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ی صنعتی، در اغلب کشورهای جهان بخش کشاورزی دارسرمایهدوران قبل از    در

این بخش    از تولید ناخالص داخلی درای  اقتصاد بود. بخش عمده  اصلیبخش عمده و  

درآمد و از این بخش کسب    در این بخش شاغل بود  و اکثریت جمعیت هم  شدمی   تولید

کردند. به عبارت دیگر اساس اقتصاد، جامعه و حتی دولت بخش کشاورزی می  و معاش

  -که البته هنوز هم چنین است  -  برای همگان بود  اش تولید غذانقش اساسی   تنهانه بود.  

شد. به این ترتیب،  می   الزم برای صنایع هم باید در همین بخش تولید  ی بلکه مواد اولیه

گفته شود   که  قابل این  نقش  بخش  این  تکامل  و  تکامل توسعه  و  توسعه  در  توجهی 

 .  نیستاقتصاد و جامعه داشته است سخنی به گزاف  

ایران البته حرف و حدیث زیادی است که باید گفته    بخش کشاورزی دری  درباره

  کشاورزی در  ی توسعه  شود. این یک واقعیت تاریخی است که یکی از عوامل مهم که بر

از   آب در  ی کفایت عرضه داشته عدم   بسیار   تأثیرایران   به همین خاطر  و  ایران است 

شرط توسعه و تکامل  فقط پیش ی آبیاری نههای خیلی دور، تهیه و تدارک نظام هازمان

بیانی حتی   به  بلکه  بود  اسکان  شرطپیش کشاورزی  ایالتزندگی  اغلب  در  ی هایافته 

ی نامحدود و از طریق هاهزینه و زحمت( »با صرف  1928)  فیشر  ی گفته ایران بود. به

بخش را برای یک سرزمین خشک آب زندگی  اندکردهقنات[ که بنا ]ی زیرزمینی  هاتونل

تهیه تشنه  اینمی  و  و  ایرانی  کننده مشخص  ویژگی  ]قنات[  کنند  روستای  یک  ی 

 ( 1).است

مین  و ز  ایران در گذر تاریخ چقدر خشک بوده  در  وهواآببرای این که بدانیم که  

ی آماری هواشناسی را بررسی کنیم  هاایران چقدر تشنگی داشته است باید داده  هم در

ی دربارهدسترس نیست و روشن است که    در  آسانیبهکنونی ما هم    ی که حتی در زمانه

است چنین اطالعاتی وجود نداشته    مقاله این   در  قرن نوزدهم که موضوع بررسی ما

دهم چنین آماری نداریم و از سوی دیگر نظر به این مشخص برای قرن نوز  طوربه باشد.  

داشته    مدت زمان زیادی نیاز  -  حداقل در گذشته  -  که تغییرات اساسی شرایط اقلیمی

 هم   تر به زمان کنونی ماهایش را علنی کند در نتیجه آمارهای اندکی نزدیکآمدپیتا  

تقریبتوانمی  قابل هاد  قرن  ی  در  وضع  برای  مثال،    عنوانبه د.  نباش   نوزدهماعتمادی 

 شده است.   آوریجمع  (69، ص  1933بوتلر،  )  1933  ی است که دریآمارها  جدول زیر از
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 1933: میزان باران ساالنه به اینچ، در ایران، 1جدول 

 44.1 انزلی 9.2 تهران 

 5.4 کرمان 21.50 تبریز 

 1.7 سیستان  19.5 همدان 

 9.8 اهواز  16.28 استرآباد

 10.9 بوشهر  51.30 آستارا

 4.7 جاسک 18.5 کرمانشاه 

 3.1 زاهدان  56 رشت 

 6.9 سرخس 9.1 مشهد 

 7.6 آبادان  4.4 اصفهان 

 44.2 لنکران 4.8 بهار چا

  باران در   که  -استثنای اطراف استرآبادبه  –  خزر  دریای  ی ت حاشیه ایاال  غیرازبه  

سال درمی  سرتاسر  ایالت  بارد  بخش  هااغلب  دیگر  در  ی عمدهی  تنها  ماه    باران  سه 

سال یا آب ندارند و   ی برای بقیه   هاو به همین خاطر، نهرها و رودخانه  باردمی   زمستان

های آماری در باره توزیع میزان باران ساالنه دراین جا داده  .شان بسیار ناچیز استیا آب

به دست می  ایالتدهم که روشن میرا  از  برای ماهشود در شماری  بارانی    هاها  هیچ 

  1. باریدنمی

 

زمان جنگ دوم جهانی از سوی بخش امنیتی وزارت    دهم که دراین آمارها را از کتابی به دست می 1

برای استفاده  یخارجه   امور  نوشته »  یبریتانیا  یعنی حتی روی کتاب هم  اند که خواص« منتشر شد. 

که   ایتانیبر  یجهخار   وزارت امور  یتیکار بخش امن  یوه یش. به گمان من،  اش به عموم ممنوع استفروش 

جالب بود. به عنوان مثال برآوردشان از مشهد درواقع متوسط    اریدهد بسیبرآوردها را به دست م  نیا

تر،  ی طوالن  هیسال و از بق 15تهران، متوسط باران در  یباره طور در ن یسال بود و هم  26باران در  زانیم

موران رسمی دولت بریتانیا که أمدرواقع    سال است.  53که متوسط  است    زان باران در بوشهر یبرآورد م

  د استفاده قرار رکردند و بعد به این ترتیب موآوری می این شهرها ساکن بودند این آمارها را جمع   در

 گرفت. 
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 1ایران، به اینچ در  باران ی انه : توزیع ماه2جدول 

 
 

اضافه کنم که    تری داشته باشیم بد نیستبرای این که از این ارقام درک درست  

  20بشر، متوسط حداقل    ی یافتهاین است که برای زندگی اسکان  عمومی بر  ی عقیده 

دارد  ساالنه ضرورت  باران  از    (2) اینچ  ساالنه  باران  میزان  اگر  کم   10و  باشد  اینچ  تر 

هیچ   در»  شود کهمی   یزرع« ارزیابیلمحرا« یا »صی موردنظر از نگاه تکنیکی »منطقه 

 طور هماناین اساس    بر  (3.)آید«نمی  عمل  آن   در  فصلی بدون آبیاری مصنوعی کشت

ی ی هاخزر و بخش   بحر  ی ی حاشیه هاکنیم به غیر از ایالت می   مشاهده   یککه در جدول  

 تر است و حتی در اینچ کم  20از    دیگر مناطق  در  متوسط باران ساالنه  ،از آذربایجان

باشد که اگر ادعای باال را بپذیریم به این معناست  می   تراز ده اینچ هم کم   هااغلب ایالت

اگرچه   ست.نی  یافته بدون آبیاری مصنوعی ممکنکشاورزی اسکان  هاکه در این ایالت

را ز سرزمینی درصد ا 96داریم که میزان متوسط باران ساالنه برای  از منابع دیگر خبر

که در آن صورت مورد آبیاری   (4)داندمی  اینچ  8تر از  شناسیم کم می   که به اسم ایران

 
1 British Naval Intelligence Division, Persia (London 1945), pp.595- 

96.  
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ای منابع آبی اهمیت ویژه  مصنوعی و کوشش برای حفط و گسترش سازوکار پایداری 

