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  چکیده

های يکي از راهکار ؛شده استامروزه دستیابي به برنامه مديريت منابع آب به يک هدف حیاتي تبديل

دستیابي به اين هدف، توجه کافي به دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار با شرايط محیطي است. 

 دانش؛ اين برخوردارند تجارب از استفاده نحوۀ و شناخت خصوص در خاصي هایتوانايي از بومي مردم

بر اين اساس در  .است يافتهانتقال هانسل طي و گرفته سرچشمه محیط و جامعه بین تأثیر متقابل از

نابع در مديريت عرفي مبه معرفي و تبیین جايگاه دانش بومي و ابتکارات محلي  اين پژوهش سعي شد

 است که يخاص يدسته جمع تیآب فعال تيريدر مد يابتکارات محل پرداخته شود. دشت گزيرآب 

اين پژوهش کیفي  .است يو سطح ينیزمريز یهاندارد و هدف آن کنترل آب يکمک و مشوق خارج

تحقیق با استفاده از مشاهدۀ مستقیم، مشاهدۀ مشارکتي  موردنیازاطالعات است. پیمايشي و روش آن 

مَقسَم،  های بوميکه سازه ؛نتايج نشان داد .ه استدش آوریجمع مطلع کشاورز ۱۷۳ و مصاحبه با

وخاک اين منطقه نقش بسزايي در حفاظت و مديريت منابع آب در بُرکُوْ عَلْ،، يُوْرَد، نُزوْ، بَند، چاه عَلْگَه

 .دهستن و تطابق با شرايط اقلیمي و فرهنگي از سازگاری بااليي برخوردار وریبهرهنظر  د و ازندار

 ؛شودها، از بارندگي تأمین ميويژه نخلستانبا توجه به اينکه منبع آب کشاورزی دشت گزير به همچنین

ن به اشتراک گذاشتبنابراين  دارند. برداران اين دشتبهره بسزايي در رعايت حقآبۀها نقش اين سازه

اء نقش مهمي در ارتق تواندمياجتماعي،  سازوکارعنوان يک دانش اکولوژيک بومي در منابع طبیعي به

 د.کن ايفاآبي اکولوژيک در مقابله با کم -های اجتماعيظرفیت سازگاری سیستم
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 2 شماره ،۸ دوره ايران، شناسيانسان هایپژوهش ۱00

 و بیان مسئله قدمهم
، تکشاورزی به آب و آبیاری وابسته اسخشک که حیات و بقای های خشک و نیمهدر سرزمین

و احداث ها جمله حفر قنوات، چاهي همچون هايابداعات و نوآوری ترين انگیزۀکمبود آب مهم

درصد کشور ايران را مناطق  ۷0 از آنجايي که حدود همچنینبندها و غیره شده است؛ آب

 ستات آن حائز اهمیت يتوجه به آب و مدير بنابراين ؛خشک تشکیل داده استخشک و نیمه

 (.۹۳: ۱۳۸4طاووسي، )

 ماندگيعقبکه  ؛اين تصور وجود داشت تاکنونروزگاری طوالني از زمان امیرکبیر »

تراکتور، کمباين و  آرتزين تااز نداشتن چاه مصرف ابزارها  دلیل سادگي درکشاورزی ما به

توسعه ملي اتفاق  تنها نهها فراهم شد همۀ اين کههنگاميو  است عمیق نیمههای عمیق و چاه

ن اول جامعه بحرا "بحران آب"بلکه بنیاد توسعه ما که بنیاد آفرينش بود بر باد رفت و  ،نیفتاد

تنها به شرايط محلي نه جهت حل بحران آب،استراتژی  (.۷: ۱۳۹4)فرهادی،  «ما قرار گرفت

خاص تاريخي  ۀزمینبلکه متأثر از پس ؛فني و نهادی بستگي دارد هایو همچنین ظرفیت

، ۱هوکسترا) استو اقتصادی بلندمدت  اجتماعياستفاده از آب، میراث فرهنگي و شرايط 

را  امروز بحران آب در ايران (۱۱: ۱۳۸۱، و اردکاني عمادی) برخي از محققان (.60۷: 2000

های نامناسب غرب در و انتقال فناوری ۱۹50 مدرنیزاسیون دهۀ عمدتاً ناشي از پیامدهای

 ۀنوعي مصادف با اجرای برناماين پديده در ايران بهکه  ،داننداستحصال آب ميخصوص 

بوده که نظام مديريت عرفي و سنتي منابع آب در جوامع  ۱۳42اصالحات ارضي در سال 

 .روستايي را دگرگون ساخت

های جديد در پاسخ به کشاورزان را مجبور به اتخاذ شیوه ،همواره ،تغییرات آب و هوايي

سنتي و تجربي توسط مردم  صورتبهکه  را، هااين شیوه .ط مختلف محیطي کرده استشراي

عنوان دانش اقلیمي بومي که امروزه از آن بهنامند دانش بومي مي ،درآمدهو به اجرا  شدهکسب

های دور با مشکل اجداد و نیاکان ما از گذشته (.۳۹۹: 20۱4)ريدی و همکاران، شده است  ياد

با توجه به خصوصیات آب و هوايي و شرايط توپوگرافي، اند و در هر منطقه، مواجه بودهآبي کم

زش از اين منبع باار انداند و توانستهبرداری از آب را ابداع کردهبهره های ابتکاری و بهینۀشیوه

 (.۳: ۱۳۸6وری استفاده کنند )درگاهي، با حداکثر بهره

 ي را با کمک دانشآبکممشکل  ،با تفکر و ابداع ،ماهای بسیار دور پیشینیان از زمان

های آب، های بزرگي در زمینهوریانیاکان ما اختراعات و فن»؛ به نحوی که اندبومي حل کرده

های آبکش ف به چرخ ايراني(، تلمبههمچون اختراع کاريز، چرخاب )معر رسانيآبیاری، آب

انگیز همچون کشت سبويي شگفت کاریکشتهای آبیاری و بادی )چرخ باد(، برخي شیوه

، های سنتيبنابراين تحلیل ابتکارات محلي و شیوه ؛(۸: ۱۳۹۳فرهادی، ) «اندداشته ای()کوزه

های ريزیها و برنامهتبديل به يک موضوع مهم در پژوهشبومي سازگاری کشاورزان 

 (.۸۸0: ۳200و همکاران،  2)اسمیت استراتژيک در هر کشور شده است

                                                           
1  - Hoekstra 

2- Smit 



 

 

 

 

 ۱0۱ ر...د تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار

ل شکل، روابط و مسائنحوی که بهطور نسبي پرباران و پرآب است ايران به يغربمناطق 

ي آبولي در شرق ايران که منطقه خشک، کويری و کم ،بینیممربوط به آبیاری را ساده مي

که در راستای سازگاری با انواع  کنیمباره مشاهده مياين ای را دراست روابط پیچیده

 دهندۀنشاندر واقع روابط  اين ها به ويژه محدوديت منابع آبي ايجاد شده است.محدوديت

در ابداعات و ابتکارات دانش بومي غني در زمینۀ آب و ها و قشرها، آداب و سنن، وجود گروه

)صفي استآب و اهمیت آب در مناطق شرقي ايران و تقسیم جويي صرفهآوری، جمع راستای

ويژه در مناطق به ،آوری و تقسیم آب در مناطق مختلفجمع دانش بوميِ .(20: ۱۳6۸نژاد، 

ها تاين سنتکامل يافته است؛ در طي سالهای متمادی به واسطه همین ارتباطات  ،ايرانشرقي 

ه ک ،های مختلف مناسبات اجتماعيکه در صورت هستندای در واقع قوانین نانوشتهو روابط 

)رستمي،  شوندمي متجلي ،های اجتماعيامرچوب نظدر چاآب موضوع محوری آن باشد و 

جايگاهي  ،ويژه آبیاری جهت کشاوررزیمديريت آب به دانش بوميبنابراين  .(5۷: ۱۳۸5

اما  ؛ه استيافتو تکامل انتقالکه از نسلي به نسل بعد  ؛ديرينه در مديريت منابع طبیعي دارد

