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چکیده
امروزه دستیابي به برنامه مديريت منابع آب به يک هدف حیاتي تبديلشده است؛ يکي از راهکارهای
دستیابي به اين هدف ،توجه کافي به دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار با شرايط محیطي است.
مردم بومي از تواناييهای خاصي در خصوص شناخت و نحوۀ استفاده از تجارب برخوردارند؛ اين دانش
از تأثیر متقابل بین جامعه و محیط سرچشمه گرفته و طي نسلها انتقاليافته است .بر اين اساس در
اين پژوهش سعي شد به معرفي و تبیین جايگاه دانش بومي و ابتکارات محلي در مديريت عرفي منابع
آب دشت گزير پرداخته شود .ابتکارات محلي در مديريت آب فعالیت دسته جمعي خاصي است که
کمک و مشوق خارجي ندارد و هدف آن کنترل آبهای زيرزمیني و سطحي است .اين پژوهش کیفي
و روش آن پیمايشي است .اطالعات موردنیاز تحقیق با استفاده از مشاهدۀ مستقیم ،مشاهدۀ مشارکتي
و مصاحبه با  ۱۷۳کشاورز مطلع جمعآوری شده است .نتايج نشان داد؛ که سازههای بومي مَقسَم،
عَلْگَه ،بَند ،چاه نُزوْ ،يُوْرَد ،عَلْ ،بُرکُوْ در اين منطقه نقش بسزايي در حفاظت و مديريت منابع آبوخاک
دارند و از نظر بهرهوری و تطابق با شرايط اقلیمي و فرهنگي از سازگاری بااليي برخوردار هستند.
همچنین با توجه به اينکه منبع آب کشاورزی دشت گزير بهويژه نخلستانها ،از بارندگي تأمین ميشود؛
اين سازهها نقش بسزايي در رعايت حقآبۀ بهرهبرداران اين دشت دارند .بنابراين به اشتراک گذاشتن
دانش اکولوژيک بومي در منابع طبیعي بهعنوان يک سازوکار اجتماعي ،ميتواند نقش مهمي در ارتقاء
ظرفیت سازگاری سیستمهای اجتماعي -اکولوژيک در مقابله با کمآبي ايفا کند.
کلید واژگان :ابتکارات محلي ،دانش بومي ،سازگاری ،عَلْگَه ،مديريت منابع آب ،مَقسَم
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مقدمه و بیان مسئله
در سرزمینهای خشک و نیمهخشک که حیات و بقای کشاورزی به آب و آبیاری وابسته است،
کمبود آب مهمترين انگیزۀ ابداعات و نوآوریهايي همچون جمله حفر قنوات ،چاهها و احداث
آببندها و غیره شده است؛ همچنین از آنجايي که حدود  ۷0درصد کشور ايران را مناطق
خشک و نیمهخشک تشکیل داده است؛ بنابراين توجه به آب و مديريت آن حائز اهمیت است
(طاووسي.)۹۳ :۱۳۸4 ،
«روزگاری طوالني از زمان امیرکبیر تاکنون اين تصور وجود داشت؛ که عقبماندگي
کشاورزی ما بهدلیل سادگي در مصرف ابزارها از نداشتن چاه آرتزين تا تراکتور ،کمباين و
چاههای عمیق و نیمه عمیق است و هنگاميکه همۀ اينها فراهم شد نه تنها توسعه ملي اتفاق
نیفتاد ،بلکه بنیاد توسعه ما که بنیاد آفرينش بود بر باد رفت و "بحران آب" بحران اول جامعه
ما قرار گرفت» (فرهادی .)۷ :۱۳۹4 ،استراتژی جهت حل بحران آب ،نهتنها به شرايط محلي
و همچنین ظرفیتهای فني و نهادی بستگي دارد؛ بلکه متأثر از پسزمینۀ خاص تاريخي
استفاده از آب ،میراث فرهنگي و شرايط اجتماعي و اقتصادی بلندمدت است (هوکسترا،۱
 .)60۷ :2000برخي از محققان (عمادی و اردکاني )۱۱ :۱۳۸۱ ،بحران آب در ايران امروز را
عمدتاً ناشي از پیامدهای مدرنیزاسیون دهۀ  ۱۹50و انتقال فناوریهای نامناسب غرب در
خصوص استحصال آب ميدانند ،که اين پديده در ايران بهنوعي مصادف با اجرای برنامۀ
اصالحات ارضي در سال  ۱۳42بوده که نظام مديريت عرفي و سنتي منابع آب در جوامع
روستايي را دگرگون ساخت.
تغییرات آب و هوايي ،همواره ،کشاورزان را مجبور به اتخاذ شیوههای جديد در پاسخ به
شرايط مختلف محیطي کرده است .اين شیوهها را ،که بهصورت سنتي و تجربي توسط مردم
کسبشده و به اجرا درآمده ،دانش بومي مينامند که امروزه از آن بهعنوان دانش اقلیمي بومي
ياد شده است (ريدی و همکاران .)۳۹۹ :20۱4 ،اجداد و نیاکان ما از گذشتههای دور با مشکل
کمآبي مواجه بودهاند و در هر منطقه ،با توجه به خصوصیات آب و هوايي و شرايط توپوگرافي،
شیوههای ابتکاری و بهینۀ بهرهبرداری از آب را ابداع کردهاند و توانستهاند از اين منبع باارزش
با حداکثر بهرهوری استفاده کنند (درگاهي.)۳ :۱۳۸6 ،
از زمانهای بسیار دور پیشینیان ما ،با تفکر و ابداع ،مشکل کمآبي را با کمک دانش
بومي حل کردهاند؛ به نحوی که «نیاکان ما اختراعات و فناوریهای بزرگي در زمینههای آب،
آبیاری ،آبرساني همچون اختراع کاريز ،چرخاب (معرف به چرخ ايراني) ،تلمبههای آبکش
بادی (چرخ باد) ،برخي شیوههای آبیاری و کشتکاری شگفتانگیز همچون کشت سبويي
(کوزهای) داشتهاند» (فرهادی)۸ :۱۳۹۳ ،؛ بنابراين تحلیل ابتکارات محلي و شیوههای سنتي،
بومي سازگاری کشاورزان تبديل به يک موضوع مهم در پژوهشها و برنامهريزیهای
استراتژيک در هر کشور شده است (اسمیت 2و همکاران.)۸۸0 :200۳ ،
1- Hoekstra
2- Smit
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مناطق غربي ايران بهطور نسبي پرباران و پرآب است بهنحوی که شکل ،روابط و مسائل
مربوط به آبیاری را ساده ميبینیم ،ولي در شرق ايران که منطقه خشک ،کويری و کمآبي
است روابط پیچیدهای را در اينباره مشاهده ميکنیم که در راستای سازگاری با انواع
محدوديتها به ويژه محدوديت منابع آبي ايجاد شده است .اين روابط در واقع نشاندهندۀ
وجود گروهها و قشرها ،آداب و سنن ،دانش بومي غني در زمینۀ آب و ابداعات و ابتکارات در
راستای جمعآوری ،صرفهجويي و تقسیم آب و اهمیت آب در مناطق شرقي ايران است (صفي
نژاد .)20 :۱۳6۸ ،دانش بوميِ جمعآوری و تقسیم آب در مناطق مختلف ،بهويژه در مناطق
شرقي ايران ،به واسطه همین ارتباطات در طي سالهای متمادی تکامل يافته است؛ اين سنتها
و روابط در واقع قوانین نانوشتهای هستند که در صورتهای مختلف مناسبات اجتماعي ،که
آب موضوع محوری آن باشد و در چارچوب نظامهای اجتماعي ،متجلي ميشوند (رستمي،
 .)5۷ :۱۳۸5بنابراين دانش بومي مديريت آب بهويژه آبیاری جهت کشاوررزی ،جايگاهي
ديرينه در مديريت منابع طبیعي دارد؛ که از نسلي به نسل بعد انتقال و تکامليافته است؛ اما
بهسرعت رو به نابودی است (برکس ۱و همکاران.)۱25۳ :2000 ،
با توجه به مطالب بیان شده؛ از اينرو الزم است بیشترين اهمیت را به حفظ اين
ارزشها ،دستاوردها و تأمین خواستههای مردم منطقه لحاظ کنیم و در تحمیل راهحلها و
خواستههای خود کمتر پافشاری نمايیم؛ چراکه دانش بومي در مديريت منابع آب ازجمله سازۀ
قنات توانسته ظرفیت سازگاری و تابآوری جوامع محلي نسبت به بحران خشکسالي را حفظ
کند و ارتقاء دهد (طیب.)65 :۱۳۸6 ،
تحقیقات زيادی در ايران نشان ميدهد که گروههای نخبه روستايي اغلب قادر به