  کند که باید به آن توجه خاص اعمال شود.می  پیدا

آب در تمام طول سال، مشکل دیگر خشکی هوا و سرعت    ی کمبود عرضه  عالوه بر

که به پیدایش حوضچه یا حتی  را  ی  یهافناوری ایران است که استفاده از    تبخیر آب در

کند.  می   دفاعو از نظر علمی غیر قابل   جذابشود غیرمی   دریاچه در سطح زمین منجر

آن   ی باران ساالنه  بربرا  13تبخیر    یبرآورد شده است که برای مثال در تهران درجه

ابداع قنات و   (6)معتقد استبکت    (5).است بود که  این وضعیت خاص  به خاطر  که 

ایران به صورت مسئلهتوسعه و گسترش آن در گذر قرن برای  و   ناپذیراجتنابای  ها 

ی مرکزی هایافته در ایالتتنها با ابداع قنات، زندگی اسکان »   افزود  آمده بود ودر  حیاتی

   (7.)شده است«  پذیرانامکایران 

از سوی دیگر این نکته هم باید مورد توجه قرار بگیرد که میزان برداشت محصول  

مراتب از میزان محصول  به  اصطالح کشت دیم،، بهی کشت وابسته به بارانهازمین  در

 تر بود. شدند کممی  مصنوعی آبیاری  طوربهی که یهااز زمین 
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 برآورد حاصل زمین: 3جدول 

 دیمی آبی  منطقه منبع 

  50-60 آذربایجان (1810کی نیز) 

 10  حوالی تهران() جعفرآباد ( 1834فریزر) 

 10  زهاب (1836راولینسون ) 

  25-40 کازرون (1841دی بود) 

 20-10 20-30 آذربایجان ( 1843-44ابوت ) 

 10  خراسان ( 1843-44ابوت ) 

  60-80 دشت گرگان  ( 1843-44ابوت،) 

 8-10  دماوند ( 1847-48ابوت) 

  30-80 مازندران ( 1847-48ابوت ) 

 5-15  کاشان  ( 1849-50 (ابوت

  30-60 اردکان ( 1849-50ابوت ) 

 5-10  کوهپایه کرمان  ( 1849-50ابوت ) 

  5-30 جیرفت کرمان  ( 1849-50ابوت ) 

  25-100 سیستان  ( 1849-50ابوت ) 

 10 30-40 تبریز (1864ابوت ) 

 25-30  رودهن  (1874ناپیر ) 

 20-25  حوالی مشهد -درروز (1874ناپیر ) 

 10-15  غرب مشهد -جوون (1874)  ناپیر

 10-12 60 کازرون (1878)  راس

 10 30-40 شیراز (1878)  راس

 10  آذربایجان ( 1888)  دبلیو جی ابوت

  50 حوالی رود کارون (1891)  تالبوت

 10-12 50 خراسان (1895)  الیاس

 8-10  کرمانشاه  ( 1905)  گلیدو نیوکومن

 6  بوشهر (1906)  چیک
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زندگی    تاریخی،  ی منظر  سویی ازاز    کهنکته روشن شد و آن این دوتا به همین جا  

از ایران بدون آبیاری مصنوعی غیرممکن بود و از سوی ای  یافته در بخش عمده اسکان

نشده  ی آبیاری هامراتب از زمینشد به می  آبیاری ی که یهادیگر بارآوری زمین در زمین 

 دستی طبیعت بیشتر بود.  به گشادهواگذار شده و 

  ایران مطرح  مسایل دیگری هم در پیوند با بود یا نبود آب در  هاالبته در گذر قرن

نه فقط جایگاه جغرافیامی  اسکان یشوند.  به عرضه ی  بلکه    ی یافتگی  بستگی دارد  آب 

مستقیم به همین عامل وابسته است. این هم واقعیت   طوربه یافتگی هم اسکان ی اندازه

با چه سازوکار مالکیت    ی شد بر شیوه می   برای آبیاری تقسیمی  دارد که این که آب 

 داشت.  تأثیرزمین هم 

قرن نوزدهم به اهمیت آبیاری و یا اهمیت قنات اشاره رفته    شواهد زیادی از  در

توزیع   ی دهنده تر هم گفتیم هیچ سند دولتی که نشانکه پیش   طورهماناست ولی  

اول قرن بیستم   ی ولی از نیمه  .ی آبیاری شده و نشده باشد نداریمهاسراسری زمین

قبولی برای قرن نوزدهم تقریبی قابل تواند برآورد  می   ی هست که به گمان منیبرآوردها

بریتانیا    امورخارجهبخش اطالعاتی وزارت    1940و    1930های  طول سال   باشد. درهم  

( به این نتیجه رسید که حدود 1945ایران،  )  ایران منتشر کردی  درباره  کتابی که   در

ی هامین ز»  اند و افزودی زیرکشت ایران به آبیاری مصنوعی وابسته هادرصد از زمین  35

مصنوعی آبیاری   طوربهی  هااند چون زمین شده اساس تولیدات کشاورزی ایرانآبیاری 

پردازند که می   هم به کشت محصوالتی  و عمدتاً  نشده بارآوری بسیار گوناگونی دارند

 از طرف دیگر . (8)یابند«می  اختصاص یسودآوری مطلوبی ندارند و یا به کشت زمستان 

  ایران زیر کشت غالت   کل زمینی که در  1941و    1936های  ل دانیم که در طول سا می 

باید    6374000بود    -  برنجازجمله    - آن  به  که  بود  زمین    هزار  400جریب  جریب 

و   پنبه  زیرکشت    غندرچزیرکشت  زمین  کل  نتیجه  در  که  کرد  اضافه  هم  را  قند 

از  می   جریب  6.774.000 بیش  که  یعنی   2.370.000شود   طور به درصد    35  جریب 

آبیاری  ( هم تخمین  1953فیت )   1950ی  دهه طول    . در(9)شده استمی   مصنوعی 

  40میلیون جریب تنها ده درصد آن یعنی    400ایران از    دیگری به دست داد که در

میلیون جریب    10درصد یعنی  25میلیون جریب قابل کشت بود و از این میزان هم تنها  
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شد  می  میلیون جریب آبیاری   4عنی حدود  یآن  درصد    40شد که تنها  می  هرساله کشت

دارد که میزان بارآوری زمین در   تأکیدبود. فیت هم براین نکته    و بقیه هم کشت دیم

  1960ی  دههاوایل    . در(10)بیشتر از کشت دیمی است  مراتببه شده  ی آبیاری هازمین 

( هر1962گوبالت  که  شد  مدعی  هم   کشت   زیرزمین  جریب    14.826.000ساله    ( 

ایران   را در  هااتشود. او تعداد کل قنمی   آبیاری   تقنای  وسیلهبه  رود که نیمی از آنمی 

روستا از کل روستاها که   18.000ذکر کرده است که نه فقط    50.000تا    30.000بین  

اگر قنات نبود، تبریز، همدان، قزوین، ساوه، »  اند بلکه به آن وابسته  هشد  برآورد  45.000

بیایند«ه توانستند بنمی  ، کرمان و شیراز همتهران، یزد کلی گفته    طوربه .  (11)وجود 

قرار  75شدکه   استفاده  مورد  مزارع  آبیاری  برای  که  آبی  قناتمی   درصد  از   گیرد 

آمد می   به دست  ها. ولی برآورد این که چه میزان از محصول هم از این زمین(12)آیدمی 

 ( 1975ولی تورنتون )  اعتماد نداریم.آماری قابل ی  هابرای ما ممکن نیست چون داده

  70حدود    1970های  سال   کل خاورمیانه پژوهش کرد مدعی است که دری  درباره   که

 . ( 13)آمده استمی  به دست  هادرصد محصوالت از این نوع زمین 

 

