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 چكيده

و ذخيره ريزشمحدوديت منابع آب شيرين در استان هرمزگان موجب گرديده ي جوي از دير باز در اينها جمع آوري
و استان رواج داشته باش و چاههايي را احداثد و مهاجمان براي ذخيره آب شيرين، آب انبارها در. كرده اندمردم محلي

و شهرهاي كوچك استان هرمزگان، بركه همچنان بعنوان تنها منبع تامين آب بسياري از روستاها، مراكز دهستانها
و ذخيره آن در بركه. باشدميشرب مردم  در.يدن بسيار حائز اهميت استي آشامبراها جمع آوري آب باران آب انبارها

و جلوه خاصي برخوردارند و گسترش آب لوله كشي بازدر حال حاضر با توسع. مناطق جنوب از ويژگي همه شهرها
و موردها در جنوب كشور، در اطراف روستاها، كنار جادهها بركه و راههاي ارتباطي به شكل گسترده اي نمايان هستند

آب 2842بر اساس آمار ارائه شده توشط مركز بهداشت استان هرمزگان. قرار مي گيرند بهره برداري آب انبار با حجم
امروزه نيز مردم منطقه براي. مورد استفاده شرب مردم قرار مي گيرند ميليون متر مكعب15صالي بالغ بر استح

و هدايت سريع آب حتي در بارندگي بسها جلوگيري از آلودگي و يا آبگيري كم، در ها را تا ارتفاعات ياري از نقاط، ممرها
و سيمان ادامه داده اندها مجاور بركه در روستاي انجيرهها نمونه بارز اين گونه سازه. كه داراي شيب تند است با سنگ

باها مردم روستاي الور شيخ عالوه بر احداث بركه. از توابع شهرستان بندر لنگه ديده مي شود احداثي ذخيره آب
و سيمان در درهها سد و آب جمع آوريها هاي تنگ باالدست روستا اقدام به جمع آوري هرزآبي كوتاه سنگ نموده

و براي مصرف آشاميدن مورد استفاده قرار ميدهند مردم روستاي باوردان. شده را به صورت ثقلي به روستا هدايت كرده
و ذخيرهي گذشتگانها از توابع بند چارك با همان ايده و اصول فني امروزي ابتكار بسيار جالبي را جهت جمع آوري

آ و استفاده از و با كيفيت. اند نياز به خرج دادهن در مواقع موردسيالب مردم اين روستا آب سيالب مسيلهاي شيرين
و توسط چاهك شكل بسيار ساده اي دارد هدايت كرده اها مطلوب را به يك استخر تغذيه كه ين استخر حفر يي كه در

اينها نشان دهنده آن است تمام. رسدميگرديده، آب ذخيره شده در اين سفره زيرزميني كوچك به مصرف شرب مردم 
و تلفيق دانش بومي با  و داراي كيفيت مطلوب به دنبال توسعه كه مردم امروزي نيز به دليل احساس نياز به آب شيرين

قطها دانسته و از قطره . كنندميره آب باران براي حيات خود استفادهي امروزي هستند
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 مقدمهمقدمه
ي بيستم ميالدي، يكي از سده اين شگفت انگيز بودن را نبايد.ي شگفت انگيز در تاريخ جهان بوده استها بيگمان سده

ا. حتما از ديد مثبت نگريست ي زندگي بشريها آن را مي توان يكي از هولناك ترين دورانهاز ميداندر بسياري
نخست، زيستگاه. هولناك بودنش بيش از همه، در راستاي ويراني دو زيستگاه اصلي بشري جلوه كرده است. شمرد

و  ي هستي انسان و ديگري زيستگاه فرهنگي، يعني دو زيستگاهي كه همه اسآطبيعي .تينده اش به آن وابسته
وها زيستگاه طبيعي شامل حوزه و انواع مختلفي از منابع طبيعي، خاك، آب، جنگل، مرتع، حيات وحش  غيرهي آبخيز

در اين ميان دانش بومي به عنوان يكي از اجزا اصلي زيستگاه فرهنگي از نقشي برجسته در حفظ زيستگاه. مي باشد
.طبيعي برخوردار است

كهدانش بومي بخشي از سرمايه ملي و آگاهي ها، روش باورها، ارزش هر قوم است بر ها، ابزارها هاي محلي آنان را در
مي تجربه. گيرد مي و تناقضي ندارد نشان هاي متفاوت ويژگي بلكه،دهد كه دانش بومي نه تنها با دانش رسمي تعارض