مديريت منابع آبي و به پیرو آن مديريت کشاورزی خود بهمنظور بهبود منفعت عموم از طريق
ايجاد سازوکارهای محلي و دانش سنتي هستند (شاطری و همکاران .)2 :۱۳۹0،نتايج پژوهش
وزين و افتخاری ( )۹۱ :۱۳۸۹نشان داد که روستای خورشید از توابع شهرستان خلخال ازلحاظ
دانش بومي غني است و روستائیان ،بسیاری از شیوههای بومي حفاظت آبوخاک را شناسايي
و استفاده ميکنند؛ همچنین اين شیوهها بر مديريت بهینۀ آبوخاک اثربخش است.
هدف از اين پژوهش ،شناسايي و کشف آگاهيهای فرهنگي و دانش بومي آبیاری (ديم)
دشت گزير با توجه به مقتضیات بومي است که بهطور طبیعي ،خودجوش و مبتني بر نیازهای
ملي -محلي شکلگرفتهاند؛ بهنحویکه با استفاده از نظرات بومیان و پیشنهادهای آنها بتوان
استراتژی مناسب و کارآمدی را در حل مسائل توسعه و مديريت منابع آب ،تدوين و تهیه
نمود .هدف ديگر ،معرفي اين دانش (سازههای بومي) بهعنوان ابتکاری کارآمد جهت سازگاری
با خشکسالي و کمآبي است؛ دراين بین نقش انسان بهعنوان مولد واقعي اين دانش و ابتکار
غیرقابلانکار است .درواقع در اين پژوهش آنچه بیش از ساير موارد مشهود است ،تأکید بر
سازههای بومي آبي ،که نتیجه ابتکارات محلي است ،و رعايت حقآبه در کشاورزی دشت گزير
جهت سازگاری با شرايط محیطي است.
1- Berkes
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چارچوب نظری تحقیق
مديريت آب به منزلۀ پیچیدهترين منبع طبیعي ،بسیار سخت است؛ زيرا هیچ حد و مرزی
ندارد و تابع محدوديتهای سیاسي و اداری نیست (الله و کلوزيا .)5۹ :20۱۳ ،۱از طرفي با
توجه بهاينکه آب به عنوان بخش جدايي ناپذير اکوسیستم ،يک منبع طبیعي و همچنین يک
کاالی اقتصادی و اجتماعي به حساب ميآيد ،مديريت يکپارچه منابع آب که هدف آن توجه
به مسائل اقتصادی ،محیط زيستي ،فني و اجتماعي در عین تضمین پايداری منابع آب برای
نسلهای آتي ميباشد ،مطرح ميشود (محمدی کنگراني و رفسنجانينژاد .)۱22 :۱۳۹4 ،از
آنجايي که مديريت سنتي منابع آب توسط ساختارهای اجتماعي بخشي از مديريت يکپارچه
منابع آب بهشمار ميرود ،توجه به اين ساختارها اهمیت بااليي دارد .ساختارهای اجتماعي
منابع آب ،يکي از ابعاد دانش بومي در جوامع روستايي ايران محسوب ميشود؛ که با مشارکت
يکديگر ،ابتکاراتي جهت مديريت منابع آب انجام دادهاند؛ بنابراين ضرورت دارد به تحلیل
ابتکارات بوميِ سازگار با کمآبي ،بهعنوان بخش از دانش بومي توجه ويژه شود (آذرنیوند و
همکاران۱۳۹5 ،؛  .)۱يکي از ساختارهای اجتماعي موفق در بهرهبرداری و مديريت سنتي
منابع آب نظام بنهبندی بوده است که در رأس آن مالک در کنار ساير نقشهای اجتماعي،
منابع آب را مديريت ميکردند و تمامي نقشهای اجتماعي با مشارکت و بهرهگیری از دانش
بومي به مديريت آب و مزرعه ميپرداختند (آذرنیوند و همکاران۱۳۹5 ،؛ .)۳
دانش بومی
ويلیامز 2و موچنا )۱۹۹۱ :5۳( ۳به نقل از مککلور دانش بومي را از منظر «شناختشناسي»
اينگونه معرفي کردهاند؛ «دانش بومي شیوههای يادگیری ،فهم و نگرش به جهان است که
نتیجۀ سالها تجربه و مشکلگشايي بر اساس آزمونوخطا و بهوسیله گروهي از مردم در حال
فعالیت است که منابع در دسترس را در محیط خود بهکاربرده و تجربه کردهاند» .درواقع دانش
بومي قابلدسترس ،ارزان ،کارآمد ،شفاهي ،پويا ،زمانآزموده و سازگار با محیط و طبیعت است
(عمادی و اردکاني :۱۳۸۱ ،پیشگفتار) و قرين بافرهنگ هر منطقه تعريف ميشود (سالمي،
 .)۱۱۸ :۱۳۸۷با توجه به تعاريف گوناگون از دانش بومي ميتوان چنین گفت که اين دانش،
سازگاری و برقراری رابطه معقول بین انسان و محیطزيست او را نشان ميدهند و از اين نظر
با اصول توسعۀ پايدار بومي ،هماهنگي دارند که نمونۀ آن را در قناتهای ايران ،ميتوان
مشاهده کرد (جمعهپور.)۳5 :۱۳۸6 ،
سازگاری با کمآبی
سازگاری؛ ايجاد تناسب و همسويي جنبه اجتماعي و اکولوژيکي جهت ارتقای نیک داری
مديريت منابع طبیعي ازجمله مديريت منابع آب بیانشده است (قرباني 42 :۱۳۹6 ،و .)4۳
1- Lale, U. and Klusia
2- Williams
3- Muchena
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سازگاری با کمآبي عبارت است از پتانسیل يک نظام اجتماعي برای سازگار شدن با محدوديت
منابع آبي ،که افزايش ظرفیت سازگای سبب کاهش حساسیت نظامهای اجتماعي اکولوژيک
نسبت به آشفتگي ايجادشده و افزايش تابآوری آن نظام در برابر بحران آبي ميشود (مارشال،۱
 .)۷۹۸ :20۱۳افزايش ظرفیت سازگاری با کمآبي موجب افزايش تابآوری نظام اجتماعي در
برابر بحرانهای آبي ميشود؛ در واقع تابآوری سبب ايجاد نوآوری ميشود که اين نوآوریها
اصوالً براثر تغییرات ناگهاني و جديد در منطقه شکل ميگیرد که اين تغییرات سبب ايجاد
تدابیری جهت يادگیری و سازگاری با شرايط جديد ميشود (کارپنتر و فولکه.)۳0۹ :2006 ،2
از ديرباز ،سازگاری با مشکالت اقتصادی ،اجتماعي و مقابله با محدويتهای منابعطبیعي
به ويژه منابع آب (من جمله دشواریهای آبیابي ،آبرساني و آبیاری) با بستن بند و سد و
بندآب و گوراب ،و حفر قنوات و منگل و اليروبي هرساله قناتها و غیره ،فرهنگ مشارکتي
عمیقي را میان کشاورزان ايراني پديد آورده است ،بهنحوی که برخي از اين سازگاریها و
همکاریها هنوز هم کاربردی و قابلمشاهده هستند (فرهادی.)۱62 :۱۳۸۸ ،
ابتکارات محلی
ابتکارات محلي در مديريت آب فعالیت دستهجمعي خاصي است که کمک و مشوق خارجي
ندارد و هدف آن کنترل آبهای زيرزمیني و سطحي است؛ درواقع ابتکارات محلي يکي از
نشانههای سازگاری با طبیعت است که در ايران از تنوع زيادی برخوردار است و از مهمترين
آنها ميتوان به «قنات» بهعنوان يک اختراع و ابتکار ايراني اشاره کرد (اسکندری دامنه و
همکاران .)۳2۳ ،۳2۱ :۱۳۹۷ ،مهاجری )۱ :20۱0( ۳سیراف 4را بهعنوان تکنیکي در مديريت
آب برای برداشت آب باران ،ذخیره کردن آب و سنجش آبیاری در شرايط آب و هوايي ناماليم
و نیمهخشک مطالعه ميکند و اشاره ميکند که سیستمهای سنتي آبیاری هر منطقه کارآمدتر
و سازگارتر از سیستمهای جديد معرفيشده در قرن حاضر ميباشند.
دانش بومی و ابتکارات محلی سازگار
محققان نیز معتقدند که رابطه معنيداری بین دانش بومي جوامع محلي و ظرفیت سازگاری
آنها در مواجه با تغییرات اکوسیستمي وجود دارد .از طرفي تجربه روشن ساخته است که
دانش بومي و بسیاری از ابتکارات محلي در جامعۀ سنتي ،به دلیل سازگاری و انطباق با
زيستبوم ،همان روشهايي هستند که رسیدن به مديريت پايدار منابع آب را میسر ميکنند
(چمبرز 5و کانوی.)6 :۱۹۹2 ،6