 (.۱25۳: 2000و همکاران،  ۱)برکسرو به نابودی است  سرعتبه

 اين حفظ به را اهمیت بیشترين الزم است رواين ازبا توجه به مطالب بیان شده؛ 

 و هاحلراه تحمیل در و لحاظ کنیم منطقه مردم هایخواسته تأمین و دستاوردها ها،ارزش

 ۀساز ازجمله آبچراکه دانش بومي در مديريت منابع  ؛نمايیم پافشاری کمتر خود هایخواسته

ا حفظ ي رسالخشکی جوامع محلي نسبت به بحران آورتابسازگاری و  قنات توانسته ظرفیت

 .(65: ۱۳۸6طیب، ) و ارتقاء دهد کند

های نخبه روستايي اغلب قادر به دهد که گروهتحقیقات زيادی در ايران نشان مي

منظور بهبود منفعت عموم از طريق مديريت منابع آبي و به پیرو آن مديريت کشاورزی خود به

نتايج پژوهش (. 2: ۱۳۹0ايجاد سازوکارهای محلي و دانش سنتي هستند )شاطری و همکاران،

 ازلحاظید از توابع شهرستان خلخال خورش( نشان داد که روستای ۹۱: ۱۳۸۹وزين و افتخاری )

ي را شناساي وخاکآبهای بومي حفاظت ي است و روستائیان، بسیاری از شیوهدانش بومي غن

 .اثربخش است وخاکآبها بر مديريت بهینۀ کنند؛ همچنین اين شیوهو استفاده مي

( ديم) های فرهنگي و دانش بومي آبیاریشناسايي و کشف آگاهي از اين پژوهش، هدف

طبیعي، خودجوش و مبتني بر نیازهای  طوربهاست که با توجه به مقتضیات بومي  دشت گزير

ا بتوان هبا استفاده از نظرات بومیان و پیشنهادهای آن کهنحویبه ؛اندگرفتهشکلمحلي  -ملي

استراتژی مناسب و کارآمدی را در حل مسائل توسعه و مديريت منابع آب، تدوين و تهیه 

جهت سازگاری کارآمد بتکاری ا عنوانبه های بومي(معرفي اين دانش )سازه، ديگر هدف .نمود

بتکار امولد واقعي اين دانش و  عنوانبهنقش انسان  بین دراين ؛آبي استسالي و کمبا خشک

تأکید بر  ،آنچه بیش از ساير موارد مشهود است در اين پژوهش درواقع است. انکارغیرقابل

زير دشت گ در کشاورزیو رعايت حقآبه  ،که نتیجه ابتکارات محلي است ،های بومي آبيسازه

 .استجهت سازگاری با شرايط محیطي 

                                                           
1- Berkes 



  

 

 

 

 2 شماره ،۸ دوره ايران، شناسيانسان هایپژوهش ۱02

 تحقیق چارچوب نظری

زيرا هیچ حد و مرزی  ؛بسیار سخت است ،ترين منبع طبیعيمديريت آب به منزلۀ پیچیده

از طرفي با  (.5۹ :20۱۳، ۱های سیاسي و اداری نیست )الله و کلوزياندارد و تابع محدوديت

عنوان بخش جدايي ناپذير اکوسیستم، يک منبع طبیعي و همچنین يک اينکه آب بهتوجه به

مديريت يکپارچه منابع آب که هدف آن توجه آيد، اجتماعي به حساب ميکاالی اقتصادی و 

به مسائل اقتصادی، محیط زيستي، فني و اجتماعي در عین تضمین پايداری منابع آب برای 

از . (۱22 :۱۳۹4نژاد، )محمدی کنگراني و رفسنجاني شودباشد، مطرح ميآتي ميهای نسل

بخشي از مديريت يکپارچه  مديريت سنتي منابع آب توسط ساختارهای اجتماعيآنجايي که 

ساختارهای اجتماعي  توجه به اين ساختارها اهمیت بااليي دارد. د،روشمار ميهبمنابع آب 

شود؛ که با مشارکت منابع آب، يکي از ابعاد دانش بومي در جوامع روستايي ايران محسوب مي

اند؛ بنابراين ضرورت دارد به تحلیل ، ابتکاراتي جهت مديريت منابع آب انجام دادهيکديگر

عنوان بخش از دانش بومي توجه ويژه شود )آذرنیوند و آبي، بهابتکارات بوميِ سازگار با کم

سنتي برداری و مديريت موفق در بهره اجتماعي ساختارهایاز  يکي(. ۱؛ ۱۳۹5همکاران، 

های اجتماعي، لک در کنار ساير نقشبندی بوده است که در رأس آن ماهمنابع آب نظام بن

گیری از دانش های اجتماعي با مشارکت و بهرهو تمامي نقش کردندميمنابع آب را مديريت 

 (.۳ ؛۱۳۹5)آذرنیوند و همکاران،  پرداختندبومي به مديريت آب و مزرعه مي

   دانش بومی

 «شناسيشناخت»کلور دانش بومي را از منظر ز مک( به نقل ا۱۹۹۱: 5۳) ۳و موچنا 2ويلیامز

های يادگیری، فهم و نگرش به جهان است که دانش بومي شیوه» ؛اندگونه معرفي کردهاين

وسیله گروهي از مردم در حال وخطا و بهاساس آزمون برگشايي ها تجربه و مشکلسال ۀنتیج

انش د درواقع«. اندکاربرده و تجربه کردهفعالیت است که منابع در دسترس را در محیط خود به

 استآزموده و سازگار با محیط و طبیعت ، ارزان، کارآمد، شفاهي، پويا، زماندسترسقابلبومي 

شود )سالمي، هر منطقه تعريف مي بافرهنگقرين  : پیشگفتار( و۱۳۸۱، و اردکاني )عمادی

، اين دانش چنین گفت کهتوان با توجه به تعاريف گوناگون از دانش بومي مي (.۱۱۸: ۱۳۸۷

دهند و از اين نظر او را نشان مي زيستمحیطسازگاری و برقراری رابطه معقول بین انسان و 

توان مي ،های ايرانآن را در قنات ۀپايدار بومي، هماهنگي دارند که نمون ۀبا اصول توسع

 (.۳5: ۱۳۸6پور، )جمعه مشاهده کرد

 آبیبا کم سازگاری

داری  سازگاری؛ ايجاد تناسب و همسويي جنبه اجتماعي و اکولوژيکي جهت ارتقای نیک

 (.4۳و  42: ۱۳۹6است )قرباني،  شدهانیبمديريت منابع طبیعي ازجمله مديريت منابع آب 

                                                           
1- Lale, U. and Klusia 
2- Williams 

3- Muchena 



 

 

 

 

 ۱0۳ ر...د تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار

 دوديتبا مح شدننظام اجتماعي برای سازگار يک  پتانسیلآبي عبارت است از سازگاری با کم

های اجتماعي اکولوژيک نظام حساسیت کاهش سازگای سببظرفیت که افزايش منابع آبي، 

، ۱مارشال)شود نظام در برابر بحران آبي مي آن آوریتاب افزايش و ايجادشده آشفتگي به نسبت

ر د نظام اجتماعيآوری تابموجب افزايش  آبيی با کمافزايش ظرفیت سازگار (.۷۹۸: 20۱۳

ا هشود که اين نوآوریايجاد نوآوری مي سببآوری تاب در واقع ؛شودمي های آبيبرابر بحران

گیرد که اين تغییرات سبب ايجاد مي اصوالً براثر تغییرات ناگهاني و جديد در منطقه شکل

  (.۳0۹: 2006، 2)کارپنتر و فولکه شودتدابیری جهت يادگیری و سازگاری با شرايط جديد مي

بیعي طهای منابعاز ديرباز، سازگاری با مشکالت اقتصادی، اجتماعي و مقابله با محدويت

آبیاری( با بستن بند و سد و های آبیابي، آبرساني و به ويژه منابع آب )من جمله دشواری

ها و غیره، فرهنگ مشارکتي بندآب و گوراب، و حفر قنوات و منگل و اليروبي هرساله قنات

ها و نحوی که برخي از اين سازگاریعمیقي را میان کشاورزان ايراني پديد آورده است، به

 (.۱62: ۱۳۸۸مشاهده هستند )فرهادی، و قابل ها هنوز هم کاربردیهمکاری

 ابتکارات محلی

 ياست که کمک و مشوق خارج يخاص يجمعدسته تیآب فعال تيريدر مد يابتکارات محل

ابتکارات محلي يکي از  درواقع ؛است يو سطح ينیزمريز یهاندارد و هدف آن کنترل آب

 ترينو از مهم است برخوردارهای سازگاری با طبیعت است که در ايران از تنوع زيادی نشانه

