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 چكيده
و صيانت آب براي كارهاي كشاورزي در حاشيه كه حفظ ريزش باران در آنها نادر است، از فنون بومي هاي كويري

مي دوران گذشته و آبياري از طرق مردم محلي در اين مناطق در زمينه. برد بهره هاي مختلف كشاورزي به خصوص آب
و با دانش محلي خود، اقدام به اجراي برنامه و توانسته مختلف با هاي خود شده ، با منطبق نمودن زندگي خود اند

آب هميشه براي. محيط زيست، از خود محيط زيست براي زندگي بهتر در فائق شدن بر محيط زيست اقدام نمايند
ميكويرنشينا و مردم اين مناطق قدر آب را بهتر از ديگر مناطق ب،دانندن ارزش زياد داشته سختي آن را به دسته زيرا

و خشك از راه آوردند مي مي مردم محلي مناطق كويري و ذخيره آب و سال هاي گوناگون در جمع آوري هاي كوشيدند
ميطوالني از اين روشها از آب جمع شده در موارد مقتضي استفاد آب آنان روش. كردنده هاي متعددي براي جمع آوري

 غني سنتي فرهنگماكه چرا نيست نوينيو جديد پديدهآب آوري جمعو استحصال فرآيند.و ذخيره آن داشتند
خوشاب يك تكنيك سنتي راي جمع آوري داريم يادگاربه خود پيشينيان تجربياتاز زمينه ايندررا پرباريو

ك و ابراههرواناب است و بويژه عمليات خاكي در عرض بستر رودها ي سيالبي ساختههاه با استفاده از مصالح محلي
و قدمت اين شيوه سنتي بيش از چهار قرن است مي در-احداث خوشاب نوعي فعاليت آبي.شود خاكي است كه

و عالوه بر جمع ها به روش شده مسيل هاي عريض قسمت و نفوذ آب به ايجاد اراضي زراعي آوري هاي مختلف انجام شده
و ژرف مردم اين لذا در اين اثر سعي بر آن شده است كه اين كوچك.گردد منجر مي ترين جزء دانش بومي گسترده

و نقش  و بيشتر شناسانده شود سرزمين در استحصال منابع آبي در مناطقي كه با مشكل كم آبي مواجه هستند بهتر
و تحليل گردد در دستيابي به شاخص استفاده از دانش پيشينيان .هاي توسعه پايدار سرزمين بررسي

 استحصال آب، توسعه پايدار، خوشاب، دانش بومي:ي كليديها واژه

 مقدمه
شكل اغلب پژوهشگران جهان سوم مي زيادي به تعصب آنها تا حدود زيادي ريشه. كننددانش بومي مردم خود را انكار

تفكر كشورهاي قرن نوزدهم دارد كه تا به امروز بر طرزيو آمريكاييين علوم اجتماعي اروپاهاي دانشمندادر نظريه
در. يرغربي سايه افكنده استغكردگان ان سوم به ويژه بر تحصيلجه و حالي است كه نمونه اين هاي زيادي از مطالعات

و كارايي دانشپژوهش كردگان علوم جديد بايد بپذيرند تحصيل.محلي را به اثبات رسانده است هاي علمي، اعتبار
برنامه ريزي براين مصلحين روستايي برايبنا. علمشان برتر از دانش بومي مردم محلي نيست وگاه خيلي هم كمتر است
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و برطرفو يا هر طرحي كه مي و نيازهاي آن خواهند در روستا پياده كنند، بايستي از مردم بومي جهت شناخت محيط
كه.از متخصصين بومي به ويژه رهبران محلي كمك بگيرندو تقويت نقاط قوت مودن نقاط ضعفن دانش بومي به انجه

و( باشدخلق يا توليد شده به طور طبيعي در يك سرزمين يا منطقه است كه مختص اهالي همان منطقه مي ازكيا
مي.) 1387ايماني،  و از نسلي به نسل شود كه مدتي به عبارت ديگر دانش بومي به دانشي اطالق طوالني تكامل يافته

و مرادي،( ديگر به صورت موروثي منتقل ميشود و.) 1381كرمي هاي جوي نيمه خشك كه ريزش در مناطق خشك
سيضمن ناچيز بودن داراي پراكنش نامناسبي نيز مي و بصورت جريانهاي البي از باشند حجم قابل توجهي رواناب توليد