1- N.A.Marshall
2- Carpenter and Folke
3- Mohajeri
4- Siraf
5- Chambers
6- Conway
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پرسشهای پژوهش
 .۱مردم بومي دشت گزير ،برای سازگاری با طبیعت و مديريت منابع آب ،چه ابتکاراتي
داشتهاند و کاربرد اين ابتکارات در زمان حال چگونه است؟
 .2با توجه به اينکه منبع آبیاری اراضي کشتشده (بهويژه نخلستان) در اين دشت
بارندگي است ،تقسیم آب (سیالب) به چه صورت ميباشد؟

روششناسی
معرفی منطقۀ موردمطالعه
دشت گِزير و يا جِزير ،از توابع شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان بین طول جغرافیايي ´5۳
˚ 54غربي تا ´ 55˚ ۷شرقي و عرض جغرافیايي ´ 26˚ 40جنوبي تا ´ 26˚ 50شمالي واقعشده
است (شکل  .)۱آمار جمعیتي روستای گزير  46۹۳نفر است که بهطورکلي متشکل از ۱0۸۸
خانوار است ۷0 .درصد از مردم روستای گزير کشاورز ميباشند .اين منطقه ،دشتي است
سیالبي با شیب کمتر از  %5که از مواد رسوبي ريز سیالبها به وجود آمده و اختالف ارتفاع
آن کمتر از  ۱0متر و ارتفاع آن از سطح دريا  ۳0متر است .اين محدوده در شرايط اقلیمي
خشک و گرم ساحلي و با میانگین بارندگي  ۱۱۳میليمتر واقعشده است که حدود  %60آن
در فصل زمستان ميبارد .وسعت حوزه آبريز اين دشت  225کیلومترمربع که ۹۹/۹
کیلومترمربع آن را دشت و مابقي ( ۱25/۱کیلومترمربع) ارتفاعات تشکیل ميدهد (حسیني
گزير و همکاران.)۳ :۱۳۹0 ،
خاک منطقه خاکي عمیق تا خیلي عمیق با بافت متوسط (سیلت لوم ،سیلت) و دارای
شوری متوسط تا زياد است .پايداری خاکدانهها بسیار کم و خاک دارای خاصیت پخشیده
است .از نظر زمینشناسي دارای رسوبات دوران چهارم است که اين رسوبات در نتیجه تخريب
سازند گچساران ميباشد .ازنظر سازند زمینشناسي دارای تشکیالت گچي و گنبدهای نمکي
است و سه واحد ژئومرفولوژی در محدودۀ موردمطالعه وجود دارد :دو تاقديس در شمال و
جنوب دشت ،يک واحد مخروطافکنه و يک واحد دشت سیالبي نسبتاً مسطح و با پستيوبلندی
کم و شیب ماليم که از مواد ريز سیالبي طي ادوار گذشته به وجود آمده است (پناهیان و
همکاران )2 :۱۳۹0 ،اين منطقه جزء بخش چینخوردۀ زاگرس است که کمتر تحتتأثیر
شکستگيها و گسلها قرارگرفته و ساختمانهای زمینشناسي تا حدود زيادی شکل چین
خوردۀ خود را حفظ نمودهاند .سازندهای منطقه شامل :سازند هرمز ،سازند میشان ،سازند
آغاجری و سازند گچساران است .ارتفاعات شمالي دشت عمدتاً متشکل از رسوبات گچي و
نمکي سازند گچساران ميباشد که در افزايش امالح آب زيرزمیني اين دشت بسیار مؤثر است
(حسینيگزير و همکاران.)۳ :۱۳۹0 ،

تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار در۱05 ...
شکل  .۱موقعیت جغرافیايي دشت گزير

روش کار
در مطالعات مربوط به دانش بومي نیاز به گذراندن مدتزمان طوالني برای انجام کار میداني
است .جامعۀ آماری اين پژوهش مردم بومي دشت گزير و جامعۀ هدف کشاورزان خبره و مطلع
دشت ميباشند .از آنجايي که انجام تحقیقات مربوط به شناخت و تحلیل سطوح مختلف دانش
بومي جزء تحقیقات کیفي بهشمار ميرود ،لذا در اين تحقیق با تعداد  ۱۷۳کشاورز خبره
مصاحبه شده است .در واقع محقق در دو دوره زماني  ۱۸روز (زمان بارندگي و در اواسط پايیز)
و  ۷روز (اوايل زمستان) و در مجموع  25روز ،به کار میداني ،مشاهده مشارکتي و مصاحبه با
کشاورزان پرداخته است .اسناد مورداستفاده در اين پژوهش شامل وجود سازههای بومي و
سنتي آبي در اين منطقه ،مصاحبه با سالخوردگان ،ريشسفیدان و معتمدان محلي است.
تحقیق از نوع کیفي و روش آن بر پايه تحقیقات پیمايشي و تاريخي است که محقق از فنون
غیرانفعالي مانند مصاحبه ،مشاهدات مستقیم و همچنین مشاهدۀ مشارکتي استفاده کرده
است .به نحوی که طبق پیشنهاد کشاورزان خبره به سراغ ساير کشاورزان مطلع به دانش بومي
و ابتکارات محلي رفته و تحقیق خود را تکمیل نموده است و در نهايت به مشترکاتي در رابطه
با دانش بومي آب رسیده است .همچنین مصاحبههای نیمهسازمانيافته و سازماننیافته
ابزارهای جمعآوری اطالعات در اين تحقیق است.