)اسکندری دامنه و  کرد يک اختراع و ابتکار ايراني اشاره عنوانبه «قنات»توان به مي هاآن

عنوان تکنیکي در مديريت بهرا  4سیراف( ۱: 20۱0)  ۳مهاجری .(۳2۳، ۳2۱: ۱۳۹۷همکاران، 

آب برای برداشت آب باران، ذخیره کردن آب و سنجش آبیاری در شرايط آب و هوايي ناماليم 

ر تهای سنتي آبیاری هر منطقه کارآمدکه سیستم کنديو اشاره م کندمطالعه ميخشک و نیمه

 .باشنددر قرن حاضر مي شدهيهای جديد معرفاز سیستمسازگارتر و 

 دانش بومی و ابتکارات محلی سازگار

داری بین دانش بومي جوامع محلي و ظرفیت سازگاری که رابطه معني معتقدندمحققان نیز 

تجربه روشن ساخته است که از طرفي در مواجه با تغییرات اکوسیستمي وجود دارد.  هاآن

به دلیل سازگاری و انطباق با  ،سنتي ۀدانش بومي و بسیاری از ابتکارات محلي در جامع

 نندکرا میسر ميهايي هستند که رسیدن به مديريت پايدار منابع آب بوم، همان روشزيست

  .(6: ۱۹۹2، 6و کانوی 5)چمبرز

 

                                                           
1- N.A.Marshall 
2- Carpenter and Folke  
3- Mohajeri 
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 2 شماره ،۸ دوره ايران، شناسيانسان هایپژوهش ۱04

 های پژوهشپرسش
اتي چه ابتکار ،سازگاری با طبیعت و مديريت منابع آب برای ،مردم بومي دشت گزير .۱

 اند و کاربرد اين ابتکارات در زمان حال چگونه است؟داشته

ويژه نخلستان( در اين دشت شده )بهاراضي کشت با توجه به اينکه منبع آبیاری .2

 باشد؟چه صورت مي سیالب( به)بارندگي است، تقسیم آب 

 شناسیروش

 موردمطالعهمعرفی منطقۀ 

 5۳´ استان هرمزگان بین طول جغرافیاييلنگه شهرستان بندراز توابع  ر،يجِز ياو  ريدشت گِز

 شدهواقعشمالي  26˚ 50´جنوبي تا  26˚ 40´ و عرض جغرافیاييشرقي  55˚ ۷´غربي تا  54˚

 ۱0۸۸ از متشکل طورکليبه نفر است که 46۹۳روستای گزير  جمعیتي آمار (.۱)شکل  است

 است دشتي. اين منطقه، باشندمي کشاورز گزير روستای مردم از درصد ۷0. است خانوار

 ارتفاع اختالف و آمده وجود به هاسیالب ريز رسوبي مواد از که %5 از کمتر شیب با سیالبي

 اقلیمي شرايط در محدوده اين. است متر ۳0 دريا سطح از آن ارتفاع و متر ۱0 از کمتر آن

 آن %60 حدود که است شدهواقع مترمیلي ۱۱۳ بارندگي میانگین با و ساحلي گرم و خشک

 ۹/۹۹کیلومترمربع که  225وسعت حوزه آبريز اين دشت  .باردمي زمستان فصل در

)حسیني  دهدکیلومترمربع( ارتفاعات تشکیل مي ۱/۱25کیلومترمربع آن را دشت و مابقي )

 (.۳: ۱۳۹0گزير و همکاران، 

ارای دخاک منطقه خاکي عمیق تا خیلي عمیق با بافت متوسط )سیلت لوم، سیلت( و 

ها بسیار کم و خاک دارای خاصیت پخشیده پايداری خاکدانه .شوری متوسط تا زياد است

است که اين رسوبات در نتیجه تخريب  چهارمشناسي دارای رسوبات دوران است. از نظر زمین

 ينمک گنبدهای و گچي تشکیالت دارای شناسيزمین سازند ازنظر باشد.سازند گچساران مي

 و شمال در تاقديس دو: دارد وجود موردمطالعه ۀمحدود در ژئومرفولوژی واحد سه و است

 وبلندیپستي با و مسطح نسبتاً سیالبي دشت واحد يک و افکنهمخروط واحد يک دشت، جنوب

)پناهیان و  است آمده وجود به گذشته ادوار طي سیالبي ريز مواد از که ماليم شیب و کم

 تأثیرتحت کمتر که است زاگرس ۀخوردچین بخش جزء منطقه اين( 2: ۱۳۹0کاران، هم

چین شکل زيادی حدود تا شناسيزمین هایساختمان و قرارگرفته هاگسل و هاشکستگي

 سازندمیشان،  هرمز، سازند سازند: شامل منطقه سازندهای. اندنموده حفظ را خود ۀخورد

 و گچي رسوبات از متشکل عمدتاً دشت شمالي است. ارتفاعات گچساران سازند آغاجری و

است  رمؤث بسیار دشت اين زيرزمیني آب امالح افزايش در که باشدمي گچساران سازند نمکي

 (.۳ :۱۳۹0گزير و همکاران، )حسیني

 

 

 



 

 

 

 

 ۱05 ر...د تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار

 موقعیت جغرافیايي دشت گزير .۱ شکل

 

 روش کار

طوالني برای انجام کار میداني  زمانمدتدر مطالعات مربوط به دانش بومي نیاز به گذراندن 

هدف کشاورزان خبره و مطلع  ۀدشت گزير و جامعمردم بومي آماری اين پژوهش  ۀجامعاست. 

دانش  مختلف از آنجايي که انجام تحقیقات مربوط به شناخت و تحلیل سطوح باشند.دشت مي

کشاورز خبره  ۱۷۳در اين تحقیق با تعداد  لذا ،رودشمار ميکیفي به تحقیقاتبومي جزء 

روز )زمان بارندگي و در اواسط پايیز(  ۱۸در دو دوره زماني محقق شده است. در واقع  مصاحبه

روز، به کار میداني، مشاهده مشارکتي و مصاحبه با  25در مجموع  روز )اوايل زمستان( و ۷و 

های بومي و اسناد مورداستفاده در اين پژوهش شامل وجود سازه کشاورزان پرداخته است.

. استسفیدان و معتمدان محلي ريشسنتي آبي در اين منطقه، مصاحبه با سالخوردگان، 

ز فنون محقق ااست که  و تاريخي تحقیقات پیمايشيبر پايه روش آن و  کیفياز نوع تحقیق 

ه دکراستفاده  مشارکتي ۀو همچنین مشاهد مصاحبه، مشاهدات مستقیمغیرانفعالي مانند 

به نحوی که طبق پیشنهاد کشاورزان خبره به سراغ ساير کشاورزان مطلع به دانش بومي  .است

ر رابطه داست و در نهايت به مشترکاتي  تکمیل نمودهو تحقیق خود را و ابتکارات محلي رفته 

یافته نسازمانيافته و سازمانهای نیمهمصاحبههمچنین  .دانش بومي آب رسیده است با

 است. در اين تحقیق  اطالعاتآوری ابزارهای جمع

 تایجن

  بدين شرح است:دست در دشت گزير از باالدست تا پايین سیالبمديريت 

هستند  سفید و کوهي به رنگ سیاهو سفید دو رشته ۱سیاهکوه  :«بیزَ»و  «سودَ»کوه 

سیالب  صورتبه ۳نناشي از بَرو 2گزير قرار دارند. در زمان بارندگي، يُوْ دشتدر باالدست  که

  رسد.دست ميها و اراضي پايیناز اين ارتفاعات به رودخانه
                                                           

 گويند.مي سُوْدَ هم مردم محلي به آن کوه -۱

 آب -2

 باران -۳
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در اين دشت وجود دارد  ۳و تَری 2معروف به گِری ۱دو دَروِی )دَروا( :«دَروا»يا  «دَروِی»

دست که در مواقع سیالبي حجم زيادی از بارندگي توسط اين دَروِاها از ارتفاعات به اراضي پايین

مین ميأت سفید و سیاهاز هر دو کوه  گِری یدَرواو آب سفید از کوه  تَریی دَروا. آب رسدمي

 شود.