و بومي قابل دست دانش. دهد دانش بومي، آن را مكمل خوبي براي دانش رسمي قرار مي رس، قابل فهم، ساده، كارآمد
و طريقه انتقال آن شفاهي است ارزان است، دانش بومي به مسائل به صورت در. كلي نگاه كرده و اين دانش پويا بوده

و اجتماعي محلي تكامل طي زمان و چون در بطن محيط طبيعي و افته است با شرايطي آبديده شده است بومي
مي منطقه .شدبا اي كامالً سازگار
فن روش چنانچه و و ضبط نشوند،محلييها آوري ها و ثبت مي،بررسي كه توده مردم به آدمي دچار فراموشي ماند

و همواره بايد از نو آموخته شود با اين احتمال كه چيزي را فرا .گيرد نمي شده
و جلب مشاركت افزون شناخت اولويت به دليل اهميت روز و اجراي طرحهاي مردمي در طرا هاي محلي توسعه هاي حي

و مهارت .به خوبي روشن است برداري از طبيعت هاي چند هزار ساله بهرهو ضرورت ملحوظ نمودن دانش
و كم بودن رودخانه ي آب دائمي، شور بودن منابعها در استان هرمزگان نيز كمبود بارندگي، گستردگي خشكه رودها

ه و زيرزميني در بسياري از نقاط، و همه سبب گرديده كه آب در اين خطه از اهميت بااليي برخوردار آب سطحي مه
اين مهم مردمان اين سرزمين را بر آن داشته است كه از گذشته جهت استفاده از قطره قطره آب باران برنامه. باشد

.ريزي نمايند
و بزرگ پراكنده، بعنوانها وجود بركه حصال آب، در پهنه غربيي استها كي از شاخص ترين سازهيي متعدد كوچك

و همچنين در امتداد  و مراكز جمعيتي استان به نماد اين منطقه مبدل گرديده است كه با استقرار در مجاورت آباديها
و زندگي در اين سرزمين است و محورهاي مواصالتي، نشانگر حيات .راهها

 تاريخچه بركه در استان هرمزگان
درئيها باستناد سنگ نوشته مي) گبرها(كوخرد يافت شده، تاريخ بركه از زمان زرتشتيان كه كه همچنين. گردد آغاز

و آثارهاي كه به جاه مانده شكل مستطيل بركه است و) دراز(هايي كه به شمال دهستان فعلي كوخرد وجود در غرب
و در دوره حكم زرتشتيان  ا. است ساخته شده) گبرها(دارد در زمان سيبه و فزايش تعداد جمعيت با گذشت زمان

آب دهستان و نياز بيشتر مردم به و روستاها هاي دراز در زمان قبل از اسالم بركه. است بر تعداد بركه نيز افزوده شده،ها
و در مغرب دهستان كوخرد قرار دارد سال پيش ساخته شده 700بركه گرد،شكل زير( است ساخته شده  است

.)2006محمديان كوخردي(
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و ميخك )عكس از محمديان كوهخردي(بركه هيل

 هاها مصالح به كار برده شده در ساختمان بركهمصالح به كار برده شده در ساختمان بركه
ز. به شكل گنبدهاي سفيدي همه جا نمايان هستندها بركه و در زمان ساختمان آنها در و ساروج مانهاي قديم از سنگ

و بتن ساخته  و سيمان ازي ساروج.ي قديمي اصوال از سنگ ساروج ساخته شده اندها بركه. شوندميحال از سنگ كي
و رطوبت سر ساروج. باشدميمالتهاي سنتي ايران است كه در دسته مالتهاي آبي  در محلهايي كاربرد داشته كه با آب

و  حد. بخاطر نفوذ ناپذيري باالي آن مورد توجه بسيار بوده استو كاردارد ستاريخ شروع كاربرد دقيق آن را نمي توان
هم 700ييها زد ولي نمونه مي ساله از ساروج ناظم زارع مرمت كار آثار[ شوند اكنون در نقاط مختلف ايران يافت

ه.]هنري و در ابتداي دوره پهلوي بوده كه از اين آخرين باري كه در ايران از ساروج استفاده شده حدود شتاد سال قبل
و از صحنه معماري ايران حذف گرديده است .تاريخ به بعد اين مالت به فراموشي سپرده شده

::مواد تشكيل دهنده ساروج مواد تشكيل دهنده ساروج
رسبراي ساختن آن نخست. ساروج از ابتكارات معماران ايراني در دوران بسيار كهن است را به نسبت آهكو خاك