نتایج
مديريت سیالب در دشت گزير از باالدست تا پايیندست بدين شرح است:
کوه «سودَ» و «بیزَ» :کوه سیاه ۱و سفید دو رشتهکوهي به رنگ سیاه و سفید هستند
که در باالدست دشت گزير قرار دارند .در زمان بارندگي ،يُوْ 2ناشي از بَرون ۳بهصورت سیالب
از اين ارتفاعات به رودخانهها و اراضي پايیندست ميرسد.
 -۱مردم محلي به آن کوه سُوْدَ هم ميگويند.
 -2آب
 -۳باران
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«دَروِی» يا «دَروا» :دو دَروِی (دَروا) ۱معروف به گِری 2و تَری ۳در اين دشت وجود دارد
که در مواقع سیالبي حجم زيادی از بارندگي توسط اين دَروِاها از ارتفاعات به اراضي پايیندست
ميرسد .آب دَروای تَری از کوه سفید و آب دَروای گِری از هر دو کوه سیاه و سفید تأمین مي
شود.
کشاورزان دشت گزير ،ضمن نوسانات اقلیمي در زمینۀ بارش ،با استفاده از مصالح
قابلدسترس در منطقه ،سازههايي طراحي کردهاند که در زمان بارندگي بتوانند بهطور مساوی
و عادالنه سیالب را بین کشاورزان تقسیم کنند و درعینحال مقاومت بااليي داشته باشند.
وجود اين سازهها از سالیان پیش (دوره صفويه) نشاندهنده سازگاری کشاورزان با شرايط
محیطي است و درواقع اين سازهها بخش بزرگي از فعالیتهای سازمانهای اجتماعي تقسیم
آب را راحتتر ميکند.
کاربرد ساروج در ساخت سازههای بومي و سنتي منابع آب :ساروج از مخلوط خاک رس
محلي ،ثَمات 4و آب تهیه ميشده است .ابتدا خندقي 5با عمق يک گَز حفر ميکردند ،سپس
رس و کود حیواني را در خندق ميريختند و با کمک گاو آن را شخم ميزدند تا يکدست
شود؛ سپس آب را به آن اضافه ميکردند و دوباره شخم ميزدند تا مايۀ خمیری ايجاد شود.
مالت بهدستآمده را قالببندی ميکردند (مثل آجر) ،بر روی يکديگر ميچیدند و زير آنها
آتش روشن ميکردند تا خشک شوند ،از قالبها برای ساخت عَلْ و عَلْگَه و دور چیني داخل
چاه نُزوْ استفاده ميکردند .از حالت خیس ساروج بهعنوان مالت بین قالبها استفاده ميکردند.
علت استفاده از کود حیواني ،چسبندگي و مقاومتي است که در خاک ايجاد ميکند.
معرفی سازهها و ابتکارات بومی و محلی در مدیریت منابع آب دشت گزیر
سازههای بومي ازجمله مَقسَم ،عَلْگَه ،چاه نُزوْ ،يُوْرَد ،عَلْ ،بُرکُوْ درگذشته با سنگ و ساروج و
در حال حاضر نیز با بلوک و سیمان ساخت و مرمت ميشوند.
سازۀ بومي «مَقسَم»
هر مَقسَم 6شامل دو و يا تعداد بیشتری دَهَنِه ،دو گوش ،يک نَعْل در سمت پاياب سازه و يک
يا تعداد بیشتری تیرِ (يکي کمتر از تعداد دَهَنِهها) است (شکل .)2

 -۱مسیری که براثر جريان آب بر روی زمین ايجادشده باشد که به معني رودخانه است.
 -2رودخانه فصلي که از کوه سیاه و سفید سرچشمه ميگیرد .معني واژه گِری از جريان داشتن و پرخروش بودن
هنگام سیالب ،گرفتهشده است.
 -۳رودخانه فصلي که از کوه سفید سرچشمه ميگیرد .معني واژه تَری از خیس بودن گرفتهشده است.
 -4کود حیواني که به زبان محلي به آن ثَمات ميگويند.
 -5گودالي با عمق کم
 -6محل تقسیم آب

تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار در۱0۷ ...
شکل  .2مَقسَمي که دَروای "سُروْم" را از کوه سیاه آبگیری ميکند ( ،۱۳۹6/۱۱/2دشت گزير).

«خشکهرودها»
خشکهرودها رودهای فصلي هستند که آب را از مَقسَم به اراضي پايیندست هدايت ميکنند
و مانند دَرواهای اصلي عريض و عمیق نیستند .کف خشکهرودهای اصلي را در حدود يک گَز
(خشکهرودها کمتر از يک گَز) قبل و بعد از سازه بهخصوص سازههای باالدست دشت ،همچنین
دو طرفشان را بهاندازه ارتفاع آب ،ساروج ميکردند .ازآنجاييکه خاک منطقه آهکي -نمکي
است اين کار باعث استحکام ديواره رودخانه ميشده است.
شکل  .۳خشکهرودی که آب گِلآلود (سیالب) در آن جريان دارد ( ،۱۳۹6/۹/2دشت گزير).

«شَلگیر»
شَلگیر ۱درواقع حوضچۀ آرامش و قطعه زمین فاقد کشت است .سیالب از طريق خشکهرود
به شَلگیرها هدايت ميشود ،در آنجا تا حدودی آرام ميگیرد و بخشي از رسوبات خود را بر
جای ميگذارد .شَلگیر باعث کاهش سرعت ،گلآلودگي آب و همچنین اثرات مخرب آن
ميشود .اصوالً شَلگیرها در باالدست بندها و باالدست آبانبارها کاربرد دارند.

 -۱در زبان محلي به گلوالی شَل گفته ميشود .شَلگیر يعني محل تهنشست گلوالی.
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شکل  .4شَلگیری در باالدست آبانبارها ( ،۱۳۹6 /۱۱/۱دشت گزير)

سازۀ بومي «عَلْگَه»
عَلْگَه ۱دارای چِش( 2چشم) ،گوش ،دَروا و مْیل است (شکل  5و  .)6عظمت و استحکام تمامي
اين سازهها به وضعیت اقتصادی مالکان ،میزان و شدت بارندگي رايج در منطقه ،شیب زمین،
مقاومت خاک و غیره بستگي دارد.
شکل ( .5راست) تصويری از عَلْگَه با اجزای آن ( ،۱۳۹6 /۱۱ /2دشت گزير)
شکل ( .6چپ) عَلْگَهای باعظمت که گوشهای بلند و طويلي دارد ( ،۱۳۹6/۱۱/2دشت گزير).