دردسترس خارج مي ميبرداري از سيالبچنين شرايطي بهره شود مهار. تواند كليد حل مسائل كم آبي به شمار آيدها
و تغذيه مصنوعي از آسانو نگهداري سيالب و استفاده از آنها براي آبياري سيالبي و ارزانها هاي تامين ترين راهترين

جمبسياري از محققين بر اين عقيده. آب براي كشاورزي است و پخش آب خشكه رودها در اند كه ع آوري آب باران
و مخروط افكنهدره سال قبل 4000و قدمت اين فناوري به ها از ديرباز در منطقه خاورميانه مرسوم بوده هاي مسطح

 هاي مرتفعهاي زراعي در تمام فالت ايران، به جز قسمتفعاليت.) National Academy of science,1974( گرددباز مي
و چشمهرودخانه.د به آبياري وابسته است، بعلت خشكي شديدمحدوو هاي كوچك كوهستاني در برخي از هاي داخلي

ورت سنتي نواحي تا حدودي در تامين آب فصلي نقش دارند، اما اكثريت قريب به اتفاق نواحي فالت در طول زمان بص
خو در سرزمين.) 1369بنين،( اندو توسط قنات آبياري شده و نيمه خشك از جمله ايران فعاليت كشاورزي هاي شك

و اساس معيشت روستايي، بع وجنوان پايه و مفهوم اقتصادي نميبدون بر.) 1390سعيدي،( يابدود آب، معنا در نتيجه
و فرهنگي در بحث توسعه پايدار الزم است كه لزوم بكارگيري روشاساس معيارهاي اق و حتي اجتماعي هاي با تصادي

و صرفه  و بومي جهت برآورده نمودن نياز به آب كه امروزه تبديل به معضل جهاني شده است مورد بحث اقتصادي
مردمان كشور ما از قديم االيام به دليل درگيري با همين مسئله كمبود آب بدنبال روشهايي براي. بررسي قرار گيرد

د و استفاده بهينه از آب موجود در طبيعت كه و تا به امروز نيز روشهاي. اندانسان قرار ميگيرد بودهر اختيار استحصال
ح و بومي در سرزمين ماستازايخوشاب نمونه.اندافظه تاريخ به نام خود ثبت نمودهمختلفي را در .اين دانش قومي

و ناچيز و بومي براي مهار آب در مناطقي است كه امكانات هيدروليكي در آنها بسيار كم . است خوشاب تكنيكي محلي
و بلوچستان اين سا و از جلوهدر زبان محلي مردم سيستان و منحصر بفرد زه هوشاب خوانده ميشود اين هاي ويژه

.استان ميباشد

 احداث خوشاب
هاي مختلف انجام شده ها به روش شده مسيل هاي عريض خاكي است كه در قسمت-احداث خوشاب نوعي فعاليت آبي

و نفوو عالوه بر جمع ميذ آوري .گرددآب به ايجاد اراضي زراعي منجر
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 نمايي از يك خوشاب.1شكل

و بلوچستان براي استحصال آب  احداث خوشاب در منطقه سيستان
مي حقاني خوشابها را با توجه به مصالح بكار رفته در آنها :كندبه چهار نوع تقسيم

 خوشاب نيمه سنگي نيمه خاكي-ت خاكي-خوشاب سنگي-پخوشاب خاكي-بخوشاب سنگي-الف

 خوشاب سنگي- الف
مي اب در محلاين نوع خوش و هر چه تعداد هايي از مسيل احداث و دهانه خروجي كم عرض باشد گردد كه حوزه وسيع

ها را به صورت اليه به منظور احداث اين نوع خوشاب ابتدا سنگ. تر است هاي ورودي به آن بيشتر باشد مناسب آبراهه
ميو خشت اليه و سپس پشت آن سنگريزه از چيني روي هم گذاشته و در پايان به منظور جلوگيري از عبور آب ريزند
و سنگريزه الي سنگ البه هر.استفاده مي گردد)رس( ها يك اليه خاك چسبناك ها متر10در مدت انجام كار به ازاء