 ی آبیاری هاشیوه
 توان سخن گفت: می  متفاوت آبیاری  ی شیوه  چهارکلی از  طوربه

 قنات  -

 رودخانه و نهر -

 انسان یا حیوان برای آبیاری ی وسیلهبه  دستی، حمل آب -

 استفاده از چاه  -

این   همه   چهاردرمیان  نشان   ی شیوه،  که  می   شواهد  اواخر  دهند  این   آبیاریتا 

از شمارترین شیوهقنات عمدهی  وسیله به بوده است.  استفاده  قنوات در   ی مورد   کل 

 25.000ایران    کل قنوات را در  بکت شمار  1952  در  متفاوتی داریم.  های ایران برآورد

حالی که چند سال بعد پژوهشگری ایرانی مدعی شد که کل   ( در14)ذکرکرده است

 .(15)عدد است  50.000قنوات درایران حدود 
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از سو قنات  بود. حتی  یاحداث  پرهزینه  بسیار  از سوی دیگر،  و  پیچیده  بسیار  ی 

 یالزم بود، بد نیست اشاره کنم که هزینه   آن  برای احداث   کهای  اولیه  ی تر از سرمایهمهم 

 .  حفظ و مرمت قنات هم بسیار چشمگیر بود

 1870  ی دهه  های ناپیر که در طول سال   ی گزارش محرمانه   این نکته دری  درباره

ی که به آبیاری یهاخوانیم که »زمین می  در ایران مسافرت کرده استای  گسترده   طوربه

از جمعیت روبرو شدن  ر خالی  طاند درصورت وقوع جنگ و قحطی با خوابسته با قنات  

آن گذشته باید گاه   از  و  ی قنات به حفظ و مرمت دائمی نیاز داردهاهستند چون تونل

از یک میزان معین،  نگیرند چون کاهش آب قنات    هم برای ترمیم مورد استفاده قرار

بر پرزحمت و کار  ای مرمت قنات بسیارخطرنابودی قنات را در پی خواهد داشت. کاره

 (.16)سازی قنات هم بسیار پرهزینه است«است و با کار چند نفر قابل اجرا نیست و باز

 ییک قنات مشخص در منطقه ی  درباره منابع دیگر هم اطالعات مشابهی داریم.    از

تعمیر دائمی مشغول الروبی و    طوربهایالت کرمان( بکت نوشت که سه کارگر    در )  جوپار

احداث    ی (. هزینه 17شود)می   این راه هزینه  تومان در  2400آن هستند و سالی هم  

برآورد   1950قنات البته به طول قنات و عمق مادرچاه قنات بستگی دارد. برای مثال در  

عمق داشته    متر   60کیلومتر که مادرچاه آن هم    15طول  ه شده است که احداث قناتی ب

 تومان  2500اش هم  مرمت ساالنه   ی تومان هزینه خواهد داشت و هزینه   هزار  500باشد  

دائم مراقبت شود درآمد    طوربهو از قنات هم    ی انجام بگیردگذارهسرمایاین    اگر.  است

طول  ه داریم از قناتی ب  برآورد دیگری همتومان بیشتر خواهد شد.    7500خالص سالی  

 ی متر است که هزینه  80  اش هم حدوداًکیلومتر که عمق مادرچاه  30تر از  اندکی کم 

آن   هزینه می  تومان   1.600.000احداث  و  مراقبت ساالنه هم سالی  مر  ی شود  و  مت 

شود تا درآمد خالص سالی می   تومان خواهد بود ولی احداث این قنات موجب  8000

ی آماری که داریم برای ما ممکن نیست  ها(. با داده18تومان بیشتر شود)  118.000

ی اجتماعی احداث قنات به دست بدهیم ولی بالفاصله باید هابتوانیم برآوردی از فایده 

شده در مقایسه با کشت  بیشتر کشت آبیاری   مراتببهکنیم که با توجه به محصول    اضافه

درصدی در   7  پیوند با نمونه اول و حدوداً  در  ی درصد  1.5دیمی، نرخ بازگشت تنها  

آید. این را هم باید اضافه کنیم که به می  به نظر اندکی عجیب ترالنیپیوند با قنات طو
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ی باال کم برآورد شده  هارمت ساالنه قنات هم در نمونهمراقبت و م  یگمان ما هزینه

ایالت کرمان سالی   انجام گرفت خبر داریم که تنها در  1935است. از پژوهشی که در  

( صرف شدمی تومان    4.000.000آن زمان،    ی که براساس نرخ مبادله ) پوند    500.000

قنات مرمت  و  در19شد)می   مراقبت  در    (.  که  دیگر  بررسی  شد   1944یک    منتشر 

 برآورد »  ومتر است وکیل  157.500موجود حدود    ایران طول کل قنوات  خوانیم که درمی 

برای احداث و حفظ و مرمت قنوات صرف  20کنیم که سالی  می   میلیون روز کاری 

 (.20)شود«می 

آبیاری در فالت قاره    ی شیوه ترین  مناسب   عنوانبهبا وجود اهمیت چشمگیر قنات  

با و توجه و نیاز به قابل   ی اولیه  ی جود تاریخ درازدامن آن در ایران، و سرمایهایران و 

همان آن،  دائمی  مرمت  و  برای  مراقبت  قنات  احداث  نظام  متذکر شد  نوئل  که  گونه 

علم و مهندسی مدرن   ی نتیجه   احداث قنات در  و  ایران تغییر نکرد  چندین هزار سال در

ایران،   های سطحی درتوجه آبزان تبخیر قابل فقط با توجه به می(. نه 21)متحول نشد

عملی قنات  از  آبیاری ترین  استفاده  آب  شیوه  مدیریت  همه  و  براساس  بلکه   ی بود 

در عین  شیوه هم بود.  ترین  و پرمنفعت ترین  توان گفت که علمیمی   شواهدی که داریم

باره پژوهش کرد به این نکته اشاره دارد که به گمان ما  این  در  1952  بکت که در   حال،

ی که در یروستاها»  ی آبیاری ایران دارد او نوشت در هاتوجهی برای نظام قابل   آمدپی

 یحوالی سرچشمه  خراسان( قرار دارند، آنها که در در)حول و حوش رودخانه جوویان 

حول    آنها که درکنند ولی  می   کنند از آب رودخانه برای آبیاری استفادهمی   زندگی  آن

کنند  می  ناچار از قنات استفادهکنند به می  تر زندگیپایینهمین رودخانه ولی و حوش 

 (.22شود«)می  و پرنمک چون آب همین رودخانه به خاطر تبخیر آب، بسیار شور

کشاورزی   که اهمیت آبیاری مصنوعی دراست  یم این  کن  تأکیدکه باید برآن  ای  نکته 

شده نیست اگرچه این نکته  ی آبیاری هابیشتر زمین   مراتببه خاطر محصول  ایران تنها به 

کشور بدون   ازای  واقعیت این بود که در بخش عمده  .به جای خود بسیار مهم است

ی عملی یاعتماد مواد غذاپایدار و قابل  ی یافته و عرضهآبیاری مصنوعی کشاورزی اسکان

ایران    که دردانیم که در چارچوب وضعیتی  نمی   ن ترتیب، بعیدنبود. به ای  پذیرامکانو  

بازدهی تولیدی   برای افزودن برای  وسیله  عنوانبه وجود داشت، نقش آبیاری مصنوعی  

وقتی به  .  ه باشد الشعاع عملی کردن تولید کشاورزی قرار گرفتدر بخش کشاورزی تحت
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وابستگی شدید هی از آنها بر  توجدر شمار قابلکنیم  می  منابع قرن نوزدهمی مراجعه

این نکته    عالوه بره ب  . شده است   تأکید ایران به آبیاری مصنوعی    کشت و کشاورزی در

که نه فقط  اساسی تولید مورد غفلت قرارگرفته    که این عامل اصلی و  اندکرده   تأکیدهم  

ی هم  یغذامحصول را زیاد کرده بلکه حتی در مواردی به قحطی و کم   خرابیاحتمال  

 رسیده است.  