سازۀ «بَندْ»
بند ،کرت خاکي با پشتههای مرتفع است که بهصورت مربع يا مستطیل حجمي را در برميگیرد
و دارای ورودی و خروجي سیالب است .به تعداد چهار الي پنج بند يک تیربند گفته ميشود.
ارتفاع بندها و عرض پشتهها به طور معمول از باالدست تا پايیندست دشت افزايش مييابد.
بندها طبق کاربردشان دو نوع هستند )۱ :بند يُوْ (بند آب) :بندی که درون آن فعالیت
کشاورزی انجام نميشود و هدف ،جمعآوری و انتقال آب به چاههای نُزوْ و يا بندهای
پايیندست است .اين بندها حدود  ۱00در  ۱00متر هستند و حجمي برابر با  60000تا
 ۱00000مترمکعب ظرفیت دارند (شکل  )2 .)۷بند مُوهْ يا مُغْ (بند نخلستان) :بندی که حدود

 -۱مکاني برای رعايت عدل و برابری در تقسیم سیالب
 -2دريچه

تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار در۱0۹ ...

 20در  20متر است و داخل آن نخل و يا تَنباک ۱سُوزی ،2گندم و غیره کشت ميشود .اگرچه
میزان محصول در اين شیوه نخلکاری کمتر از کشت آبي است اما محصول از کیفیت بهتری
برخوردار است .کشت نخل در فصل بهار صورت ميگیرد و تا زمان وقوع اولین سیالب ،نخل
های کاشته شده نیاز به آبیاری دارند و پس از آن با سیالب آبیاری ميشوند (شکل .)۸
شکل  .۷تصويری از بند يُوْ که آبگیری شده است ( ،۱۳۹6/۹/۳دشت گزير).

شکل  .۸تصويری از بند مُوهْ که آبگیری شده است ( ،۱۳۹6/۹/۳دشت گزير).

چاه «نُزوْ»
چاه نُزوْ ،۳چاه تغذيۀ مصنوعي است که ديوارۀ داخلي چاه برای جلوگیری از ريزش ،از سطح
ايستابي تا يک متر باالتر از سطح زمین سنگ و ساروج ميکنند.
مسیر ارتباط بند به چاه در دو زمان گذشته و امروزه به شرح زير است:
مسیر ارتباط بند به چاه درگذشته :يک يا چند کانال افقي (دو وَجَب فاصله از سطح
زمین) از چاه به بند ايجاد ميکردند که به اين کانال ارتباطي دِمُوْ گفته ميشود ،متناسب با
اندازه دَهَنِۀ چاه و حجم آب ورودی تعداد و اندازه دِمُوْ متغیر بوده است .اصوالً هر چاه يک دِمُوْ

 -۱تنباکو
 -2سبزيجات
 -۳طبق مصاحبه با سالخوردگان منطقه معنای لغوی اين کلمه از نزول آمده است که آب ناشي از بارندگيها را
در آن ذخیره ميکردند.
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داشته است که عمق و عرض دَهَنِه چاه را با بَغَل ۱اندازه ميگیرند .مسیر ارتباطي بند به چاه
در امروزه :الف) در محل ورود آب به چاه ،کانالهايي (از جنس لوله پلیکا) عمودی در داخل
بند با ارتفاعهای متفاوت تعبیه شده است .جهت مديريت ورود آب شفاف به چاه ،از چند کانال
استفاده ميشود؛ در بعضي از بندها سه کانال در نزديک به کف بند 0/5 ،متری و  ۱/50متری
از کف بند تعبیهشده است و زماني که بند از آب پر ميشود و گل و الی تهنشست ميکند،
ابتدا ورودی کانال اول و سپس بعد از گذشت تقريباً يک روز ،ورودی کانال دوم و بعد ورودی
کانال سوم را باز ميکنند تا آب وارد چاه شود .در ورودی اين کانالها فیلتر (توری فلزی)
تعبیهشده است تا از ورود لیخار 2به داخل کانالها جلوگیری شود .ب) در سبکي ديگر که
مربوط به بند مُوهْ است برای جلوگیری از يخزدگي نخلها در آب ،چاهي را داخل خود بند
مُوهْ حفر ميکنند و تا نیم متر باالتر از سطح زمین سنگ و ساروج يا سیمان ميکنند .وقتي
که بند از آب تا حدود نیم متری پر شد ،آب وارد چاه ميشود .موقع نیاز به آب ،توسط
موتورپمپي که بر روی پشتههای بند قرارگرفته ،آب را به باال هدايت ميکنند و از اين آب
جهت آبیاری تیم مُغ ۳يا ساير بندهای زراعي استفاده ميکنند.
سازه بومي «يُوْرَد»
يُوْرَد 4سازهای دارای دو گوش ،يک مْیل و تعدادی پايه است که هرچقدر اين سازه بزرگتر
باشد ،تعداد بیشتری پايه خواهد داشت .پايهها سبب استحکام اين سازه ميشوند (شکل .)۹
شکل  .۹يُوْرَد با دوپايه و طول  ۱2گز (طول مْیل) ،۱۳۹6/۱۱/2( ،دشت گزير)

سازه بومي «عَلْ»
دو نوع عَلْ 5در منطقه وجود دارد :نوع اول و رايج ،عَلْ بدون چِش است که دارای نَعْل ،گوش
و مْیل است که با فواصل  50تا  ۷0متری و بر اساس شیب بنا شدهاند (کف سد باالدستي با
سقف سد پايیني در يک راستا است) .ارتفاع عَلها از باالدست تا پايیندست دشت افزايش
 -۱فاصله بین انگشتان دو دست ،بهگونهای که دستها در راستای يک خط باشند .هر بغل حدود ۱/۸0
سانتيمتر است.
 -2آشغال و بوتههای خار موجود در مسیر سیالب
 -۳نهال نخل
 -4محل عبور آب مازاد از بندها
 -5مکاني برای رعايت عدل ،برابری و حقابه اراضي و همچنین حقآبه روستای پايیندست

تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار در۱۱۱ ...

مييابد ( 0/5متر تا  ۳يا  4متر) .در بعضي مواقع اين گوشها  ۳0تا  40متر طول دارد که
برای جلوگیری از سوراخ شدن و إشْکِندْ ۱عَلْ و حفظ مقاومت سازه اهمیت دارد (شکل .)۱0
شکل  .۱0عَل نوع اول ( ،۱۳۹6/۱۱/2دشت گزير)

نوع دوم مانند عَلْگَه يک طبقه است که يک يا دو دَروا در کنارههای خود دارد .اين نوع
عَلْ را ،که ترکیبي از هر دو سازه است ،عَلْ و عَلْگَه نیز ميگويند (شکل .)۱۱
شکل  .۱۱عَل نوع دوم يا همان عَلْ و عَلْگَه ( ،۱۳۹6/۹/5دشت گزير)

سازه بومي «بُرکُوْ»
در دشت گزير تعداد زيادی آبانبار با نام محلي بُرکُوْ وجود دارد؛ که در فصول کمآبي منبع
آب شرب اهالي اين دشت به شمار ميرود .بُرکُوْ در دشت گزير به دو شکل کلي گنبدی و
مستطیلي شکل است؛ که در قسمت باالی اين سازه يک تا چهار فاخ 2وجود دارد .با وجود اين
فاخها ،در اوج گرما ،آب موجود در بُرکُوْ خنک و قابلاستفاده است .اکثر بُرکُوْها دارای دو تا
چهار سَردَر ۳هستند .بُرکُوْها دارای دِمُوْ هستند ،دِمُوْها محل ورود و خروج آب به بُرکُوْها
هستند؛ دِمُوْ باعث ميشود آب از مسیر مشخصي وارد بُرکُوْ و از آن خارج شود و درواقع از
گلآلودگي اطراف بُرکُوْ جلوگیری ميکند .آب مازاد اين بُرکُوْها در انتهای دشت به عَلْ ميرسد.
 -۱شکاف
 -2دريچهای جهت تهويۀ هوا
 -۳ورودیهای آبانبار جهت برداشت آب و اليروبي آن
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شکل  .۱2بُرکُوْهای مستطیلي و گنبدی که آبگیری شدهاند ( ،۱۳۹6/۱۱/2 ،۱۳۹6/۹/5دشت گزير).