شكل هاللي طراحي مي گردد كه در وا قع سوپاپ اطميناني براي جلوگيري از تخريب طول بند دو سمت آن به
و مابقي آن دچار آسيب برودها از بين فقط تا محل هاللي،و اگر بند ايجاد شده تخريب گردد استاحتمالي تمام بند 

و خاك بندي در فعاليت اين عمل مشابه ليف. در زمان مناسب ترميم گرددونشود هاي آبخيزداري كه به شرايط آب
تا.ي داردمحيط بستگ و اگر هدف زراعت2چنانچه هدف از ايجاد خوشاب سنگي كشت نخيالت باشد ارتفاع آن را متر

و حدود باشد ارتفاع سرريز را بر اساس ارتفاع گندم مي مي5/1سنجند و عرض سرريز برابر داغاب در نظر 10گيرند
.است درصد عرض رودخانه

سراين نكته قابل توجه است كه با افزايش و ارتفاع بستر ارتفاع ميررسوبات در يز را نيز افزايش و ديگر آن كه دهند
مي زراعت هر چند ارتفاع ديواره را بلندتر مي .شود سازند ولي ارتفاع سرريز معادل ارتفاع گندم در نظر گرفته

 خوشاب خاكي-ب
به. شود در ساختمان اين نوع خوشاب صرفاً از خاك استفاده مي و ارتفاعابعاد بند تا حجم سيالب بستگي دارد 6آن

مي متر مي از رسد كه افزايش ارتفاع به دليل استفاده از تراكتور باشد اما در گذشته با توجه به سختي كار معموالً بيش
مي. دادند متر توسعه نمي2 و اين نوع خوشاب نيز مانند نوع سنگي داراي سرريزي معين با باشد كه بر اساس تجارب
ميتو .گرددجه به عرض رودخانه تعيين
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 خاكي–خوشاب سنگي-پ
مي اين نوع خوشاب معموالً دو رديف سنگ براي ساختن گيرد كه يك رديف خاك عريض در بين آنها چيني صورت
و به صورت خشت. شود ريخته مي و خاك ابتدا اليه سنگي همانند خوشاب سنگي ريزي پشت چيني روي هم گذاشته
و مي مجدد سنگ اليه اول ار. شود چيني انجام و تفاع خوشاب قسمت نكته قابل توجه اينكه رفته رفته با افزايش طول

ب. گرددداخل آن محدب مي و داراي ديگر آن كه اين نوع خوشاب بايد در جايي احداث گردد كه سنگ بستر يرون زده
آن خاكي كه بين دو اليه سنگ. استحكام باشد و در حدفاصل مي چين يكي است،گيرد خود شامل دو قسمت ها قرار
و ديگري خاك با بافت سنگين كه در مجاورت اليه داخلي سنگ اليه سنگريزه چينو شن كه در مجاورت اليه خارجي
. شود ريخته مي

 نيمه خاكي- خوشاب نيمه سنگي-ت
و مصالح اماها است ساير خوشاب همانندنساخت اين نوع خوشاب از نظر و سنگ( با توجه به فراواني مواد از) خاك

مينآ . گرددها به ميزان متناسب استفاده

 هاي خوشاب ويژگي
آب- الف و صيفيبه منظور جلوگيري از غرقاب شدن: زهكش يا خروجي جات در ابتداي محصوالت به ويژه گندم، جو

مي رشد، همزمان با افزايش نحوه ايجاد زهكش به اين ترتيب است. يابد رسوبات، زهكش يا خروجي آب افزايش ارتفاع
و سنگي كه در زمان احداث خوشاب خاكي از سطح يك متري اقدام به ايجاد خروجي سنگي در عرض- هاي سنگي

مي5/0خوشاب تا فاصله  يامع.نمايند متري محدوده داخلي آن و يا-يسنگموالً در هر خوشاب سنگي خاكي تعداد دو
مي بيشتر خروجي ايجاد مي هم. يابد شود كه با افزايش ارتفاع رسوبات ارتفاع اين خروجي نيز در داخل خوشاب افزايش

