-1365رخ داده
است .این در صورتی است که میزان اراضی کشاورزی همچنان
 820هکتار بوده است .اما نکته قابلتوجه اینکه ،این بازه نزولی
همزمان با ممنوع شدن احداث چاهها بوده است؛ این ممنوعیت
حاکی از کم شدن سطح آبهای زیرزمینی بوده است که پیامد
آن در طی همین سالها با خشک شدن قناتها پدیدار گشت
(تصویر شماره .)9

جدول  .3نتایج آنالیز شیمیایی خاک مزارع روستای عبداهللآباد دامغان.
Texture
بافت خاک

Clay%
رس

Silt%
سیلت

Sand%
ماسه

T.N.V%
آهک

O.M%
ماده آلی

K
PPM
پتاس

P
PPM
فسفر

EC
Dsm-1
فسفر

PH
اسیدیته

Soil
NO

لوم شنی رسی

27

20

53

38

6/0

246

8/3

4/2

5/7

80-40

منبعReport of studies of wells in Damghan region, 2007 :
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جدول  .4جمعیت روستای عبداهللآباد در طی سالهای .1390-1345
سال

1345

1355

1365

1375

1385

1390

جمعیت

433

436

423

321

252

240
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبعMasoudian, 2017 :

جدول  .5جدول مقایسهای جمعیت ،نوع منبع تأمین آب ،اراضی کشاورزی و بافت روستای عبداهللآباد در بازه زمانی  05ساله.

1

دوره

سال

جمعیت

دوره اول

1345
-1355

433-436

قنات

دوره دوم

13551375

423-321

قنات – بند خاکی -چاه

820هکتار

دوره سوم

1375
-1395

252-240

چاه -بند خاکی

420هکتار

1

نوع منبع تأمین آب

اراضی کشاورزی تحت کشت

بافت روستا (نوع مسکن)

 64هکتار در سال

زندگی در قلعه و تعداد اندکی از خانههای
پیرامون قلعه
زندگی در قلعه و شکلگیری و گسترش
خانهها و دیگر فضاها در پیرامون آن
خالی از سکنه شدن قلعه و زندگی در خانهها
و بافت جدید روستا
فصلنامه پژوهشهای روستایی

منبع :نگارندگان1399 ،

)1. Statistical Centre of Iran (2014

تصویر  .9جمعیت روستای عبداهللآباد در طی سالهای  .1390-1345منبع :ترسیم از نگارندگان1399 ،

بر این اساس نتایج چنین است که در هر دوره با تغییر نوع
بهرهبرداری آب در ساختار کالبدی سکونتگاهی نیز تغییراتی
ایجاد شد .بدینصورت که تا زمان حیات قنات ،زندگی در قلعهها
و دسترسی به آب به اقتضای شیب اراضی و هدایت آب به اراضی
پاییندست صورت میگرفته است .با حفاری نخستین چاهها به
جهت آبیاری و دسترسی آسان به آب ،فرم سکونتگاههای روستایی
از زندگی در قلعهها و فضایی متمرکز به ساختاری پراکنده تغییر
یافت که البته اینها نشان از تأثیر مدرنیته نیز است .که تفاوت در
بهرهمندی پایدار و ناپایدار از منابع در این امر نشان داده میشود.
استفاده از اصول ناپایدار همچون چاهها در این پژوهش چنین بود
که در سالهای نخست بهرهبرداری بهصورت ناپایدار ،شاهد رشد
در بهرهبرداری از منابع و محصوالت آن بوده؛ در صورتی که در
بازه زمانی طوالنی ،موجب از بین رفتن الگوی پایدار بهرهبرداری

فصلنامه پژوهشهای روستایی

از آب (قنات) در اثر پایین رفتن سطح آبهای زیرزمینی گردیده
است.