نقش سازههای بومی و ابتکارات محلی در مدیریت سازگار منابع آب دشت گزیر
سازۀ بومي «مَقسَم»
حقآبۀ تمامي کشاورزان دشت گزير توسط مَقسَم تعیین ميشود .اين سازه بهعنوان اولین
تقسیمکنندۀ سیالب در باالدست دشت گزير ميباشد .پس از تقسیم آب در مَقسَمهای اولیه
بر اساس حقآبۀ تقسیمبندی شده از قديم و مستندات موجود ،آب وارد مَقسَمها و سپس
سازههای بعدی ميشود و به اراضي پايیندست ميرسد.
سازۀ بومي «عَلْگَه»
عَلْگَه ،تقسیمکنندۀ حقآبه بین ده تا پانزده بهرهبردار است ،در برخي موارد تعداد بهرهبرداران
کمتر يا بیشتر است .تفاوت عَلْگَه و مَقسَم اين است که عَلْگَه بهصورت جزئيتر عمل ميکند
و ،در مقايسه با مَقسَم ،بهرهبرداران کمتری در آب تقسیمشده توسط عَلْگَه مشارکت دارند.
سازۀ «بَندْ»
آب پس از خروج از عَلْگَه به بندها هدايت ميشود .از بند يُوْ برای دو هدف باغي و کشاورزی
استفاده ميشود -۱ :کنترل سیالب و هدايت به بندهای پايیندست (بند مُوهْ)  -2ذخیره
سیالب در چاههای نُزوْ و استفاده مجدد اين آب برای محصوالت زراعي و شرب حیوانات .برای
جلوگیری از هدر رفت آب و تخريب بندهايي که با يکديگر در ارتباط هستند ،اقدام به بستن
بندها از پايیندست دشت به باالدست ميشود و درنهايت برای جلوگیری از تخريب بند و
همچنین رعايت حقآبه اراضي پايیندست ،مسیر خشکهرود را منحرف ميکنند تا آب به اراضي
پايیندست برسد.

تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار در۱۱۳ ...

چاه «نُزوْ»
زماني که بند پر ميشود بخشي از سیالب به اين چاهها ميرسد و بخش ديگر نیز به بندهای
پايیندست هدايت ميشود .تمامي سیالبي که در چاه نفوذ دادهشده است به مصرف کشاورزی
نميرسد و بخش زيادی از آن در سفرههای آب زيرزمیني نفوذ مييابد .به گفتۀ کشاورزان
محلي شوری آب با اين روش (نفوذ آب به داخل چاه و سپس استفاده از اين آب) حدود 4000
میکرو موس بر سانتیمتر است؛ درحاليکه آب بارندگي که بهصورت سطحي جريان يافته و
مستقیماً استفاده ميشود ،شوری حدود  ۷000میکرو موس بر سانتیمتر دارد.
شکل  .۱۳چاههای نُزوْ که بهمرورزمان پیشرفتهتر شدهاند ( ،۱۳۹6/۱۱/2 ،۱۳۹6/۹/2دشت گزير)

سازه بومي «يُوْرَد»
اين سازه جايگاهي برای پیوستن آبهای مازاد از بندها به يکديگر و پخش نشدن سیالب در
سطح دشت است و درواقع باعث ميشود هدر رفت آب و فرسايش انحاللي کمتر شود .اين
سازه در نزديکي عَلْگَه احداث ميشود تا فرصت کافي برای کنترل آب وجود داشته باشد.
سازه بومي «عَلْ»
اين سازه دو نوع کاربرد دارد :عَلْ نوع اول برای هدايت آب مازاد بندها به روستای پايیندست
(باورد) ايجادشده است و عَلْ نوع دوم عالوه بر هدايت آب مازاد بندها به روستای پايیندست
و جلوگیری از تخريب بند برای رعايت حقآبۀ اراضي پايیندست (توسط دريچهها و دَروا)
بناشده است .تفاوت عَلْ با عَلْگَه در اين است که عَلْگَه با هدف اصلي تقسیم آب بناشده و آب
را از دريچههای خود به پايیندست هدايت ميکند اما عَلها که اصوالً در انتهای دشت گزير
بنا شدهاند تا جايي که ارتفاع سازه اجازه بدهد ،آب و رسوبات در قسمت باالدست سازه
نگهداشته ميشود و وقتي آب از اين سازه عبور کند به روستای پايیندست ميرسد .آخرين
عَل موجود در محدودۀ روستای گزير بهعنوان سدی برای انتقال آب به روستای پايیندست
عمل ميکند ،همچنین اين سد سبب تغذيۀ سفرۀ آب زيرزمیني روستای باورد خواهد شد.
درواقع بر اساس حقآبهای که درگذشته تعیینشده است ،بخش زيادی از حقآبۀ روستای باورد
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از آب مازاد روستای گزير (آبهايي که از يُوْرَدها عبور کردهاند) و همچنین باراني تأمین
ميشود که در دشت سِبَخ( ۱پايیندست روستای گزير و باالدست روستای باورد) باريده مي
شود.
نقش سازههای بومی در تعیین حقابه در دشت گزیر
در زمان بارندگي هر کشاورز به همراه بیل به سمت دَروا ميرود تا آبي که حقش است را به
سمت بند خود هدايت کند و اگر مشکلي در مسیر آب پیش آيد را برطرف کند که به اين کار
در زبان محلي يُودِری 2گفته ميشود .يکي از مهمترين و ابتداييترين اصول در مديريت منابع
آب در بین اجتماعات محلي سنجش میزان آن است .واحد اندازهگیری آب در اين دشت واحد
طول است که با جريان سیالب از باالدست تا پايیندست از واحد اندازهگیری کوچکتر استفاده
ميشود؛ اين واحدها عبارتاند از گَز و وَجَب؛ که گَز فاصله بین نوک انگشت میاني تا آرنج
ميباشد و برابر  45سانتيمتر است؛ وَجَب فاصله بین انگشتان باز (از انگشت کوچک تا انگشت
شصت) است؛ که هر وَجَب برابر با  22/5سانتيمتر ميباشد.
سازۀ بومي «مَقسَم»
دَهَنِۀ مَقسَم طبق حقآبه و بر اساس گَز اندازه گرفته ميشود .اولین مَقسَم در مسیر دَروای
تَری ،آب را به دو قسمت  ۱0و  20گَز تقسیم ميکند و مَقسَمهای بعدی نیز به همین صورت
طبق حقآبه ،آب را تقسیم ميکنند .گاهي تیرِ در حدود سي يا چهل گز طول دارد که آب به
زمینها هدايت شود و بيعدالتي رخ ندهد .تقسیم آب در اولین مَقسَمي که بر مسیر دَروای
گِری قرارگرفته است ،بعد از اصالحات ارضي دچار هرجومرج شده ،زيرا عرفها و سنتهای
محلي رعايت نشده است.
شکل  .۱4مَقسَمي که آقای امیدی در باالدست سازه در حال توضیح است ( ،۱۳۹6/۱۱/2دشت گزير)

اين مَقسَم (شکل  )۱4دارای يک دَهَنِه با عرض  ۳گز و دَهَنِۀ ديگری با عرض  6گز
است که از قديمااليام بین يک برادر و خواهر تقسیمشده است.