جا کشت دیمی غالب  ی جنوبی ایران که در آنها ایالتی  درباره   نیرکی   1813  در

 قدر کم افتد، محصول آن می   انه زیاد اتفاقتأسفبارد که م می   وقتی باران کم »  بود نوشت

قرن نوزدهم   اواسط  . مدتی بعد در(23)آید« می دربه صورت قحطی    شود که معمواًلمی 

قزوین نوشت که ی  درباره شیل   این »  دشت  باشد  کافی  بهشت اگر آب و جمعیت  جا 

عامل   حوضوبه ایران سفرکرد به  1875. تیلمن که در  (24)خیزی خواهد بود«حاصل

کشاورزی در وضع  »  ایران بررسی کرد و نوشت   ی و قحطی را دریاصلی کمبود مواد غذا

یقین قحطی اش بهایالتی باران نبارد نتیجه  جا خیلی اسفناک است اگر یک سال دراین

کند  نمی  این مصیبت بزرگ کمکی  خواهد بود و حتی محصول فراوان ایالت بعدی هم در

 (.25)وجود ندارد« ونقلحملچون جاده و ابزار ارتباطی و 

کنند  می   اریم این پیام را به وضوع بیانمشاهداتی که از ناظران اواخر قرن نوزدهم د

زمینه   دراین  بلکه    تنهانه که  نشد  حاصل  خراباحتمااًل  بهبودی  است.  وضع  شده  تر 

خاطر به ایران سفرکرد متذکر شد که سقوط اقتصادی ایران به  1896ویلسون که در  

 سیارشود بمی  وقتی آبیاری بخشی از ایران که زیرکشت است  »  خست خاک نیست بلکه

یک بیل خراش بدهید و بذر   و مولد است تنها کافیست که زمین را با  خیزهم حاصل 

   (.26)بپاشید تا بعد با محصول فراوانش به شما لبخند بزند«

است  یت است این  ؤوضوح قابل رمشاهدات اغلب ناظران قرن نوزدهم به  چه درآن

کشاورزی در این   ی توسعه  ی محدودکننده عامل  ترین  عمده   ناکافی  که امکانات آبیاری 

کاری صورت نگرفت بلکه حتی   هاکه نه فقط برای گسترش این شبکه  مضافاً   .قرن بود

احتمااًل از همین  ی موجود هم با غفلت صدمه دیده و از حیز انتفاع افتاده بودند.  هاشبکه 

یزان محصول  بود چون مشده  بخش کشاورزی و به تبع آن کل اقتصاد بسیار شکننده    رو

نبود   در  بود.  مدیریت نامطلوب منابع آبی بسیار متغیر  ی نتیجه   درو یا بارآوری زمین  
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روشن    ، که بودچه  آنی آبیاری و یا حفظ و مرمت  هاگسترش شبکه  برای ی  گذارسرمایه

و شود  می  ناپذیری اجتنابیغذامواردی قحطی و کم  محصول و حتی در  خرابیاست که  

ایران   توجهی به منابع موجود درالتی است که فشار جمعیتی قابلدر ح  هااین  ی همه

 همیشه در   هاایالت  ی بقیه   ،ت مازندران و گیالنکلی به غیر از ایاال  طوربهآمد.  نمی  وارد

ب ناشی  یمصا  از  ، حتی آنهاو حتی در مورد این دو ایالت هم  بودندمعرض این مخاطرات  

محصول    خرابی  ها. ولی در مورد دیگر ایالت(27)امان نمانده بودند  در 1861قطحی    از

محصول  خرابی  ی زیادی داریم از  هابسیار تکراری بود. گزارشای  واقع پدیده  ساالنه در

)تمپل   خراسان،  جلد  1900در  اصفهان95،  آذربایجان 91جلد    1905)پریس،    (   )

( و 91جلد  1905( کرمانشاه )رابینو،  101جلد    1899، وود  63جلد  1861دیکسون،  )

 (. 75جلد  1880راس، )ی جنوبی هاایالت

خذ أتری ارایه کرده باشم موارد خرابی محصول را با ذکر مبرای این که تصویر کامل

 دهم. می  به دست 3درجدول 

 1875-1905موارد خرابی محصول در جنوب ایران، : 3جدول 

 منبع  سال 

1875 F.O. 60-375 

 75جلد  1880راس،  1879

 70، جلد 1882راس،  1880

 74، جلد 1883راس،  1882

 78، جلد 1884-85راس،  1884

 75، جلد 1887راس،  1885

 102، جلد 1888راس،  1886

 102، جلد 1888راس  1887

 76، جلد 1890راس،  1888

 82، جلد 1892تالبوت،  1890

 83، جلد 1892تالبوت،  1891

 95، جلد1893-94تالبوت،  1892
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 99، جلد1895ویلسون،  1893

 92، جلد1897ویلسون،  1895

 97، جلد 1898مید،   1896

 101، جلد 1899مید، 1897

 101، جلد 1899مید،   1898

 95، جلد1900مید،   1899

 109، جلد 1902کمبل،  1901

 78، جلد 1903کمبل،  1902

 91جلد ، 1905ریچاردز،  1904

 91، جلد 1905مکدوآل،  1905

 

خرابی محصول به صورت   متعدد  موارد  هااین سال   در  باعث شد  که  عواملییکی از  

  .از هندوستان وجود داشت  ،ویژه برنجنیامد این بود که امکان واردات غالت، بهقحطی در

در که  ولی  کشاورزی   این  محصوالت  تجارتی  بر  خرابی  مخر   ایران  امکانات  بی  اثرات 

برای   العادهفوق  ی شد بلکه هزینهمی   ترفقط صادرات ایران کمنه   داشتند تردیدی نیست.