و چهار مخلوط مي مي شش و گلي سفت مي كنند و دو روز آن را ورز هاير كورهبعد، قسمتي از خاكست. دهند سازند
و پرزهاي نوعي ني است(لوئي اليافيرا با مقداري مواد حمام مي) تخم و مخلوط تازه را با چوبهاييك به آن اضافه نند

شكل.كوبند تا به خوبي باهم عجين شوندمي سانتيمتربه قطر ده  بدنه اصلي ساروج از تركيب آهك با سيليس فعال
م. گيرد مي مينكته بي هم در اينجا فعال بودن سيليس كه باشد كه به سيليس آمورف يا شكل معروف است چرا

در گذشته براي تامين سيليس از خاكستري كه در محل با سوزاندن فضوالت حيواني. باشد ساختمان آن بلوري نمي
مي حاصل مي مي شد استفاده .استفاده كرد) ميكروسيليس( يي مانند سيلكافومها توان از جايگزين كردند كه امروزه

مي كي از معايب اصلي ساروج خاصيت كاهش حجمي باشد كه با توجه به كاربرد ساروج در امر پوشش، اين خاصيت آن
و در نتيجه ايجاد اختالل در نقش اصلي آن يعني نفوذناپذير كردن سطح مي براي.شود باعث ترك خوردگي در سطح

د ر گذشته از الياف طبيعي كه شامل الياف گياهي مانند لوئي كه از نوعي ني بدست كاهش اثرات اين خاصيت مخرب،
مي مي و يا گاهي موي سر انسان، استفاده و شتر و همچنين الياف حيواني مانند پشم بز مي. شده است آمده توان امروزه
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و يا شيشه، از الياف مصنوعي مانند الياف پليمري اس فلزي و رضا( تفاده كرداي بجاي الياف مصنوعي فرامرزان سياوش
.)1385عطار نژاد 

 ساروج در استان هرمزگانساروج در استان هرمزگان
و با هم متولد شده اند يكي از مصالح)البته در بستك(ساروج را مي توان با تاريخ بناي بستك هم سو دانست

و از مهم ترين ارك ساختماني است كه در صنعت ساختمان سازي .ان آن بوده استبستك قديم كاربردي بسيار داشته
و بقاياي آن تا ساروج توسط استادان خبره بستكي با بهترين كيفيت ساخته شده كه دوام آن اينقدر زياد است كه آثار

و بعضي بركه نمايانگر3الي1شكل.يي كه دوام چندين ساله آورده اند با ساروج ساخته شده استها بحال باقي مانده
.مراحل ساخت ساروج مي باشد 

 كوبيدن ساروج بعد از پخت-3"سوزاندن كوره ساروج-2 تركيبات آماده شده براي ساخت ساروج-1
)اقتباس از فتووبالگ عكاسي عبدالقادر صالحي(

و ابعاد بركه هاشكل
ا مقطع دايره اي است ولي گاهي اوقات با مقطع مستطيلي نيز ساختهي قسمت آبگير بركه معموالً بصورت استوانه اي

از. سقف همه آنها مقطع نيم دايره اي دارد. شود مي تا3عمق آبگير آنها تا سطح زمين از12متر و قطر آنها تا3متر
سه. شودميمتر ديده 30 و طنابا چهار درب است كه از آنها براي برداشتن آب بوسيي هر بركه داراي له دلو، سطل

در بسياري از روستاها، مراكز.ك تا سه دريچه مخصوص ورود آب باران استي همچنين هر بركه داراي. كنندمياستفاده 
و شهرهاي كوچك استان هرمزگان، بركه همچنان بعنوان تنها منبع تامين آب شرب مردم  جمع. باشدميدهستانها

و ذخيره آن در بركه ده. براي آشاميدن بسيار حائز اهميت استها آوري آب باران بركه در پيرامون هر آباديها وجود
.)زيرشكل( مبين اين موضوع است
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و ها موقعيت آن است بدين معني كه بايد در مسير جريان آب باران قرار قابل توجه درساختمان اين بركه مطلب اساسي
و اب گيرد هره و بركه صطالح حو اي داراي يك ممر واليا چند ممر است كه آب باران آن بداخلي را جمع آوري كرده

و اين ممرها مانند خود بركه.كند بركه هدايت مي و ها وقف و تغيير نوع تصرفي در آنهاهر جزو اراضي عمومي بوده
شكل توركينستيكي معموالً در محل ورود آب به بركه با ساخت. ممنوع است ازا چند حوضچه آرامش به كوچك