 -۱حدود شورهزار
 -2آبیاری

تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار در۱۱5 ...

سازۀ بومي «عَلْگَه»
هر عَلْگَه دارای تعدادی چِش است .عرض و تعداد اين چِشها بر اساس حقآبهای است که از
قبل تعیینشده است .قرارگیری چِشها در يک رديف افقي بهصورت يک طبقه و گاهي در
چند رديف (چندطبقه ،حداقل يک طبقه و حداکثر چهار طبقه) قرار دارد .گاهي يک کشاورز،
مالک چند چِش با عرضهای متفاوت است .برخي از زمینهای کشاورزی با وجود اينکه
باکیفیت هستند ،اما چون از زمان گذشته بدون حقآبه بودهاند ،لذا حق استفاده از سیالب
باالدست را ندارند.
ارتفاع سازه و طول چِشها با مشورت بهرهبرداران و متناسب با حجم سیالب ورودی و
خاک منطقه تعیین ميشود .ارتفاع و طول هر چِش برای يک عَلْگَه به يک اندازه است و اين
عرض عَلْگَه است که متغیر است و عرض هر چش متناسب با حقآبۀ افراد تنظیم ميشود.
کوچکترين اندازه چِش مربوط به چِشي با عرض يک وَجب است ،و بزرگترين اندازه چِش
عرض سه وجب دارد .در صورت تمايل صاحبان ملک ،سازه بهصورت چندطبقه ساخته ميشود.
طبقهبندی عَلْگَه جهت هدايت بهتر سیالب ،جلوگیری از تخريب بندها و اراضي پايیندست و
همینطور حفظ مقاومت خود عَلْگَه است.
جهت بستن چِشهای عَلْگَه ،ابتدا چِشهای طبقۀ پايین و سپس چِشهای طبقات
بااليي را ميبندند .بیشترين تعداد چِش که در عرض اين سازه قرار ميگیرد ۱0 ،چِش بهصورت
افقي است و وقتي اين سازه بهصورت چهار طبقه باشد ،تعداد آنها نهايتاً به  40چِش ميرسد.
علت افقي بودن چِشها ،راحتي باز و بسته کردن آنها بوده است .زمان بستن چِشها،
ورودیشان را با سِوِندْ ۱ميپوشاندند و مقداری کلوخه و سنگريزه بر روی سِوِندْ قرار ميدادند
تا در موقع برداشتن آن با مشکل مواجه نشوند .وقتي آب بهاندازهای کم باشد که فقط از
پايینترين طبقه عبور کند به اين آب " ،يُوْ کُیوْر" گفته ميشود .کلمه "کُیوْر" برای فرزند
يتیم بهکار برده ميشود و در اينجا يعني آب بهاندازهای کم است که به آن معنای يتیم بودن
را ميدهند.
شکل  .۱5اندازهگیری (يک گَز) عرض يک چِش عَلگَه توسط آقای امیدی ( ،۱۳۹6/۱۱/2دشت گزير)

 -۱صنايعدستي دشت گزير که از پیشْ (برگ نخل) به کمک طنابي از جنس پَنگْ نخل (خوشه نخل که در
غالف قرار دارد و هنوز چوبي نشده است) بافته ميشود.
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سازههای بومي «يُوْرَد» و «عَلْ»
اين دو سازه تعیینکننده حقآبۀ اراضي پايیندست روستای گزير و همچنین حقآبۀ
روستای پايیندست هستند .اين سازهها نقش قابلتوجهي در حفاظت خاک و درواقع جلوگیری
از پیشروی خَرّان ،۱بخصوص از نوع پنجهای ،دارند.
جدول  .۱خالصه تعريفها ،کاربرد ،زمان کاربرد سازوکارهای اجتماعي -آبي دشت گزير
سازوکار آبي

تعريف سازوکار آبي

کاربرد سازوکار آبي

زمان کاربرد
سازوکار آبي

سازۀ مَقسَم

اولین سازۀ تقسیمکنندۀ
سیالب جاری شده از کوه به
دشت

 تعیینکننده حقابۀ تمامي بهرهبرداران
دشت

بارندگي فصلي
(سیالب)

خشکهرودها

مسیلهای هدايتکننده

 هدايت سیالب به سمت سازههای بومي
جهت تقسیم سیالب و در نهايت هدايت
سیالب به اراضي کشاورزی

بارندگي فصلي

شَلگیر

حوضچۀ آرامش

 جايگاهي جهت کاهش سرعت سیالب،
تهنشست گل و الی و در نتیجه کاهش
قدرت تخريب سیل

بارندگي فصلي

سازۀ عَلْگَه

سازۀ تقسیمکنندۀ سیال ِ
ب
هدايت شده به سمت اراضي

 تعیینکننده حقآبۀ بهرهبرداراني که به
طور مشترک از يک يا چند بند استفاده
ميکنند (بندهای ذخیره آب يا بندهای
کشت شده)

بارندگي فصلي

بَندْ

جايگاهي برای ذخیره آب در
بَند يُوْ
جايگاهي برای نگهداشت
موقت آب در بند مُوهْ و ساير
بندها (سبزيجات ،صیفيجات
و غیره)

چاه نُزوْ

چاه تغذيۀ مصنوعي

 ذخیره در فصل بارندگي و برداشت آب از
اين چاهها در مواقع کمآبيآبي جهت آبیاری
محصوالت زراعي (صیفيجات ،سبزيجات و
غیره)

سازه عَلْ
چِشدار (عَلْ و
عَلْگَه)

تقسیمکنندۀ سیالب مازاد از
اراضي باالدست

 تعیینکنندۀ حقآبه مالکان اراضي پايین
دستدشت

سازۀ يُوْرَد

محل اتصال خشکهرودها به
يکديگر
جايگاهي برای بههم پیوستن
آبهای مازاد از بندها به
يکديگر

 جلوگیری از تخريب بندها

 انتقال آب از بَند يُوْ به بندهای پايین
دست (بَند مُوهْ)
 انتقال آب از بَند يُوْ به چاههای نُزوْ
 آبیاری نخلستان در بند مُوهْ

در تمام طول سال
(بند نخلستان و
ساير بندها)

 افزايش سطح آب سفره آب زيرزمیني
در تمام طول سال
(تا زماني که آب
در مخزن موجود
باشد)

 برداشت آب جهت شرب حیوانات

 -۱فرسايش خندقي

 هدايت آب در مسیر مشخص و جلوگیری
از افزايش فرسايش خندقي (بهويژه
پنجهای) در سطح دشت

بارندگي فصلي

بارندگي فصلي

تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار در۱۱۷ ...
سازۀ بُرکُو

جايگاه ذخیرۀ آب

 استفاده از آبِ آبانبارها جهت شرب به
ويژه در زمان خشکسالي

در تمام طول سال
(تا زماني که آب
در مخزن باشد)

سازۀ عَلْ بدون
چِش

محل اتصال سیالب مازاد از
اراضي باالدست و آبانبارها

 تعیینکنندۀ حقابۀ تمامي بهرهبرداران
روستای پايیندست طبق مستندات

بارندگي فصلي

شکل  .۱6نمايي ساده از جريان سیالب از باالدست تا پايیندست دشت گزير

راهنمای شکل 16
 .۱کوه سفید
 .2کوه سیاه
 .۳دَروای تَری
 .4دَروای گِری
 .5مَقسَم
 .6خشکهرود