نتیجمواد    تأمین در  و  جمعیتغذایی  فقیرترشدن  محصوالت تقاضای   ،ه  برای  شان 

 شانسی ایران و این خوش»  نوشت  1879کنسول راس در  .  کردمی   ترهم کمرا  وارداتی  

اهازمین سر از   محصول درست که  ی مجاور  بود چون غالت  هندوستان خیلی خوب 

تکرار  »  گزارش کرد که  1897  مدتی بعد کنسول مید در  .(28)شود«می  هندوستان وارد

زیادی ندارد...    ی ی رسانده که با قحطی فاصلهیایران را به جا  ی خرابی محصول ساالنه

تواند شکم خود را یم  دشواری توجه غالت داشته باشد به جای این که صادرات قابلو به 

(. این واقعیت داشت که واردات غالت از هندوستان مانع بروز قحطی شد  29)کند«  سیر

میزان کلی تجارت ایران   بر  خرابی تولیدات  عین حال این هم واقعیت داشت که  ولی در

  نوشت  1900  کنسول درهمین    که  بود  این فضا  درداشت.    تأثیربا جهان بیرون هم  

  اصولی به مقدار بارانی که در سال  طورمناطق جنوبی ایران[ به ]  مناطقتجارت این  »

به   که خود  شودمی  بارد بستگی دارد چون باران خوب مشوق صادرات غالت بیشترمی 



 ی آب و آبیاری در ایرانمسأله 14 

در بیشتر  واردات  ب(30)« دیآمی   صورت  قابل ه .  هم  نکته  این  در عالوه  که  است  توجه 

سته به آبیاری مصنوعی باشد میزان  یافته تا به این میزان وابشرایطی که کشت اسکان 

زیرکشت قابل   هم  زمین  سهولت  نیستبه  شدن  افزوده  و  که   .گسترش  این  مگر 

برای  هاانگیزه  باشدهای و رشد شبکهگذارسرمایهی کافی  آبیاری وجود داشته   که   ی 

هم بهبود یافته باشد چون   ونقلحملدر کنار آن امکانات    گونه نبود. بعالوه،دانیم اینمی 

امکانات   نبود  انگیزه ، زمین ونقلحملدر  تولید محصول مازاد   ی داران هم  برای  کافی 

نباشد یا   وجودنداشته  کردن این محصول اضافه  امکان فروش و نقد  نداشتند چون اگر

 ی برای تولید محصول اضافی هم نیست. به گمان من رابطه   ی ال انگیزه آکم باشد بالم

ی آبیاری مستقیم و بالواسطه است.  های در شبکه گذارسرمایه و    ونقلحملامکانات    بین 

حالی    ی آبیاری برای حفظ و گسترش تولید ضروری است درهای در شبکه گذارسرمایه

براانگیزه  نباشد یا کم باشد  ونقلحملامکانات    که اگر باقی ی کمی   ی افزایش تولید 

سهولت مبادله را با پول و یا حتی محصول دیگری به   یتولید اضاف توان  نمی  ماند چونمی 

هم اگر قرار باشد که تنها    ونقلحملکرد. البته اشاره بکنم که از سوی دیگر امکانات  

به عبارت دیگر رشد نیروهای   گاه و بیگاه مورد استفاده قرار بگیرد توسعه نخواهد یافت،

تولید و  برای    شرطپیش کنندگی  مولد  امکانات ارگذسرمایهاساسی  در  بیشتر  ی 

تولید   هرو گسترش آن است. و طبیعتاً  ونقلحمل نباشد درنتیجه  این چنین  جا که 

البته که تولید اضافی    و  برنامه اتفاق بیفتد   شود نه این که بامی   تصادفیای  اضافی مقوله 

 آید. نمی ونقل دری در حملگذارسرمایهتصادفی هم به صورت یک عامل فشار برای 

البته در چارچوب اقتصاد ایران در قرن نوزدهم مختصات ساختاری دیگری هم بود  

امروزه که  صورتی  به  بخش خصوصی  نبودند.  مددکار  وجود می   که  هم  اگر  شناسیم 

را   های گذارسرمایهاز نظر مالی توان این نوع    تنهانه نیه بود.  بداشت بسیار کوچک و بی

برای تشویق این بخش برای فعال شدن در این  ای  نداشت بلکه دولت هم هیچ برنامه

اطمینانی نسبت به شناخت. بی نمی   نداشت و حتی وجودشان را هم به رسمیت   هاحوزه

رنتیجه بخش خصوصی هم  آینده و خطر سلب مالکیت بسیار جدی و واقعی بود و د

های ال رسکی نیر که د  ی به گفته   را نداشت.  هادرعمل تمایلی به درگیرشدن با این پروژه

ایران نظام   در »  ، این ساده بود تاقرن نوزدهم چند سالی در ایران زیسته بود  ی اولیه

شود از شاه  می   طبقات  ی پیدا کنید که شامل همه  پرنسیبی و غصببیمنظمی براساس  
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اندکی   ،. تحت چنین حکومتییانیروستا  تا بدون  آداب  رعایت  نظم، عدالت،  قوانین، 

گذاشته زیرپا  تاریخی   از  (.31)شود«می   مانعی  منظر  یک  از  که  دولت  دیگر،  جانب 

توانست به این وظایف عمل کند. این نمی  مسئول تهیه و تدارک این امکانات بود دیگر

روشن نیست ولی به گمان من یک عامل مهم من    که این فرایند از کجا شروع شد بر

 کنار به قهقرا رفتن بخش کشاورزی  این بود که درآمدهای دولت کاهش یافته بود. در

ی خالصه به اخص،  هازمین   کارآمدی بسیار غیراداره  و  -   آن  امکانات آبیاری در  ویژهبه   -

لیره در3درآمدهای دولت از حدود   و   1889ر  لیره د  1.652.820به    1812  میلیون 

فقط میزان کل درآمد دولت  ه (. ن32) رسید  1907  لیره در  1.5تر از  مدتی بعد به کم 

  دولت  ی تر هم به خزانهافتاد که حتی همین میزان کم می  تر شده بود بلکه زیاد اتفاقکم 

یقین یک نیروی نظامی وجود دارد ولی به »  نوشت  1888رسید. کنسول راس درنمی

عمل سربازان  اصلی  آن  کار  تا  است  دهقانان  علیه  مالیات کردن  پرداخت  به  را  ها 

که  1886در    .(33)وادارند« کرد  گزارش  هربرت  درآمد»  کنسول  کل  که   مالیاتی  از 

تومان    5.5تا    5.25  حدودا تومان    حدوداًاست  میلیون  میلیون  کسری   عنوانبه نیم 

برآورد  براساس    (.34)شود« می   پرداختی ایالتی که قادر به پرداخت مالیات نیستند کسر

میلیون لیره نوسان   2تا    1.5بین    آن موقع کل درآمد دولت  و نرخ مبادله در  هربرت

دوراند سفیر بریتانیا در تهران کل درآمد دولت    1895داشت ولی ده سال بعد، یعنی در  

میلیون   1.5البته مقدارش باید  »  ک میلیون لیره برآورد کرد و افزوداندکی بیشتر از ی  را

 (. 35)شود«نمی  به خزانه پرداخت  هامالیات ی های اخیر همهسال  لیره باشد ولی در 

برای درمان بحران مالی که دولت با آن روبرو شده بود دولت دست به دو کار بدیع  

  :زد

به    ثانیاً  (.101جلد  ،1899پریس،  )رفت  ی خالصه را در پیش گها، فروش زمیناواًل

 که حکام ایاالت را در دست زد  شدت مخرب  ی به هایکی از سیاست  به اجرای   من  نظر

اصطالح »درآمد« بیشتری داشته  کرد تا به می   تری تعویضی بسیار کوتاه هامدت زمان 

 به شاه و درای  همیشه با پرداخت رشوه   هاداریم که این نوع منصوب شدن  باشد. خبر

فقط وقت کمی داشتند تا منشاء خیری نه این حکام    مواردی به صدراعظم همراه بود.