بحث و نتیجهگیری
طرح پیشنهادی جهت استفاده بهینه از آب و احیا اراضی
کشاورزی

در این بخش الزم است پیش از ارائه طرح ،به آنالیز خاک
اراضی کشاورزی این روستا عالوه بر بررسی آب پرداخته شود.
در این بخش بر اساس شرایط کنونی منابع آب موجود در
روستای عبداهللآباد سعی بر آن شده تا طرحهای پیشنهادی جهت
استفاده بهینه از منابع آب و احیا اراضی کشاورزی پیشنهاد گردد.
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روشهاي پیشنهادی شامل:
 )1استفاده از ترکینستها جهت جمعآوری روانابهای
سطحی
 )2انتقال آبهای تجمعیافته در ترکینست به نزدیکی اراضی
ی آب
کشاورزی توسط لولهکشی و یا ساخت جو 
 )3ساخت چاهکها و یا حوضچههایی با ابعاد  2×2×2متر در
مجاورت اراضی کشاورزی جهت ذخیره آب
 )4ساخت چاهکها یا حوضچههایی در فواصل مشخصی از
زمین ،متناسب با ابعاد زمین جهت انتقال آسان و ذخیره آب
 )5مرمت و احیا یخچال تاریخی موجود در روستا و ذخیره
یخ در فصول سرد و پرباران و استفاده از آنها در فصل کم باران
بدینصورت که یخها را میتوان در فصل کم باران به حوضچهها و
یا چاهکها انتقال داد و پس از ذوب شدن از آنها استفاده نمود.
 )6مدفون کردن یخ در مجاورت درختان
 )7استفاده از سیستم آبیاری قطرهای و محدود کردن میزان
برداشت آب از چاهها به خصوص از چاههای عمیق
 )8مدیریت و کنترل برداشت آب در مناطق پاییندست توسط
سازمانهای ذیربط
 )9کاشت دورهای در زمینهای کشاورزی به جهت ضعیف
نشدن خاک و بهرهبرداری از زمینهایی که در طی سالهای
طوالنی تحت کشت قرار نگرفتهاند.
در بررسی پژوهشهای مشابه به بررسی منابع آب و اثرات آن
در بخش اقتصادی ،اجتماعی و دیگر موارد مربوط به توسعه پایدار
سکونتگاههای شهری و روستایی مناطق مختلف ،نقش عنصر
آب در شکلگیری سکونتگاهها ،بررسی اثرات جمعیت و میزان
برداشت در منابع آب سکونتگاهها و بررسی و ارائه راهکارهای
بهینه بهرهبرداری از آب و اراضی کشاورزی در مناطق مختلفی
از کشور پرداخته شد.که در آنها به اثرات بلندمدت تغییر نوع
بهرهبرداری منابع آب در سکونتگاههای روستایی بهطور ویژه
پرداخته نشده بود و همچنین با توجه به موقعیت ،ویژگی و
شرایط متفاوت بخشهای مختلف ،این مقاله برای نخستین بار به
تحلیل موارد مذکور در سکونتگاههای روستایی شهرستان دامغان
پرداخت.
در این پژوهش ،بررسی منابع تأمین آب در قدیم منطقه دامغان
و روستای موردنظر در مقایسه با روشهای به کار گرفته شده
امروز (حفر چاه) نشان داد بهکارگیری این شیوهها در مقایسه
با قناتها که اصول پایدار بهرهگیری از آب هستند ،شاید در
ظاهر امر آسانتر و سادهتر به نظر برسد ولی در بلندمدت سبب
بروز رخدادهای جبرانناپذیری خواهد شد که اثرات آن در این
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پژوهش با بررسی منحنی تراز سطح ایستابی (پیزومتریک) در
بخش منطقهای و محلی تحلیل گردید و مقایسه این تحلیل در
کنار آنالیز تحوالت بافت روستا در سه دوره (بازه  50ساله) و
همچنین با تطبیق زمانی آنها نشان داد که با حفر چاهها در
منطقه و روستا اثرات در طی بلندمدت پدیدار شدند .نتایج نشان
میدهد ،در روستاهای پاییندست ،میزان برداشت آب در بحران
کمآبی مناطق باالدست اثر دارد .بنابراین ارتباط زنجیرواری میان
مجموعههای زیستی وجود دارد که نحوه و میزان بهرهمندی از
منابع در آنها ،هم در بخش منطقهای و هم در بخش محلی
متأثر است .تغییر در نوع بهرهبرداری از آب ،سبب تغییر مسکن
روستائیان شده که زندگی در قلعه و محیطی محصور به زندگی
در بافت و پراکنده بدل یافته که سبب تغییر در سبک زندگی
روستایی نیز شده است چرا که قلعهنشینی دارای اصول و روش
زندگی مختص به خود است که در طی این تحوالت ،تغییر یافته
است ،کاهش اراضی تحت کشت ،کاهش اشتغال در روستا ،کاهش
ایجاد فضاها و موقعیتهای سرمایه ساز در اثر عدم نیاز به امکانات،
عدم توسعه پایدار روستا و عدم رشد و توسعه روستا با کم شدن
جمعیت و مهاجرت گروه سنی وابسته به امکانات در اثر کاهش
نیاز به امکانات از دیگر پیامدهای ناشی از این تحوالت است .چرا
که تغییر در یک عامل ،به علت ارتباط پیوسته بخشها با یکدیگر،
سایر بخشها را تحت تأثیر قرار میدهد .خشک شدن قناتها
در روستای عبداهللآباد حاکی از این است که نسبت به گذشته،
سطح آبهای زیرزمینی کاهش یافته که روند رشد این بحران با
حفر اولین چاهها در این منطقه به اوج خود رسیدهاست .از کار
افتادن قناتها و حفر چاههای روستای عبداهللآباد حاکی از آن
است که میزان برداشت آب در مناطق پاییندست ،بیرویه بوده
است .ادامه این روند منجر به عمیقتر شدن چاههای این روستا و
ایجاد بحران کمآبی در روستاهای بخش باالدست میگردد .ارائه
طرح احیا اراضی کشاورزی این روستا با هدف گسترش اراضی
تحت کشت روستا با در نظر گرفتن محدودیتها و شرایط بحران
آب منطقه و روستا پیشنهاد گردید که راهکارهایی همچون
بهرهمندی از آب ذخیرهشده در بندهای خاکی موجود روستا،
بهرهمندی از ذخایر آب یخچال تاریخی روستا ،طرح احداث
حوضچههای ذخیره و انتقال آب در اراضی کشاورزی با هدف
افزایش اراضی کشاورزی ،ایجاد اشتغال ،جلوگیری از مهاجرت
ساکنین ،ایجاد زمینه برای احیا قنات و بافت تاریخی ،ایجاد زمینه
برای جذب امکانات آموزشی و خدماتی و  ...و ایجاد مهاجرت
معکوس به روستا صورت گرفت.
تشکر و قدردانی

این مقاله برگرفته از بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد خاطره
طالبی با عنوان «طرح جامع احیا قلعههای تاریخی دامغان :نمونه
موردی طرح مرمت و احیا قلعه عبداهللآباد دامغان» استاد راهنما:
دکتر میترا آزاد و استاد مشاور :دکتر محسن سرتیپیپور است.
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