 .۷شَلگیر
 .۸عَلگَه
 .۹بند يُو
 .۱0چاه نُزو
 .۱۱بند تَنباک

 .۱2بند سُوزی
 .۱۳عَل دارای چِش
 .۱4بند مُوه
 .۱5يُورَد
 .۱6بُرکُو
 .۱۷عَل بدون چِش

جريانات حاصل از بارندگي بر سطح ارتفاعات حوضۀ گزير بهصورت مسیلهای متعدد وارد
دشت گزير ميشود و باعث تغذيۀ دشت و تأمین نیازهای آبي منطقه ميشود ،مازاد آب پس
از الحاق به يکديگر (پايیندست روستای باورد) درنهايت از غرب حوزه خارج و وارد شورهزار
مهرگان ميشود (شکل .)۱6

بحث و نتیجهگیری
سازههای بومي نقش اساس در مديريت منابع آب اين دشت دارند؛ درواقع يکي از شاخصهای
مهم ظرفیت سازگاری جامعۀ محلي در مواجهه با کمآبي هستند و نوعي ابتکار محلي محسوب
ميشوند .از سالهای پیش بهرهبرداران دشت گزير به نقش اين سازهها در زندگي خود پي
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بردهاند و در حفظ و تکامل آنها کوشیدهاند .اين سازهها به دلیل حفظ تنوع و تعادل محیط
زيست ،متکي بودن بر نیازهای مردم بومي منطقه ،مشارکتي بودن استفاده از اين سازهها ،در
دسترس بودن و ارزان بودن مصالح ،همچنین چندبُعدی بودن و تطابق اين سازهها با فرهنگ
بومي مردم منطقه در مديريت منابع آب و توسعه پايدار منابع طبیعي نقش مهمي ايفا مي
کنند؛ که اين يافته با نتايج تحقیق ارفعي و زند ( )۹4 :۱۳۹0همخواني دارد.
مردم بومي دشت گزير نیز جهت برقراری عدالت در تقسیم سیالب از واحدهای محلي،
سازههای بومي استفاده ميکنند و از طرفي اين سازهها و تقسیمات محلي در دشت گزير عالوه
بر رعايت عدالت جهت جلوگیری از نزاع و افزايش مشارکت و همکاری بین مردم بومي استفاده
ميشود که نتايج تحقیقات صفينژاد ( )256 :۱۳5۹علت استفاده از اين سازهها را تأيید مي
کند .با توجه به مطالب بیان شده واضح است که هرچه عرضۀ آب در يک منطقه محدود شود،
به مديريت دقیق و حسابشدهتری در تولید ،تخصیص ،تقسیم و توزيع آن احتیاج است؛ که
دشت گزير نیز از قاعده مستثني نیست.
تمامي موارد ذکرشده راهکارهای بهرهبرداران بومي دشت گزير جهت سازگاری با شرايط
طبیعت و کمآبي است ،که با يادگیری و انتقال اطالعات به نسلهای بعدی سازگاری با شرايط
جديد را مهیا کرده است .بکارگیری دانش بومي آب جهت سازگاری با بحرانهای اقلیمي و
کمآبي در اين دشت توجهپذيراست ،زيرا اين دانش منشأ محلي -منطقهای داشته است و با
زيستبوم منطقه سازگار است.
يادگیری و انعطافپذيری يکي از خصیصههای بهرهبردارن دشت گزير جهت سازگاری با
طبیعت است .بهرهبرداران اين دشت از گذشتههای دور جهت کشاورزی و شرب ،سیالبهای
فصلي را با سازههای آبي از قبیل مَقسَم ،عَلْگَه ،يُوْرَد ،عَلْ ،بند و چاه نُزوْ مديريت ميکنند؛ اين
سازهها عالوه بر برآورد احتیاجات مردم منطقه ،در جهت حفاظت آبوخاک منطقه مؤثر
هستند و اين نشاندهندۀ چندبُعدی بودن مزايای استفاده از دانش بومي است .سازۀ مَقسَم با
داشتن دَهَنِه تعیینکنندۀ حقآبۀ اهالي روستای گزير است ،و سازه عَلْگَه بهواسطه چِشها
تعیینکنندۀ حقآبۀ کشاورزاني است که بهصورت مشترک از يک سازه بهره ميگیرند .يُوْرَد و
عَلْ تعیینکنندۀ حقآبۀ اراضي پايیندست روستای گزير و همچنین روستای پايیندست گزير
است .از طرف ديگر کشاورزان بومي دشت گزير با تمرکز بر اهمیت هماهنگي بین انسان و
طبیعت توانستهاند يک سیستم دقیق تقسیم آب با واحدهای محلي گَز و وَجب را ابداع کنند؛
و بهرغم رشد جمعیت خود همواره بهصورت عادالنه تقسیمات سیالب را انجام دهند .اين
هماهنگي بین میزان منابع و جمعیت مزايای طوالنيمدتي را برای اهالي اين منطقه به همراه
خواهد آورد.
در سال  ،۱۳42کشور ما به دلیل تهاجم فرهنگي غرب و ورود فناوری نامناسب به عرصۀ
کشاورزی تجربۀ تلخي را متحمل شد .به همین سبب ما بايد از گذشتۀ خود بیاموزيم و بدانیم
که مديريت آبوخاک در دشت گزير وابسته به همین دانش بومي است .اينجاست که ضرب
المثل «آب در کوزه و ما گرد جهان ميگرديم» مصداق مناسبي برای فراموشي دانش بومي

تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار در۱۱۹ ...

کشورمان است .فرهادی ( )۱۳ :۱۳۷۳به فراموشي سپردن دانش بومي را اينگونه توصیف
ميکند« :روستائیان کرماني ميگويند" :درخت روی ريشهاش سبز ميکند" اما فنسروران و
تکنوکراتهای وابسته ،با چشمپوشي بر تجربیات چند هزارساله تیشه به ريشه زدند .نجات
کشاورزی ما که با مديريت همهجانبۀ آب و خاک امکانپذير است ،در پیوند سنت و صنعت
است و نه در سنتکشي کورکورانه» .حال اگر روشها و ابتکارات بومي با دانش نوين (با پذيرش
و استقبال مردم بومي) و با امکانات و تجهیزات جديد هماهنگ شوند ،به دلیل آنکه کارايي
خود را نشان داده و با مشارکتهای مردمي همراه است ،نتايج موفقیتآمیزی به دنبال خواهد
داشت.
بر اساس نتايج اين تحقیق ،درنهايت ميتوان گفت که دانش بومي در شکلگیری پايههای
اقتصادی و معیشتي اهالي دشت گزير نقش مهمي بر عهده دارد؛ بهگونهای که اگر به اين
دانش و ابتکارات محلي بيتوجهي شود ،اين پايهها و تبع آن سنتها ،عقايد و معیشت مردم
از بین ميرود .الگوی مديريت منابع آب در دشت گزير نشان ميدهد که نیاکان ما در اين
منطقه در شرايط سخت و با منابع محدود ،بهمرور زمان و بر اساس آزمونوخطا ،بهترين شیوۀ
بهرهبرداری از منابع را ابداع کردهاند.

تشکر و قدرداني
نويسندگان از اهالي محترم روستای گزير در بندرلنگه ،که شرايط حضور محققان را در اين
منطقه فراهم کردند و با صبر و حوصله دانش خود را در اختیار قراردادند ،سپاسگزارند.
همچنین از پژوهشکده مردمشناسي ،پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگری ،به سبب
حمايتشان از محققان ،نهايت سپاس را داريم.
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