دشت گزير، ضمن نوسانات اقلیمي در زمینۀ بارش، با استفاده از مصالح  کشاورزان

اوی طور مسکه در زمان بارندگي بتوانند به اندطراحي کرده يهايسازه ،دسترس در منطقهقابل

 .مقاومت بااليي داشته باشندحال رزان تقسیم کنند و درعینو عادالنه سیالب را بین کشاو

با شرايط  کشاورزاندهنده سازگاری شاندوره صفويه( نسالیان پیش ) ازها وجود اين سازه

های اجتماعي تقسیم های سازمانبخش بزرگي از فعالیتها اين سازهدرواقع  ومحیطي است 

 کند.تر ميآب را راحت

ساروج از مخلوط خاک رس  ی بومي و سنتي منابع آب:هاسازهکاربرد ساروج در ساخت 

سپس  ،کردندمي با عمق يک گَز حفر 5يخندق. ابتدا شده استميو آب تهیه  4محلي، ثَمات

دست تا يک زدندرا شخم مي ريختند و با کمک گاو آني را در خندق ميوانیرس و کود ح

 خمیری ايجاد شود. ۀزدند تا مايکردند و دوباره شخم ميسپس آب را به آن اضافه ميشود؛ 

ها آن چیدند و زيرمثل آجر(، بر روی يکديگر مي) ندردکيمی بندقالبآمده را دستمالت به

و دور چیني داخل ساخت عَلْ و عَلْگَه  یبراها از قالبکردند تا خشک شوند، آتش روشن مي

کردند. ها استفاده ميعنوان مالت بین قالببه خیس ساروج ردند. از حالتکياستفاده م نُزوْچاه 

 کند.ايجاد مي حیواني، چسبندگي و مقاومتي است که در خاکعلت استفاده از کود 

 گزیرب دشت ات بومی و محلی در مدیریت منابع آو ابتکار هاسازهمعرفی  

 و با سنگ و ساروج درگذشته بُرکُوْ، عَلْيُوْرَد، ، نُزوْعَلْگَه، چاه مَقسَم،  ازجمله های بوميسازه

 .شوندنیز با بلوک و سیمان ساخت و مرمت مي حاضردر حال 

 «مَقسَم» بومي ۀساز

در سمت پاياب سازه و يک  نَعْل بیشتری دَهَنِه، دو گوش، يک تعدادشامل دو و يا  6هر مَقسَم

 (.2 ها( است )شکليا تعداد بیشتری تیرِ )يکي کمتر از تعداد دَهَنِه

 

 

                                                           
 به معني رودخانه است.که  باشد  يجادشدهآب بر روی زمین ا جريان مسیری که براثر -۱

داشتن و پرخروش بودن . معني واژه گِری از جريان گیردياز کوه سیاه و سفید سرچشمه مفصلي که رودخانه  -2

 شده است.هنگام سیالب، گرفته

 شده است.. معني واژه تَری از خیس بودن گرفتهگیردياز کوه سفید سرچشمه مکه فصلي رودخانه  -۳

 .گويندکود حیواني که به زبان محلي به آن ثَمات مي -4

 با عمق کم يگودال -5
 محل تقسیم آب -6



 

 

 

 

 ۱0۷ ر...د تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار

 ، دشت گزير(.2/۱۱/۱۳۹6کند )آبگیری ميسیاه را از کوه  "موْسُر" دَروایمَقسَمي که  .2 شکل

 

 «رودهاخشکه»

کنند دست هدايت ميرودهای فصلي هستند که آب را از مَقسَم به اراضي پايین رودهاخشکه

رودهای اصلي را در حدود يک گَز خشکه کف اصلي عريض و عمیق نیستند. هایو مانند دَروا

های باالدست دشت، همچنین صوص سازهخهسازه بيک گَز( قبل و بعد از رودها کمتر از )خشکه

نمکي  -که خاک منطقه آهکيکردند. ازآنجاييارتفاع آب، ساروج مي اندازهبهدو طرفشان را 

 شده است.ميديواره رودخانه  استحکاماست اين کار باعث 

 
 .، دشت گزير(2/۹/۱۳۹6) آلود )سیالب( در آن جريان داردآب گِل کهرودی خشکه .۳ شکل

 
 «گیرشَل»

رود سیالب از طريق خشکه آرامش و قطعه زمین فاقد کشت است. ۀدرواقع حوضچ ۱گیرشَل

رسوبات خود را بر و بخشي از گیرد م ميادر آنجا تا حدودی آر، شودها هدايت ميگیربه شَل

آلودگي آب و همچنین اثرات مخرب آن سرعت، گل گیر باعث کاهششَل. گذاردميجای 

 کاربرد دارند. انبارهاباالدست آبو  گیرها در باالدست بندهاشَل شود. اصوالًمي

 

 

 

 

                                                           
  والی.نشست گلمحل ته يعني گیرشَلشود. گفته ميوالی شَل در زبان محلي به گل -۱
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 ، دشت گزير(۱۳۹6/ ۱/۱۱) انبارهادر باالدست آب گیریشَل .4 شکل

 
 

 «عَلْگَه»بومي  ۀساز

تمامي  استحکامعظمت و  (.6 و 5یل است )شکل دَروا و مْ )چشم(، گوش، 2چِش دارای ۱عَلْگَه

رايج در منطقه، شیب زمین، ن، میزان و شدت بارندگي مالکاها به وضعیت اقتصادی ن سازهاي

 .و غیره بستگي دارد خاک مقاومت
 

 ، دشت گزير(۱۳۹6/ ۱۱/ 2)راست( تصويری از عَلْگَه با اجزای آن ) .5 شکل

 ، دشت گزير(.2/۱۱/۱۳۹6های بلند و طويلي دارد )که گوش باعظمتای )چپ( عَلْگَه .6 شکل

 
 

 «بَندْ» ۀساز

گیرد ميرصورت مربع يا مستطیل حجمي را در بهای مرتفع است که بهبا پشته خاکي کرت ،بند

 ود.شبه تعداد چهار الي پنج بند يک تیربند گفته مي است. و دارای ورودی و خروجي سیالب

 يابد.دست دشت افزايش ميها به طور معمول از باالدست تا پايینو عرض پشته ارتفاع بندها

بند يُوْ )بند آب(: بندی که درون آن فعالیت ( ۱ دو نوع هستند:بندها طبق کاربردشان 

و يا بندهای  های نُزوْآوری و انتقال آب به چاهجمع ،شود و هدفکشاورزی انجام نمي

تا  60000و حجمي برابر با  هستندمتر  ۱00در  ۱00حدود  هادست است. اين بندپايین

بند مُوهْ يا مُغْ )بند نخلستان(: بندی که حدود ( 2(. ۷)شکل مترمکعب ظرفیت دارند  ۱00000

                                                           
 تقسیم سیالبمکاني برای رعايت عدل و  برابری در   -۱

 دريچه -2



 

 

 

 

 ۱0۹ ر...د تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار

شود. اگرچه ، گندم و غیره کشت مي2سُوزی ۱نخل و يا تَنباک و داخل آن است متر 20در  20

است اما محصول از کیفیت بهتری  يکاری کمتر از کشت آبمیزان محصول در اين شیوه نخل

لنخ ،تا زمان وقوع اولین سیالبگیرد و برخوردار است. کشت نخل در فصل بهار صورت مي

  (.۸ شوند )شکلآن با سیالب آبیاری مي از نیاز به آبیاری دارند و پس های کاشته شده

 .، دشت گزير(۳/۹/۱۳۹6) تصويری از بند يُوْ که آبگیری شده است .۷ شکل

 
 

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

 
 

 «نُزوْ» چاه

 سطح از زش،ياز ر یریجلوگ یچاه برا يداخل ۀواريد مصنوعي است که ۀچاه تغذي، ۳نُزوْ چاه

 .نندکيسنگ و ساروج م نیزم سطح از باالتر متر کي تا يستابيا

 شته و امروزه به شرح زير است:در دو زمان گذ مسیر ارتباط بند به چاه

دو وَجَب فاصله از سطح )یر ارتباط بند به چاه درگذشته: يک يا چند کانال افقي مس

ب با متناس، شودکردند که به اين کانال ارتباطي دِمُوْ گفته ميزمین( از چاه به بند ايجاد مي