ی هااغلب موارد هم رشوه  تر دربرای ایالت مورد حکمرانی خود باشند بلکه از آن مهم 
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 و فرع را کارسازی زودی اصل  ه نسبت باال قرض گرفته بودند و باید بپرداختی را با نزول به 

بیندوزند که دیگر قوز دیگری  ای  مبادا هم اندوخته  باید برای روزمی   کردند. این کهمی 

 8یعنی حتی    1888تا    1848نویسد که در طول  می   (36)  سعیدی   باالی قوز بود. فرد

 20بار تعویض شد، حاکم خراسان را  15سال قبل از ترور ناصرالدین شاه حاکم فارس 

طول سلطنت    بار تعویض شد. در  15هم حداقل    و حاکم خوزستانبار عوض کردند  

بر  13حداقل    ،1848-1896ناصرالدین شاه،   به    حاکم  با توجه  کرمان فرمان راندند. 

شد که ای  ایران در قرن نوزدهم، این هم عامل اضافه   حکومت در  ی ماهیت خودکامه 

مورد مردم عادی   در  تنهانه اطمینانی بیشتر  این بی   افزود و می  اطمینان موجودبرعدم 

 گران هم به صورت یک اصل درآمده بود.  مطرح بود که حتی برای حکومت 

به بعد مستبدین    1870های  از سال   وجود کاهش درآمدهای دولت،  با  از طرف دیگر

باید  که طبیعتاً  به مسافرت به اروپا هم پیدا کرده بودندای  ویژه  ی ایران عالقه  حاکم بر

سال آخر سلطنت، ناصرالدین    20طول    . درمالی بشود  تأمین   کاهندهبا همان درآمدهای  

سفر   ی شاه سه بار به اروپا سفرکرد. جانشین او مظفرالدین شاه که حتی بیشتر شیفته 

 اش با جزئیات در شواهد تاریخی هست که وام گرفتند و مال وبه اروپا بود و روایت

یکی از این موارد   در  گذاشتند و بعد به مسافرت اروپا رفتند.اموال مملکت را به گرو  

دولت   ی و نماینده   درصد وام گرفت  8هزار لیره با نرخ    500شده است که دولت    برآورد

کرد اضافه  که  »  که  انگلیس  کند  موافقت  حتی  است  بهره   10ممکن  هم  درصد 

 (. 37)بپردازد«

سو و اتالف منابع محدود از یکی آبیاری  هاشبکه   مدیریت مطلوبغفلت از    آمدپی

تر شدن بخش کشاورزی در آمد. یکی از تغییراتی بنیه به صورت بی   از سوی دیگر  موجود

 ترکه پیش   طورهماندر مقایسه با کشت آبی بود و    افزایش کشت دیم  که پیش آمد 

موارد تر بود.  کم   مراتببه ایم بارآوری کشت دیمی از کشت آبیاری شده  هم نشان داده

این مدعاست    ایم به گمان من شاهدی برتر گزارش کردهمکرر بدی محصول که پیش 

 شده افزایش یافته بود.  به زیان کشت آبیاری  که کشت دیم

دهم  این مورد توافق همگانی است که در قرن نوز  ، کشت  ی مختلفهامیان شیوه   در

ایران    قنات در  ی بسیار گسترده  ی آبیاری در ایران استفاده از شبکه  ی وسیلهترین  عمده

آبیاری   دربود.   نظام  هم  ایران  تاریخ  تعیین ی  وسیلهبه   طول  نقش  در ای  کننده قنات 
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 شده و گسترش   تعمیر  هازندگی اقتصادی ایران داشت. هرگاه که این شبکه  نوشت سر

کلی رونق داشت و برعکس هرگاه که از این مهم    طوربهقتصاد  یافتند، کشاورزی و امی 

ی گذارسرمایهداخلی و یا عدم دوراندیشی و    ی هاحاال یا به خاطر جنگ  -  شدمی   غفلت

کلی   طوربه شاهد سقوط تولیدات کشاورزی و اقتصاد    -  مرمت آنها  نکردن برای حفظ و

نظام آبیاری به اجرا ی  درباره ی که غازان خان  یهاقرن چهاردهم پس از رفرم  ایم. دربوده 

صص1965)پطروشفسکی،    درآورد اول،  جلد  از 155-145،  دولت  درآمد  کل   )  17  

به   یافت  21میلیون دینار  افزایش  اگر توجه داشته   (.170)همان، ص    میلیون دینار 

لب  غا  توان به ظنّمی  غازان خان بود  ی باشیم که رفرم نظام مالیاتی هم مورد توجه

به  نه  افزایش درآمد دولت  که  تولید در گفت  افزایش  بلکه  مالیات  نرخ  افزایش  خاطر 

،  ایران در قرن هفدهم  زمان اقامت شاردن در  داریم که در  خبر   ،عکسه اقتصاد بود. ب

از مرگ شاه عباس   عنوانبه آذربایجان و پس  ایالت  تنها در  یک   در  1629در    مثال 

شده    (. همو یادآور216همان، ص  )  تر شدعدد کم   400  هاساله تعداد قنات  60  ی فاصله

 ی من در اصفهان پسر حاکم پیشین خراسان بود. او در هایکی از همسایه»  است که

خراسان[  ]آن ایالت    او در اسناد دولتی دیده بود که در  موارد مکرر به من گفت که پدر

آمیز این رقم مبالغه(. بعید نیست که  216همان، ص  )  قنات وجود داشته است«  هزار42

این تردیدی نیست که   ولی در  ،خبریمباشد، که اگر این چنین باشد ما از رقم واقعی بی 

ایران   مناطق  بعالوه همانند سرنوشتی که دیگر  و  بود  مهم  آبیاری خراسان  در  قنات 

مفید و  ی هاگران این شبکه بینی سیاسی حکومت دلیل سوءمدیریت و نزدیکداشت، به 

 آنجا آسیب دیده بودند.   در ری ثر آبیاؤم

اقتصاد ایران خود را به صورت کاهش تجارت    های کاهش تولید درآمدپییکی از  

به بعد اتفاق افتاد. براساس برآورد شاردن   1670های  خارجی ایران نشان داد که از سال

سلیمان  7یا    6  در شاه  سلطنت  اول  و   (1666-94)  سال  بندرعباس  گمرکی  درآمد 

  9.1ی ایران در آن دوران بودند بین  ی بندر بسیار مهم در تجارت دریا  که دو  لنگهبندر

  سلطنت  طول  در  تر،سال پیش   50حدود    ولی  .میلیون دینار متغیر بود  11میلیون و  

دوم عباس  بندر حدود    (1642-66)  شاه  دو  این  گمرکی  دینار  24.5درآمد    میلیون 

 هااین که هیچ تغییری درنرخ تعرفه(. نظر به  574، ص  1975پطروشفسکی،  )  شد  برآورد
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کاهش  احتمااًل  توان نتیجه گرفت که علت اصلی کاهش درآمد دولت  می   اعمال نشد،

به  خود  که  بود  خارجی  تجارت  مشکالت میزان  از  بود  بازتابی  عمدتاً  ینوبه  بخش    که 

باید مبادله با آن روبرو شده بود. مازاد تولید که  ایران  تر شد و شد کم می  کشاورزی 

در نتیجه هم صادرات ایران   .عالوه سطح درآمدها هم به احتمال زیاد کاهش یافتهب

های دشوار برای جذب کاالهای وارداتی این سال  و هم قابلیت اقتصاد در  کاهش یافت

 هیجدهم و نوزدهم هم ادامه یافت.   های ند نزولی در طول قرن البته این رو .تر شدکم 

 : گونه بودساختن یک قنات این ی شیوه اختصار، طور کلی و به به

عمق    که باید یک مخزن آبی دریکی این   .داشتمی  وجود  شرط اساسی باید  دو

ب  باشد که آای  گونه که شیب زمین باید به این  و دوم  قابل دسترس وجود داشته باشد

به  معمواًلبتواند  هم  این شرایط  و  برسد  زمین  به سطح  کنا  سرعت  وجود   هاتپه   ردر 

 کوه واقع بود  ی دامنه  اند که مادرچاه دربه این گونه ساخته شده   هاداشت. و اغلب قنات

دهانه مادرو  بازی  است  دامنه  آن  پای  در  که  دشتی  به  هم  یک می   چاه  عمق  شود. 