مي قسمت رويي هر يك از خروجي چنين يا ها را با سنگ مسطحي و و در زمان غرقاب شدن محصوالت پوشانند
ب و ساير استفاده از لوله.تا آب مازاد تخليه گرددرداشته افزايش بيش از حد حجم آب در پوش را هاي پوليكا

آن باشد زيرا اين لوله ها ميسر نميگذاريلهلو و در برخي موارد كه از ها استفاده شده ها توان تخليه آب مازاد را ندارند
.اند هاي قديمي تغيير روش داده مجدداً به شيوه

پ-ب و هرز يكي جمع: داردي احداث خوشاب دو هدف عمده در كهآبآوري رسوبات و ديگر آن ها به منظور كشاورزي
و قنوات تغذيه گردند سفره .هاي آب زيرزميني
و سنگي با توجه به استحكام خوشاب: رعايت محل سرريز-پ و بر اساس تجربه معموالً- هاي سنگي، خاكي خاكي

مي مناسب و حالت سرريز در نظر گرفته .شود ترين مكان
م در خوشاب مييهاي خاكي معموالً در انتهاي خوشاب كه به سنگ بستر منتهي به گردد، سرريز احداث و با توجه شود

و حجم خوشاب محل آن ميرا شيب هاي سنگي نيز با توجه به جنس بستر از سرريز در خوشاب.نمايندمشخص
و براي اين منظور چندين اليه سنگ نسبت سنگي استفاده مي و به عرضاً بزرگ به صورت اليهشود و1-3چيني متر

مي5/1ارتفاع حدود  .شود متر ايجاد
مي: نحوه احداث-ت از جهت اجراي چنين اهدافي در گذشته از نيروي انساني استفاده و تنها هزينه آن نيز پذيرايي شد

ميآنها بوده كه معموالً اعضا آالت اقدام به ايجادينوزه با استفاده از ماشگرفته اما امري يك يا چند خانواده را در بر
. گرددخوشاب مي
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و اشخاص فرصت كافي داشته باشند در طول سال قابل اجرا است اما:زمان احداث-ث هرگاه كه امكان بروز سيل كمتر
مي بايد اگر هدف خوشاب خاكي باشد و به پايان برسد ولي خوشاب سنگي را ز يكباره اقدام مان احداث توان به مرور

. نمود
و امكان آبياري وجود ندارد-ج . كشاورزي با چنين شرايطي فقط به حضور سيالب بستگي داشته
مي ها به وسيله هجوم موش به منظور جلوگيري از تخريب خوشاب-چ و سوراخ ها معموالً مرتب با آنها مبارزه هاي كنند

و النه موش مي ايجاد شده را پر كرده .مايندن ها را تخريب
و سيل چند سرريز ايجا-ح ميبراي جلوگيري از تخريب در اثر وقوع سيالب سد و بعد از هر بارندگي وركنند كشي

و چنانچه رخنه بازديد انجام مي مياي شود و اگر حجم آب زياد باشد زهكشايجاد شده باشد سريعاً ترميم ها را باز گردد
.)38-44، 1381حقاني،( كرده تا آب مازاد خارج شود
و ارتف و بلوچستان( اعات تفتان در حوزة شهرستان خاشدر مناطق كوهستاني و) سيستان ، روستاييان با ايجاد سكو

و به كشت انواع صيفي جات مانند هندوانه، خيار، خربزه مي، قطعات كوچك اراضي و بادمجان اقدام - گوجه فرنگي
3×4( ها را كوچكترشيب زمين بيشتر باشد، بايستي كرتند كه هرچهاستاييان نامبرده به تجربه آموختهرو. نمايند
.)38-44، 1381حقاني،( در نظر بگيرند) متر10×5( بزرگترراهاه شيب زمين كمتر باشد، ابعاد كرتو هرچ) متر

:در سراسر جهان اشاره كردهايي مشابه توان به نمونهدر اين رابطه مي
ميقع در شمال كشور مالي براي كشت برنج خود از نوساكشاورزان ناحيه تامبوكتو وا -نات فصلي رودخانة نيجريه بهره

و مد آن رودخانه تطبيق يافته است و نظام كشت آنها با جذر و الگو .گيرند
ن و اصيل در توسعه كشاورزي به وع خاصي از مديريت وارن ميشل در گزارش بانك جهاني در مورد كاربرد دانش بومي