. اصوالً هر چاه يک دِمُوْ بوده استتعداد و اندازه دِمُوْ متغیر  چاه و حجم آب ورودی ۀاندازه دَهَنِ

                                                           
 تنباکو  -۱

 سبزيجات -2

ا را همصاحبه با سالخوردگان منطقه معنای لغوی اين کلمه از نزول آمده است که آب ناشي از بارندگي طبق  -۳

 کردند.در آن ذخیره مي
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مسیر ارتباطي بند به چاه گیرند. اندازه مي ۱عمق و عرض دَهَنِه چاه را با بَغَل که شته استدا

ا( عمودی در داخل از جنس لوله پلیکهايي )حل ورود آب به چاه، کانالدر مالف( در امروزه: 

جهت مديريت ورود آب شفاف به چاه، از چند کانال  .شده استمتفاوت تعبیه  هایبند با ارتفاع

متری  50/۱متری و  5/0نزديک به کف بند،  در بعضي از بندها سه کانال در ؛شوداستفاده مي

 ،ندکنشست ميتهگل و الی شود و و زماني که بند از آب پر مي است شدهاز کف بند تعبیه

ی ورود بعدورودی کانال دوم و  ،سپس بعد از گذشت تقريباً يک روز و ابتدا ورودی کانال اول

فیلتر )توری فلزی(  هاچاه شود. در ورودی اين کانال کنند تا آب واردکانال سوم را باز مي

در سبکي ديگر که ب( . ها جلوگیری شودبه داخل کانال 2شده است تا از ورود لیخارتعبیه

ها در آب، چاهي را داخل خود بند نخل زدگيند مُوهْ است برای جلوگیری از يخمربوط به ب

 وقتي .کنندسطح زمین سنگ و ساروج يا سیمان ميمتر باالتر از  کنند و تا نیممُوهْ حفر مي

توسط نیاز به آب، موقع شود. تری پر شد، آب وارد چاه ميکه بند از آب تا حدود نیم م

ب از اين آو  کنندهای بند قرارگرفته، آب را به باال هدايت ميهموتورپمپي که بر روی پشت

 .کنندمي زراعي استفاده يا ساير بندهای ۳تیم مُغآبیاری  جهت

 

  «يُوْرَد»بومي  سازه

تر یل و تعدادی پايه است که هرچقدر اين سازه بزرگدارای دو گوش، يک مْ ایسازه 4يُوْرَد

 (.۹ل )شکد نشوها سبب استحکام اين سازه ميپايه .تعداد بیشتری پايه خواهد داشت ،باشد
 گزير(، دشت 2/۱۱/۱۳۹6، )(یلمْگز )طول  ۱2طول با دوپايه و  يُوْرَد .۹ شکل

 
 

  «عَلْ» بوميسازه 

، گوش نَعْل، عَلْ بدون چِش است که دارای قه وجود دارد: نوع اول و رايجدر منط 5عَلْدو نوع 

ا ب اند )کف سد باالدستيشده متری و بر اساس شیب بنا ۷0تا  50با فواصل یل است که و مْ

 دست دشت افزايشها از باالدست تا پايین(. ارتفاع عَلاستسقف سد پايیني در يک راستا 

                                                           
 ۸0/۱هر بغل حدود  ها در راستای يک خط باشند.ای که دستگونهفاصله بین انگشتان دو دست، به  -۱

 متر است.سانتي

 مسیر سیالب های خار موجود درآشغال و بوته -2

  نهال نخل -۳

 محل عبور آب مازاد از بندها -4

 دستروستای پايینحقآبه مکاني برای رعايت عدل، برابری و حقابه اراضي و همچنین  -5



 

 

 

 

 ۱۱۱ ر...د تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار

متر طول دارد که  40تا  ۳0 هااين گوش بعضي مواقعدر متر(.  4يا  ۳متر تا  5/0يابد )مي

 (.۱0حفظ مقاومت سازه اهمیت دارد )شکل عَلْ و  ۱برای جلوگیری از سوراخ شدن و إشْکِندْ
 ، دشت گزير(2/۱۱/۱۳۹6) نوع اول عَل .۱0 شکل

 

های خود دارد. اين نوع عَلْگَه يک طبقه است که يک يا دو دَروا در کنارهنوع دوم مانند 

 (.۱۱گويند )شکل عَلْ و عَلْگَه نیز مي ،که ترکیبي از هر دو سازه است ،راعَلْ 

 ، دشت گزير( 5/۹/۱۳۹6) عَل نوع دوم يا همان عَلْ و عَلْگَه .۱۱ شکل
 

 
 

  «بُرکُوْ» يبومسازه 

ع آبي منبدر فصول کم وجود دارد؛ که  نام محلي بُرکُوْ با انباردر دشت گزير تعداد زيادی آب

بُرکُوْ در دشت گزير به دو شکل کلي گنبدی و رود. اين دشت به شمار مي اهاليآب شرب 

 اين وجود با. وجود دارد 2يک تا چهار فاخ ؛ که در قسمت باالی اين سازهاستتطیلي شکل مس

بُرکُوْها دارای دو تا اکثر . است استفادهآب موجود در بُرکُوْ خنک و قابل ،در اوج گرما ها،فاخ

 هابُرکُوْها محل ورود و خروج آب به دِمُوْهستند، دِمُوْ ها دارای بُرکُوْ. هستند ۳چهار سَردَر

از آن خارج شود و درواقع از  بُرکُوْ وشود آب از مسیر مشخصي وارد باعث مي دِمُوْهستند؛ 

 رسد.مي عَلْها در انتهای دشت به بُرکُوْب مازاد اين کند. آبُرکُوْ جلوگیری ميآلودگي اطراف گل

                                                           
 شکاف -۱

  ای جهت تهويۀ هوادريچه -2

 انبار جهت برداشت آب و اليروبي آنهای آبورودی -۳
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 .، دشت گزير(2/۱۱/۱۳۹6، 5/۹/۱۳۹6) اندمستطیلي و گنبدی که آبگیری شدهبُرکُوْهای  .۱2 شکل

 
 

 

 ابع آب دشت گزیردر مدیریت سازگار من و ابتکارات محلی های بومینقش سازه

 «مَقسَم»بومي  ۀساز

ن اولی عنوانبهاين سازه شود. ي کشاورزان دشت گزير توسط مَقسَم تعیین ميمتما ۀحقآب

 ی اولیههاپس از تقسیم آب در مَقسَم باشد.سیالب در باالدست دشت گزير مي ۀکنندتقسیم

سپس ها و ، آب وارد مَقسَمبندی شده از قديم و مستندات موجودتقسیم ۀبر اساس حقآب

 .رسددست ميشود و به اراضي پايینبعدی مي هایسازه

 «عَلْگَه»بومي  ۀساز

رداران ببردار است، در برخي موارد تعداد بهرهحقآبه بین ده تا پانزده بهره ۀکنند، تقسیمعَلْگَه

کند يم عملتر صورت جزئيبهعَلْگَه تفاوت عَلْگَه و مَقسَم اين است که  کمتر يا بیشتر است.