بود. مقنی    متر  900و طول آن هم    متر  75ایران حدود    مادرچاه یک قنات نمونه در

گمونه« »  برای این که از وجود مخزن آبی مطمئن باشد کار را با چند چاه آزمایشی به نام

برای این  رکمی  شروع سطح    دیکوشمی   کجا واقع است و بعدببیند مخزن آبی  که  د 

 در  A  ی ن گاه نقطه پس آ  و  که باید آبیاری بشوند با سطح آب بسنجدرا  ی  یهازمین 

ده شود که به آن آبمی   شود که قنات درواقع از مخزن آبی جدامی   تصویر مشخص

خوبی  برداری شده این وضعیت را به شود. این تصویر که از کتاب کوروس نسخهمی   گفته

 دهد.می  نشان
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و مفید آبیاری   مؤثربسیار    ی یک شیوه  عنوانبهقنات    ی العادهفوقوجود اهمیت    با

 ایران،   در  آنوجود تاریخ بسیار طوالنی استفاده از    آب و خشک، و بای کم هاسرزمین  در

طول چندین   شد نظام ساختن قنات در  ( یادآور191، ص  1944)  که نوئل  طورهمان

مورد   ایران  در  نکرد و دانش مهندسی نوین برای بهبود در ساختن قنات  هزارسال تغییر

 شرایط اقلیمی ایران، به نظر   آور است این که درحیرتچه  آن  . گرفتار نی قربرداربهره 

با این همه   ،کارآمدی نداردقنات بازدهی و    ی شبکه   ی آبیاری به اندازه   ی من هیچ شیوه 

و با    از بین رفته  ایران عمالً  رفته این نظام آبیاری درمنطقی رفته  غیربه دالیلی کامالً

   .جایگزین شد  ی غیرکارآمدهاشیوه 

کار دشواری   ،توجه این که احداث و مرمت ساالنه قنات از نظر هزینهقابل  ی نکته 

ایم تر هم گفتهتوجه نبود. پیش که نرخ بازگشت خصوصی و مالی هم قابل   مضافاً  .بود

نوع   این  اجتماعی  بازگشت  نرخ  قابل   های گذار سرمایه که  بعید بسیار  ولی  بود    توجه 

و یا   ی آبیاری عالقمندهاشبکه   ی درگذارسرمایهایران به    در  دانیم بخش خصوصیمی 
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توانمند بوده باشد. اول این که نرخ بازگشت مالی ناچیز بود و برای    به انجام آن  حتی

سازی سود هستند، چنین  نگران بیشینه  صاحبان سرمایه در بخش خصوصی که عمدتاً

 الزم هم به گمان من اندکی زیاد بود و   ی ی جذاب نبود. بعالوه، میزان سرمایهیهاپروژه

توجهی  ممکن نبود در آن نقش قابل   مالً ایران قرن نوزدهم ع  برای صاحبان سرمایه در

در ایران    مثالً  -دولت مرکزی   ی بخش عمده  داشته باشند. به همین دلیل است که در

صفوی  عباس  شاه  زمان  جماعت   -   به  یا  روستاهاو  مسائلیی  این  به  که  بودند    ی 

مالی ضعیف، نه فقط عدم امنیت مالکیت خصوصی داریم   ی کنار بنیه  پرداختند. درمی 

وجود   -  به تعبیری که از آن داریم  -  تمام طول قرن چیزی به اسم اعتبار هم   در  بلکه

آماده بودند که   خواهم به این نکته اشاره کنم که حتی اگرمی  نداشت. به سخن دیگر

به  بازگشت  در  پاییننسبت  نرخ  بپذیرند،  قادر  را  یعنی   واقعیت  نبودند.  کار  این  به 

« بودند به  دارسرمایه»  تری که تاجر یا اندکی کلی کسان  ی شده پولی انباشت   ی سرمایه

انجام چنین فعالیتحدی نبود که به آن   ی را بدهد. به چند مورد اشارهیهاها امکان 

انه این شهر بسیار تأسف م»  نوشت که  1893کرمان در  ی  درباره کنسول پریس    : کنممی 

یا    فقیر است و در باال  به طبقات  نیست که  تجار وابسته    ی طبقه آن مرد ثروتمندی 

کرمان حتی یک تاجر هم نیست که   در»  کرمان ادامه داد  تجار شهری  درباره   باشد« و

باشد«.    2.500یعنی  ]تومان    10.000 داشته  سرمایه  همانند  ی  دربارهلیره[  که  یزد 

ی آبیاری مصنوعی بود پریس اشاره  هاآن وابسته به شبکه   یافته درکرمان زندگی اسکان

در   که  شهر  کرد  که   250این  هستند  سرمایه»   تاجر  تومان   2.000.000شان  کل 

  2000  تومان )حدوداً  8.000متوسط سرانه هم    ی لیره( است که سرمایه  500.000)

  1908در استرآباد بود در    (. رابینو که کنسول بریتانیا87، جلد1894)  شودمی   لیره(

شان معمولی  ی رد سرمایهدانهیچ تاجر ثروتمندی وجود    این شهر  در»  گزارش کرد که

 (. 97، جلد1909) لیره است« 200تا   100بین 

میزان سرمایه گذاری الزم  فعاالن بخش خصوصی،  محدودیت منابع مالی    گذشته از

توجهی از ی قابل هادر بخش   توانم اشاره کنم کهمی   مثال،   عنوانبه   توجه بود.هم قابل 

انواع   دیگر  و  شهرها  از  بسیاری  شبکه اسکانایران  این  وجود  به  آبیاری هایافتگی  ی 

شهر    نیازآب موردگزارش شد که    1950ی  یدههداشت. برای نمونه در    کامل  بستگی 

های شود که آب را از کوهمی   تأمینقنات    70واقع است از    یک دشت مسطح  یزد که در
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ود داشت  قناتی که وجترین  رسانند. طوالنی می   جنوب و جنوب غربی به شهر  شیرکوه در

 (. 43طول دارد)  کیلومتر  120و براساس برآورد دیگر    کیلومتر  47براساس یک برآورد  

در موردی  درباره  1933  باتلر  آب  که  نوشت  که  تهران  شهر  این  نفر   275.000نیاز 

  تأمین قنات موجود    36ی کشاورزی از  هاشاه عبدالعظیم و زمین   ی جمعیت دارد و حومه

بعضی مناطق هم   متغیر بود و در  کیلومتر  24تا    12بین    هاو طول این قناتشود  می 

(. تصویر ضمیمه هم یک سند رسمی است که وزارت آب و 44)بود متر  150شان عمق

در   ایران  قنات   1970ی  دههبرق  مورد یهااز وضعیت  تهران  در حول و حوش  که  ی 

 گرفتند به دست داده است. می  استفاده قرار

  

 

 
که با توجه به شرایط اقلیمی  است  کنم این    تأکیدآن    دیگری که باید بر  ی اما نکته 