ميآبياري  . كنددر جزيرة بالي اندونزي اشاره
و خاكزيرا شيب. نقش حياتي دارد] وابسته به اندونزي[1برنج در زندگي ساكنان جزيره بالي هاي آتشفشاني، هاي تند

مييها قله تاكوهستاني غبار آلودي را تشكيل هاي تند در طول قرون اين شيب. سطح دريا امتداد دارند دهند كه
ص تومتمادي به اند كه آب آبياري از يك درياچة مرتفع حاصل از سط كشاورزان مذكور تراس بندي شدهورت ماهرانه
ميها شان به درون اين تراسدهانة آتشف دجاري و ميهار درون كرتگردد پسرازير و س از طي مسافت طوالني به شود
اسها در طول قرناين شلتوك.ريزددريا مي آنها، بدون مصرف كود يا بيش از يك تن محصول، ساالنهتفاده اندكي از

دو.اندبراي شاليكاران توليد كرده» ايكر«در سطح هر  و كم جمعيت ساالنه توانسته برنج مورد نياز اين جزيره كوچك
.ميليون نفر را تأمين نمايد

و  نتيجه گيريبحث
د وبا اين اوصاف بشر توانسته با علم بومي خويش رو. را پشت سر بگذارد هاي طوالنيسال توليدر زمينه زراعت از اين

زددانش بومي اين مردم از پايداري توان درخصوصمي .در توسعه روستا حرف
و استفاده از آب سيالب هاي محلي در برخي نقاط كشور در كشت وكار از تكنيك با استفاده از خوشاب فن ساخت

وعلي آ باشد؛مي بلوچستان الخصوص در سيستان و همين مسئله به خودي كه ساكنين به خوبي با ن آشنايي دارند
ميبرداشتن قدمخود باعث ميهايي در جهت توسعه پايدار منطقه توان گفت كه اگرچه كشورهاي جهان شود از طرفي

و پيشرفته از سرمايه اقتصادي ناچيزي برخوردارند اما سرمايه و اجتما سوم نسبت به كشورهاي مدرن عي در فرهنگي

 
1 -Bali 
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و تكنيكي نيز قابل تاييد كه از لحاظرا پر كند البته تنها در صورتيها ها ميتواند جاي خالي نداشتهاين سرزمين اصولي
و بتوان در فرآيند توسعه پايدار نقش پررنگي به آن اختصاص داد عواملي كه موجب محدوديت ساخت خوشاب. باشد

و كمي مقاومت آنها در مقابل سيالبهاي شديدعبارتند از هزينه توسط افراد محلي ميشود  بر اين اساس. نسبتا زياد
كه مي و علوم نوين در ساخت اين سازه توان گفت ميهي بومي با دانستها تلفيق تكنولوژي تواند هاي افراد محلي

و بهسازي اين فن بومي باشد و فناورياشاره شد صاحبان گونه كه در مقدمه نيزهمان. راهكاري براي اصالح ،علم
و ذهن نسلامروزه بدون ياري گرفتن از دانشي كه طي هاي پي در پي رسوخ نموده است، قرون متمادي در انديشه

.هاي توسعه پايدار را طرح ريزي نماينداي بر پايه شاخصچشم انداز جامعهقادر نخواهند 
و تجربه مردم محلي ميبايست از دانش تكنيسينث خوشاب بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه براي انجام عمليات احدا ها

را مشخص هاي مناسبدر ارتباط با يكديگر كمك گرفت بر اين اساس بايد قبل از احداث با مشورت افراد خبره جايگاه
مي بر اساس اطالعات زمين شناسي منطقه نمود كه اين امر و مقدار مصالح مورد نياز برآورد.پذيردانجام حجم كار

مصشود و مي، اولين اولويت در انتخاب مواد و محلي ، كه اين مسئله بعد اقتصادي باشدالح استفاده از مصالح موجود
و بكار گرفتن تجربه افراد. هاي توسعه پايدار را در منطقه توجيه خواهد نمودشاخص كمك استفاده از نيروي كار بومي

.دار در منطقه خواهد نمودهاي توسعه پايبرد بعد اجتماعي شاخصشاياني به پيش
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