  مشارکت دارند. عَلْگَهتوسط  شدهتقسیمآب تری در برداران کمبهره ،مَقسَم بادر مقايسه  ،و

 «بَندْ» ۀساز

از بند يُوْ برای دو هدف باغي و کشاورزی  شود.آب پس از خروج از عَلْگَه به بندها هدايت مي

ذخیره  -2 )بند مُوهْ(دست و هدايت به بندهای پايین سیالبکنترل  -۱شود: استفاده مي

برای  و استفاده مجدد اين آب برای محصوالت زراعي و شرب حیوانات. های نُزوْدر چاه سیالب

تخريب بندهايي که با يکديگر در ارتباط هستند، اقدام به بستن  هدر رفت آب و جلوگیری از

برای جلوگیری از تخريب بند و  درنهايتو  شودمي به باالدست دشت دستبندها از پايین

 کنند تا آب به اراضيرود را منحرف ميمسیر خشکهدست، اراضي پايینت حقآبه همچنین رعاي

 برسد. دستپايین



 

 

 

 

 ۱۱۳ ر...د تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار

 «نُزوْ» چاه

 ديگر نیز به بندهای رسد و بخشمي هاچاهاين به  سیالبشود بخشي از زماني که بند پر مي

ی زبه مصرف کشاور است شدهدادهکه در چاه نفوذ سیالبي تمامي  شود.دست هدايت ميپايین

 کشاورزانبه گفتۀ يابد. زيرزمیني نفوذ مي آب هایدر سفره رسد و بخش زيادی از آننمي

 4000شوری آب با اين روش )نفوذ آب به داخل چاه و سپس استفاده از اين آب( حدود محلي 

صورت سطحي جريان يافته و که آب بارندگي که بهدرحالي ؛سانتیمتر است موس بر میکرو

 دارد. سانتیمتر موس بر میکرو ۷000شوری حدود  ،شودميمستقیماً استفاده 

 ، دشت گزير(2/۱۱/۱۳۹6، 2/۹/۱۳۹6) اندشده ترپیشرفتهمرورزمان که بهنُزوْ های چاه .۱۳ شکل

 
 

 

  «يُوْرَد»بومي  سازه

های مازاد از بندها به يکديگر و پخش نشدن سیالب در اين سازه جايگاهي برای پیوستن آب

اين . شودهدر رفت آب و فرسايش انحاللي کمتر شود باعث ميسطح دشت است و درواقع 

 شود تا فرصت کافي برای کنترل آب وجود داشته باشد.در نزديکي عَلْگَه احداث ميسازه 

  «عَلْ» بوميسازه 

دست روستای پايیننوع اول برای هدايت آب مازاد بندها به  عَلْاين سازه دو نوع کاربرد دارد: 

 دستآب مازاد بندها به روستای پايین هدايت عَلْ نوع دوم عالوه بر واست  ايجادشده)باورد( 

ها و دَروا( توسط دريچه) دستپايیناراضي  ۀرعايت حقآبو جلوگیری از تخريب بند برای 

هدف اصلي تقسیم آب بناشده و آب  اين است که عَلْگَه با با عَلْگَه در عَلْتفاوت  است. بناشده

 دشت گزيرها که اصوالً در انتهای کند اما عَلدست هدايت ميهای خود به پايینرا از دريچه

تا جايي که ارتفاع سازه اجازه بدهد، آب و رسوبات در قسمت باالدست سازه  اندشده بنا

رين آخ رسد.ميدست پايینشود و وقتي آب از اين سازه عبور کند به روستای داشته مينگه

 دستپايینروستای وان سدی برای انتقال آب به عنروستای گزير به ۀعَل موجود در محدود

آب زيرزمیني روستای باورد خواهد شد.  ۀسفر ۀکند، همچنین اين سد سبب تغذيعمل مي

اورد روستای ب ۀحقآببخش زيادی از شده است، ای که درگذشته تعییندرواقع بر اساس حقآبه
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تأمین ( و همچنین باراني اندعبور کردههايي که از يُوْرَدها از آب مازاد روستای گزير )آب

دست روستای گزير و باالدست روستای باورد( باريده مي)پايین ۱که در دشت سِبَخشود مي

 شود.

 در دشت گزیربومی در تعیین حقابه  هایسازهش نق

رود تا آبي که حقش است را به در زمان بارندگي هر کشاورز به همراه بیل به سمت دَروا مي

سمت بند خود هدايت کند و اگر مشکلي در مسیر آب پیش آيد را برطرف کند که به اين کار 

ترين اصول در مديريت منابع ترين و ابتدايييکي از مهم شود.گفته مي 2دِریيُودر زبان محلي 

گیری آب در اين دشت واحد آب در بین اجتماعات محلي سنجش میزان آن است. واحد اندازه

تفاده تر اسگیری کوچکدست از واحد اندازهاز باالدست تا پايین سیالبطول است که با جريان 

 نوک انگشت میاني تا آرنجفاصله بین که گَز  ؛و وَجَب از گَز اندعبارتاين واحدها  ؛شودمي

انگشتان باز )از انگشت کوچک تا انگشت بین فاصله وَجَب  است؛  مترسانتي 45 و برابرباشد مي

 .باشدمي مترسانتي 5/22است؛ که هر وَجَب برابر با  شصت(

 «مَقسَم»بومي  ۀساز

مَقسَم در مسیر دَروای شود. اولین بر اساس گَز اندازه گرفته مي و طبق حقآبهمَقسَم  ۀدَهَنِ

های بعدی نیز به همین صورت کند و مَقسَمگَز تقسیم مي 20و  ۱0تَری، آب را به دو قسمت 

تیرِ در حدود سي يا چهل گز طول دارد که آب به  گاهيکنند. آب را تقسیم مي ،طبق حقآبه

مسیر دَروای  تقسیم آب در اولین مَقسَمي که بر عدالتي رخ ندهد.ها هدايت شود و بيزمین

های ها و سنتزيرا عرف ،ومرج شدهاصالحات ارضي دچار هرج بعد از ،گِری قرارگرفته است

 محلي رعايت نشده است.

 ، دشت گزير(2/۱۱/۱۳۹6) آقای امیدی در باالدست سازه در حال توضیح است ي کهمَقسَم .۱4 شکل

 

گز  6ديگری با عرض  ۀگز و دَهَنِ ۳ دارای يک دَهَنِه با عرض( ۱4)شکل اين مَقسَم 

  شده است.تقسیمخواهر و برادر بین يک  االياماست که از قديم

                                                           
 زارحدود شوره -۱

 آبیاری 2-



 

 

 

 

 ۱۱5 ر...د تحلیل دانش بومي و ابتکارات محلي سازگار

 «عَلْگَه» بوميسازۀ 

ای است که از بر اساس حقآبه هاشعرض و تعداد اين چِ ر عَلْگَه دارای تعدادی چِش است.ه

صورت يک طبقه و گاهي در ها در يک رديف افقي بهقرارگیری چِش شده است.قبل تعیین

کشاورز، . گاهي يک قرار داردحداقل يک طبقه و حداکثر چهار طبقه( چند رديف )چندطبقه، 

اينکه د وجو های کشاورزی بابرخي از زمیناست. های متفاوت چند چِش با عرض مالک

 بسیاللذا حق استفاده از  ،انداما چون از زمان گذشته بدون حقآبه بودههستند،  باکیفیت

 را ندارند. باالدست

برداران و متناسب با حجم سیالب ورودی و با مشورت بهره هاارتفاع سازه و طول چِش

ارتفاع و طول هر چِش برای يک عَلْگَه به يک اندازه است و اين  .شودتعیین مي خاک منطقه

 شود.افراد تنظیم مي ۀبا حقآبو عرض هر چش متناسب  عرض عَلْگَه است که متغیر است

ترين اندازه چِش و بزرگ است، مربوط به چِشي با عرض يک وَجب ترين اندازه چِشکوچک

 .شودصورت چندطبقه ساخته مي، سازه بهدر صورت تمايل صاحبان ملک .سه وجب داردعرض 

دست و اراضي پايین و جلوگیری از تخريب بندها سیالب،جهت هدايت بهتر  عَلْگَهبندی طبقه

  .استطور حفظ مقاومت خود عَلْگَه همین

های طبقات های طبقۀ پايین و سپس چِشهای عَلْگَه، ابتدا چِشبستن چِشجهت 

 صورتبهچِش  ۱0گیرد، که در عرض اين سازه قرار مي. بیشترين تعداد چِش بندندميرا  بااليي

رسد. چِش مي 40نهايتاً به  هاآنچهار طبقه باشد، تعداد  صورتبهافقي است و وقتي اين سازه 

ها، زمان بستن چِش است.بوده ها ها، راحتي باز و بسته کردن آنعلت افقي بودن چِش

 نددادقرار ميسِوِندْ و مقداری کلوخه و سنگريزه بر روی ند دپوشانمي ۱سِوِندْشان را با یورود

ی کم باشد که فقط از ااندازهبهوقتي آب با مشکل مواجه نشوند. آن تا در موقع برداشتن 

ی فرزند برا "کُیوْر"شود. کلمه گفته مي "کُیوْريُوْ  "عبور کند به اين آب، ترين طبقه پايین