مستقیم    طوربه کلی    طوربه آن اقتصاد    پایدار بخش کشاورزی و به تبع  ی ایران توسعه
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شبکهگذارسرمایه   به در  گسترده  همهای  و  آن  مرمت  و  آبیاری  گسترش ی  چنین 

این  . برای تسهیل تجارت داخلی وابسته بود -  آهنیعنی راه و راه  -   ی ارتباطیهاه شبک

راستای انجامش نداریم. به   است که در ایران قرن نوزدهم شاهدی درای  البته مقوله 

تریاک و یا   -  آفرینکوششی که برای رشد تولیدات نقدینه  همین خاطر به نظر من هر

شد می   ی آبیاری، درعمل باعثهاگسترش شبکهتوجه به عدمگرفت با  می   صورت  -پنبه  

نوبه به بخش کشت دیمی واگذار شود که به  بیشتر و بیشتر  غذاییمواد    بخش تولید  تا

  خود  غذاییمواد    ناپایدار  ی بود. همین عرضه   غذاییمواد    ترناپایدار  یمعنای عرضه به

 تعبیری ادواری و به  یرمنظمآفرین هم غ شد که حتی گسترش تولیدات نقدینه می   باعث

نات آبیاری کافی  امکا  ی تهیه   توفیق دولت دربه عبارت دیگر به گمان من عدم باشد.  

قرن نوزدهم توزیع   تعادل ساختاری درآمد که تداوم یافت. درعدم  درعمل به صورت یک

ر بود آفرین بسیار ناپایداو مواد نقدینه  غذاییزمین و عوامل تولید دیگر بین تولید مواد 

به نظرم ماهیتی شبیه به   عنکبوت« داشت. در  تار»  به   و حتی  بیشتر  دور اول توجه 

واهمه .  مختل شود  غذاییمواد    ی شد که عرضهمی   آفرین باعثتولید محصوالت نقدینه 

بعد زمین و کار بیشتری صرف تولید مواد    در دورتاشد  می   از کمبود و قحطی موجب

طبیعتاً   غذایی و  نقدینه  شود  محصوالت  کم تولید  شآفرین  عرضه وتر  وقتی  مواد   ی د. 

داران برای  شد و بعد دهقانان و زمینمی  ترکم  شان در بازارشد، قیمت می   بیشتر  غذایی

بیشتر درآمد  نقدینه  کسب  محصوالت  تولید  به  روباز  من  کردند.  می  آفرین  گمان  به 

ی مالی و هاانگیزه   اب   آفرین عمدتاًواقعیت داشت که روکردن به تولیدمحصوالت نقدینه

اصلی   ی آوردند انگیزه می  رو  غذاییگرفت ولی وقتی به تولید مواد  می  درآمدی انجام

 اجتناب از قحطی بود.  

  گزارش کرد   1874کنسول راس در    :کنم می   به چند نمونه از قرن نوزدهم اشاره

مثل ]  برای ثروتمندشدن با کشت و رشد تولید اقالم سودآور  های محلی هاکوشش »که  

ترکیب با خشکسالی و دیگر   مواد اساسی زندگی در  ی تریاک[ و غفلت از تدارک و تهیه

را   هاایرانی  ی هزینهی بسیار پرمنجر شد. این تجربه  1871-72مسایل به قحطی بزرگ  

ی محدودتری ها( زمین1874تر کرده است و اکنون )تر و تا حدودی دوراندیشتاط مح

سال بعد همین کنسول   پنج (.  73، جلد  1880)  دهند«می   را به کشت تریاک اختصاص

برای  ای  سابقه فعالیت بی   هایسال گذشته ایران  طول دو  در»  در گزارش دیگری نوشت
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به    . (73، جلد1888)  اند«پیش گرفته   این کشور در  گسترش و بهبود کشت تریاک در

موقتی بود چون   هم  اختصار بررسی کردیم گسترش کشت تریاکدالیلی که در باال به 

گزارش   واهمهمی   1882در  که  خرابی ای  خوانیم  و  خشکسالی  تداوم  خاطر  به  که 

چند شهر علیه کشت تریاک سروصدای زیادی بلند    باعث شد تا در  محصول پیش آمد

ی تحت کشت تریاک را دوباره شخم زده، گندم هاچند مورد زمین  حتی در »  د ووش

کنسول تالبوت گزارش کرد   1890  یهای اولیه(. در سال 70، جلد1882)  اند«کاشته 

در زمین   که  دیگر  زیرهاموارد  گفتهی  پیش  دلیل  همان  به  را  پنبه  کاهش  »  کشت 

 (. 95، جلد 1893-94اند« )داده

( متذکر شد هرگاه که نظام  305، ص  1928)  که فیشر  طورهمانخالصه کنیم.  

کرد«  می   دار و دهقان را تضمینبختی زمین قنات نیک »  شدمی   آبیاری حفظ و مرمت

ب این چنینهولی  آبیاری غفلتهاحفظ و مرمت شبکه  و در  شدنمی  عکس هرگاه   ی 

زیادی هازمین »  شدمی  محصول  کشت  تحت  زمین نمی  ی  و می   بایر  هادهند...  شوند 

یان یو روستا  آیند تا این که زنده باشند... درمی  مردگان  ی روستاها بیشتر به صورت خانه 

روند تا زندگی ناپایدار و متزلزلی داشته باشند یا می   کنند. یا به شهرهامی   هم مهاجرت

اواخر   سال زودتر از فیشر، در  40  کنند«. حدودمی   حتی به روستاهای دیگر مهاجرت 

توجه نیست  قابل   هانهرها و دریاچه  شمار»  ایران نوشت ی  درباره بنجامین  قرن نوزدهم  

است که به گمان من هیچ کشور دیگری نیست که برای    ناکافیآب آن چنان    ی و عرضه

دست آوردن آب در آن ضروری   برای به  و این همه کار  کشت و زراعت این همه زحمت

، ص 1887باال باشد« )  آن  در  ایران  ی قیمتی به اندازه   ی این ماده   ی باشد و یا هزینه 

410 ) 

های اخیر که سال  ایران در  آبی درآب و کم  ی گویم که این مقولهمی   البته به اشاره

اقتصادش هم    مراتببه ایران جمعیت   و  تر شده است،  پیچیده   مراتببه بیشتری دارد 

عمده هم ایران  ای  مسئلهترین  چنان  اقتصاد  پایداری  برای  که  و راهاست  سریع  حل 

 طلبد.  می  جانبههمه
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، ص  1952)  ، بکت1952در    .دیگر تفاوت دارندالبته برآوردی که از کل تعداد قنات درایران داریم با یک 

( 150، ص  1975)  برآورد کرد ولی چند سال بعد کوروس   25.000ی ایران را  هاقنات  ( کل تعداد125

را  موجود  دانست.می  قنات  50.000  تعداد  تاریخی  منابع  در  می   از  قنات  به  اشاره  اولین  که  دانیم 

سال قبل از میالد مسیح   800  باشد که حدوداًمی   (Neqoub)   ی کانال و تونل نکوب هانوشتهسنگ 

انتقال آب رودخانه نینوا حفر   (Zab)  زب   یبرای  از میالد مادها که شهر    626  شده بود. در  به  قبل 

 آن شهر مسلط شوند  و قطع آب توانستند بر  هااکتابان را محاصره کرده بودند سرانجام با انهدام قنات 

 (.70، ص 1933)باتلر، 

 