ی کم است که به آن معنای يتیم بودن ااندازهبهينجا يعني آب اشود و در مي برده کاربهيتیم 

 دهند.را مي
 ، دشت گزير(2/۱۱/۱۳۹6) توسط آقای امیدی عَلگَهگیری )يک گَز( عرض يک چِش اندازه .۱5 شکل

 

 
 

                                                           
از پیشْ )برگ نخل( به کمک طنابي از جنس پَنگْ نخل  )خوشه نخل که در که دستي دشت گزير صنايع  -۱

 شود.است( بافته ميغالف قرار دارد و هنوز چوبي نشده 
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  «عَلْ»و  «يُوْرَد» بومي هایسازه

 ۀحقآب همچنین وگزير  روستای دستاراضي پايین ۀکننده حقآباين دو سازه تعیین

ری جلوگی درواقعو در حفاظت خاک  توجهيقابلنقش  هااين سازهدست هستند. روستای پايین

 دارند. ،ای، بخصوص از نوع پنجه۱خَرّانپیشروی از 

 آبي دشت گزير -ها، کاربرد، زمان کاربرد سازوکارهای اجتماعي. خالصه تعريف۱جدول 

 آبيسازوکار  کاربرد سازوکار آبيتعريف  آبيسازوکار 
 زمان کاربرد

 آبيسازوکار 

 مَقسَم ۀساز

 ۀکنندتقسیم ۀاولین ساز

سیالب جاری شده از کوه به 

 دشت

 بردارانتمامي بهره ۀکننده حقابتعیین 

 دشت

بارندگي فصلي 

 )سیالب(

 کنندههای هدايتمسیل رودهاخشکه

 های بومي هدايت سیالب به سمت سازه

جهت تقسیم سیالب و در نهايت هدايت 

 سیالب به اراضي کشاورزی

 بارندگي فصلي

 آرامش ۀحوضچ گیرشَل

  ،جايگاهي جهت کاهش سرعت سیالب

نشست گل و الی و در نتیجه کاهش ته

 قدرت تخريب سیل

 بارندگي فصلي

 عَلْگَه ۀساز
 سیالبِ ۀکنندتقسیم ۀساز

 هدايت شده به سمت اراضي

 ه راني که بدابربهره ۀکننده حقآبتعیین

طور مشترک از يک يا چند بند استفاده 

بندهای کنند )بندهای ذخیره آب يا مي

 کشت شده(

 بارندگي فصلي

 بَندْ

جايگاهي برای ذخیره آب در 

 يُوْبَند 

داشت جايگاهي برای نگه

مُوهْ و ساير موقت آب در بند 

 جاتبندها )سبزيجات، صیفي

 و غیره(

  انتقال آب از بَند يُوْ به بندهای پايین

 دست )بَند مُوهْ(

 نُزوْهای انتقال آب از بَند يُوْ به چاه 

 نخلستان  در بند مُوهْ آبیاری 

در تمام طول سال 

نخلستان و )بند 

 (ساير بندها

 مصنوعي ۀتغذي چاه نُزوْچاه 

 افزايش سطح آب سفره آب زيرزمیني 

  ذخیره در فصل بارندگي و برداشت آب از

هت آبیاری ج آبيآبيکمها در مواقع اين چاه

ت، سبزيجات و جامحصوالت زراعي )صیفي

 غیره(

  جهت شرب حیواناتبرداشت آب 

در تمام طول سال 

)تا زماني که آب 

 موجود در مخزن

 باشد(

سازه عَلْ 

دار )عَلْ و چِش

 (عَلْگَه

سیالب مازاد از  ۀکنندتقسیم

 اراضي باالدست

 حقآبه مالکان اراضي پايین  ۀکنندتعیین

 دشتدست
 بارندگي فصلي

 يُوْرَد ۀساز

رودها به محل اتصال خشکه

 يکديگر

هم پیوستن برای بهجايگاهي 

های مازاد از بندها به آب

 يکديگر

 جلوگیری از تخريب بندها 

  هدايت آب در مسیر مشخص و جلوگیری

ويژه از افزايش فرسايش خندقي )به

 ای( در سطح دشتپنجه

 بارندگي فصلي

                                                           
 فرسايش خندقي  -۱
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 آب ۀجايگاه ذخیر بُرکُو ۀساز
 انبارها جهت شرب به استفاده از آبِ آب

 ويژه در زمان خشکسالي

در تمام طول سال 

)تا زماني که آب 

 در مخزن باشد(

عَلْ بدون  ۀساز

 چِش

محل اتصال سیالب مازاد از 

 انبارهااراضي باالدست و آب

 برداران تمامي بهره ۀحقاب ۀکنندتعیین

 دست طبق مستنداتروستای پايین
 بارندگي فصلي

 
 دست دشت گزيراز باالدست تا پايین سیالبساده از جريان  نمايي .۱6 شکل

 
 
 

 16ی شکل راهنما

 کوه سفید .۱

 کوه سیاه .2

 دَروای تَری .۳

 دَروای گِری .4

 مَقسَم .5

 رودخشکه .6

 گیرشَل .۷

 عَلگَه .۸

 بند يُو .۹

 چاه نُزو .۱0

 بند تَنباک .۱۱

 بند سُوزی .۱2

 عَل دارای چِش .۱۳

 بند مُوه .۱4

 يُورَد .۱5

 بُرکُو .۱6

 عَل بدون چِش .۱۷

 

ارد وهای متعدد صورت مسیلحوضۀ گزير به جريانات حاصل از بارندگي بر سطح ارتفاعات

 پس شود، مازاد آبو باعث تغذيۀ دشت و تأمین نیازهای آبي منطقه ميشود ميدشت گزير 

زار دست روستای باورد( درنهايت از غرب حوزه خارج و وارد شورهاز الحاق به يکديگر )پايین

 (.۱6شود )شکل مهرگان مي

 گیریبحث و نتیجه
 هایدرواقع يکي از شاخص ؛ددارن اين دشتهای بومي نقش اساس در مديريت منابع آب سازه

نوعي ابتکار محلي محسوب  و هستندآبي محلي در مواجهه با کم ۀمهم ظرفیت سازگاری جامع

ها در زندگي خود پيدشت گزير به نقش اين سازه بردارانبهرهپیش  یهااز سال. شوندمي
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و تعادل محیط ها به دلیل حفظ تنوع اين سازه اند.ها کوشیدهتکامل آناند و در حفظ و برده

ها، در متکي بودن بر نیازهای مردم بومي منطقه، مشارکتي بودن استفاده از اين سازه، زيست

 ها با فرهنگعدی بودن و تطابق اين سازهبُهمچنین چندمصالح، دسترس بودن و ارزان بودن 

يمنقش مهمي ايفا منابع طبیعي ت منابع آب و توسعه پايدار مديريبومي مردم منطقه در 

 همخواني دارد.  (۹4: ۱۳۹0)؛ که اين يافته با نتايج تحقیق ارفعي و زند دنکن

، واحدهای محليمردم بومي دشت گزير نیز جهت برقراری عدالت در تقسیم سیالب از 

الوه عها و تقسیمات محلي در دشت گزير کنند و از طرفي اين سازهاستفاده مي های بوميسازه

مکاری بین مردم بومي استفاده جهت جلوگیری از نزاع و افزايش مشارکت و هبر رعايت عدالت 

ميها را تأيید ( علت استفاده از اين سازه256: ۱۳5۹نژاد )شود که نتايج تحقیقات صفيمي

، دشوآب در يک منطقه محدود  ۀواضح است که هرچه عرضه به مطالب بیان شده توج اب .دکن

؛ که تاسیص، تقسیم و توزيع آن احتیاج در تولید، تخص یترشدهحساببه مديريت دقیق و 

 .ده مستثني نیستعدشت گزير نیز از قا

جهت سازگاری با شرايط  دشت گزير بومي بردارانبهره هایراهکار ذکرشدهتمامي موارد 

ط های بعدی سازگاری با شرايکه با يادگیری و انتقال اطالعات به نسل ،آبي استطبیعت و کم

اقلیمي و  یهابحرانآب جهت سازگاری با انش بومي د بکارگیری. کرده استجديد را مهیا 

و با است داشته  یامنطقه -انش منشأ محليديرا اين ، زپذيراستتوجهدر اين دشت  يآبکم

 منطقه سازگار است.  بومستيز

ا جهت سازگاری بگزير دشت  بردارنبهرههای يکي  از خصیصه پذيریانعطافيادگیری و 

های سیالبجهت کشاورزی و شرب،  دور هایاز گذشته اين دشت بردارانبهره طبیعت است.

اين  ؛دکننمديريت مي نُزوْ، بند و چاه عَلْ، يُوْرَد، عَلْگَههای آبي از قبیل مَقسَم، سازه فصلي را با

منطقه مؤثر  وخاکآبدر جهت حفاظت  ،ها عالوه بر برآورد احتیاجات مردم منطقهسازه

با  مَقسَم ۀساز استفاده از دانش بومي است.مزايای عدی بودن چندبُ ۀدهندو اين نشان هستند

ا هچِش واسطهبه عَلْگَهسازه و ، است ی گزيراهالي روستا ۀحقآب ۀکنندتعیین هداشتن دَهَنِ

و  وْرَديُگیرند. سازه بهره مييک مشترک از  صورتبهکه  استکشاورزاني  ۀحقآب ۀکنندتعیین

 گزير دستو همچنین روستای پايینروستای گزير دست اراضي پايین ۀحقآب ۀکنندعَلْ تعیین

بومي دشت گزير با تمرکز بر اهمیت هماهنگي بین انسان و  کشاورزان. از طرف ديگر است

اند يک سیستم دقیق تقسیم آب با واحدهای محلي گَز و وَجب را ابداع کنند؛ طبیعت توانسته

عادالنه تقسیمات سیالب را انجام دهند. اين  صورتبهرشد جمعیت خود همواره  رغمبهو 

 راههمرا برای اهالي اين منطقه به  مدتيالنيطوهماهنگي بین میزان منابع و جمعیت مزايای 

  .خواهد آورد

 ۀی نامناسب به عرصفناورتهاجم فرهنگي غرب و ورود به دلیل کشور ما  ،۱۳42در سال 

بايد از گذشتۀ خود بیاموزيم و بدانیم ما  متحمل شد. به همین سببتلخي را  ۀتجربکشاورزی 

اينجاست که ضرب. ش بومي استهمین دانوخاک در دشت گزير وابسته به که مديريت آب

مصداق مناسبي برای فراموشي دانش بومي  «گرديمميآب در کوزه و ما گرد جهان »المثل 
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گونه توصیف ( به فراموشي سپردن دانش بومي را اين۱۳: ۱۳۷۳فرهادی ) کشورمان است.

سروران و اما فن "کنداش سبز ميدرخت روی ريشه" گويند:روستائیان کرماني مي»د: کنمي

ساله تیشه به ريشه زدند. نجات پوشي بر تجربیات چند هزارهای وابسته، با چشمتکنوکرات

پذير است، در پیوند سنت و صنعت امکان آب و خاک ۀجانبهمه کشاورزی ما که با مديريت

ذيرش )با پدانش نوين  با ها و ابتکارات بوميروشاگر  حال «.ورکورانهکشي کاست و نه در سنت

و استقبال مردم بومي( و با امکانات و تجهیزات جديد هماهنگ شوند، به دلیل آنکه کارايي 

آمیزی به دنبال خواهد های مردمي همراه است، نتايج موفقیتخود را نشان داده و با مشارکت

 داشت.

های ايهگیری پدانش بومي در شکل که گفت توانمي درنهايت ،بر اساس نتايج اين تحقیق

ای که اگر به اين گونهبه ؛نقش مهمي بر عهده دارد اقتصادی و معیشتي اهالي دشت گزير

ها، عقايد و معیشت مردم سنت ها و تبع آناين پايه ،توجهي شوددانش و ابتکارات محلي بي

دهد که نیاکان ما در اين الگوی مديريت منابع آب در دشت گزير نشان ميرود. از بین مي

 ۀبهترين شیو ،وخطازمان و بر اساس آزمون مروربه ،ر شرايط سخت و با منابع محدودمنطقه د

 اند. برداری از منابع را ابداع کردهبهره

 

 تشکر و قدرداني
ن را در اي انيط حضور محققکه شرا ،در بندرلنگه گزير محترم روستای نويسندگان از اهالي

. ، سپاسگزارندقراردادندبا صبر و حوصله دانش خود را در اختیار  فراهم کردند ومنطقه 

 به سبب ،پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگری ،شناسيهمچنین از پژوهشکده مردم

 نهايت سپاس را داريم. ،از محققان شانحمايت
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 منابع
در سازمان اجتماعي تولید  تحلیل دانش بومي»(، ۱۳۹5مهدی ) ،؛ قرباني، حامددامنهآذرنیوند، حسین؛ اسکندری

امه فصلن ،«شهرستان جیرفت -کشاورزی و نظام آبیاری منطقه مورد مطالعه روستای روزکین بخش ساردوئیه
 .۱-26. صص ۳دورۀ اول، سال دوم، شمارۀ  ؛ مردم و فرهنگ،تخصصي پژوهشگاه میراث فرهنگي و گردشگری

 «.ر بر دانش بومي در مصرف بهینه آب در بخش کشاورزیبررسي عوامل مؤث»(، ۱۳۹0؛ آزيتا زند )معصومهارفعي. 

 .۹2-۱02، صص ۳، شمارۀ 4 دوره، های ترويج و آموزش کشاورزیپژوهشنشريۀ 

 .انتشارات کیهانتهران: . های کاربردی تحقیقروش(، ۱۳۹0ازکیا، مصطفي؛ دربان آستانه، علیرضا )

ابتکارات محلي و دانش بومي در مديريت »(، ۱۳۹۷)مهدی  ،دامنه، حامد؛ برجي، مسلم؛ قربانياسکندری

تع نشريه مر«. شهرستان جیرفت( -: روستای روزکین بخش ساردوئیهموردمطالعهمنابع آب )منطقه  محوراجتماع
 . ۳2۱-۳40صص  ،2، شمارۀ ۷۱دورۀ   ،و آبخیزداری

 انتشارات دانشگاه تهران ان:، ترجمۀ مهدی قرباني، تهرسازگاری نهادی(، ۱۳۹6بويد، امیلي؛ فولکه، کارل )

 یهایژگيو»، (۱۳۹0احمد ) ،یوریگلی، حمیدرضا؛ ناصر ، عبدالواحد؛ريگز ينیاحمدرضا؛ حس، انیپناه

 نیپنجم، « استان هرمزگان( ر،يدشت گز یمورد)مطالعه  يخندق شيفرسا جادياز ا يو خسارات ناش کيمورفومتر
 ،رانيو آب ا یاریآب يمنابع آب و خاک کشور، کرمان، انجمن مهندس تيريو مد یزداریآبخ یکنفرانس سراسر

 .انجمن مهندسي آبیاری و آب ايران و دانشگاه شهید باهنر کرمانکرمان: 

دانشگاه عالمه  علوم اجتماعيِ فصلنامۀ«. کاريز دستاورد دانش و فرهنگ بومي»(، ۱۳۸6، محمود )پورجمعه
 .2۷-64 صص، ۳۳، شمارۀ ۱۳دورۀ  ،طباطبايي

کاربرد سازه های »، (۱۳۹0احمد ) گلیوری، ؛احمدرضا ،پناهیان ؛امیرهوشنگ، عبدالواحد؛ احساني ،گزير حسیني

 -موردی دشت گزير ۀاراضي و جلوگیری از فرسايش خندقي )مطالع ۀسنتي علگه و عل در تقسیم بندی حقآب

اريخي للي قنات و سازه های تيزد، مرکز بین المهمايش بین المللي دانش سنتي مديريت منابع آب، ، « بندرلنگه(
 .مرکز بین المللي قنات و سازه های تاريخي آبي، يزد: آبي

ساحلي شمال  هایاستانآبي در گزينه برای سازگاری با کم ترينمناسب بندانآب» (،۱۳۸6) بیژن ،درگاهي

 تهران: ماهنامۀ مهرآب. ،آبيکماولین همايش سازگاری با  ،«کشور

پژوهش  ۀماهنام«. يي در کاربرد آنروستااهمیت دانش بومي با تأکید بر نقش زنان »(، ۱۳۸5، فرحناز )رستمي
 .۱۷0، شماره زنان
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