ميها اين حوضچه.)زير شكل( كنندميورود رسوبات به درون بركه جلوگيري  و تميز . گردند پس از هر بارندگي تخليه

 حوصچه رسوبگير قبل از ورود آب باران به بركه

و ايمان مردم منطقه از اهميت خاصي برخوردار است، تا به آنجا كه مفهو و خيرات ساختن بركه در باور م كلمات خير
و دارد كه بعد از انجام فرايض و مرد سعي داشته و هر فردي اعم از زن در ساختن بركه جزء فرهنگ اين مناطق است

وي ديني، در طول حيات خود درساخت بركه دست خيري داشته باشد و بنيه اش شخصاً بسازد دريا اينكه در حد توان ا
و مرمت آن سه باميتعمير .شدداشته

 در مناطق جنوب)آب انبارها(بركه ويژگي
و جلوه خاصي برخوردارند و آب باران ساختهها در مسير آبراههها بركه. آب انبارها در مناطق جنوب از ويژگي ي فصلي

و گسترش آب لوله كشي باز هم بركه. شوند مي در جنوب كشور، در اطراف روستاها،ها در حال حاضر با توسعه شهرها
و مورد بهره برداري قرار مي گيرندها نار جادهك وسيلهبهها بركه.و راههاي ارتباطي به شكل گسترده اي نمايان هستند

و و اشخاص خير ساخته شده مي تعمير .ها نيز براي استفاده عموم وقف است د، آب بركهنشو نگهداري

 در حال حاضرها ميزان استفاده از آب بركه
بر اساس.هستند كه در بسيار از نقاط استان هرمزگان مورد استفاده شرب مردم قرار مي گيرندها هنوز هم اين بركه

بر 2842آمار ارائه شده توشط مركز بهداشت استان هرمزگان  ميليون متر15آب انبار با حجم آب استحصالي بالغ
آب. مكعب مورد استفاده شرب مردم قرار مي گيرند و حجم .دهدمياستحصالي ساالنه را نشان جدول زير تعداد
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 آمار آب انبارهاي مورد استفاده شرب مردم در استان هرمزگان

 رديف شهرستان تعداد آب انبار حجم آب استحصالي ساليانه
15059047 
 مترمكعب

1 بندرلنگه 1315
2 بستك 1210
3 پارسيان 152
4 بندرخمير 105
5 قشم 60

 جمع 2842
آ  مار اخذ شده از مركز بهداشت استان هرمزگانبر اساس

ي امروزيهاا دانستهبتلفيق دانش بومي
و هدايت سريع آب حتي در بارندگي ي كم، در بسياري از نقاط،ها امروزه نيز مردم منطقه براي جلوگيري از آلودگي

باها را تا ارتفاعات مجاور بركههاو يا آبگيرها ممر و سيمان ادامه داده اندكه داراي شيب تند است نمونه بارز اين. سنگ
هاي زير نمايانگر اينگونه سازههاشكل( در روستاي انجيره از توابع شهرستان بندر لنگه ديده مي شودها گونه سازه

وها اين نشان دهنده آن است كه مردم امروزي نيز به دليل احساس نياز به وجود اين بركه.)هستند به دنبال توسعه
و از قطره قطره آب باران براي حيات خود استفادهها تلفيق دانش بومي با دانسته .كنندميي امروزي هستند

ويها ادامه پيدا كرده اند ممر ايجاد شده تا راس تپهها تا بركهها ممر  سيماني دورنمايي ار ممر ايجاد شده سنگ
 در مجاورت روستامجاور كشيده شده است

و هدايت بهينه آن به اين شيوه به كار گرفته شده در روستاي انجيره از توابع بندر لنگه، ضمن جمع آوري آب دامنه
و هم از ورود رسوبات دامنه به داخل بركه آب انبار روستا هم از ري و حركات توده اي دامنه مشرف به منازل روستا زش

.جلوگيري مي كند
سدها مردم روستاي الور شيخ عالوه بر احداث بركه و سيمان در درهها با احداث ي تنگ باالدستهاي كوتاه سنگ

شها روستا اقدام به جمع آوري هرزآب و آب جمع آوري و براي نموده ده را به صورت ثقلي به روستا هدايت كرده
و بركه موقعيت سدهاي ذخيره آب باران در دامنه زيرشكل. دهند مصرف آشاميدن مورد استفاده قرار مي ها باالدست

اين تكنيك سنتي آبخيزداري تامين. بستك را نشان ميدهد در پايين دست روستاي الورشيخ در دامنه ارتفاعات منطقه
آبكنن .شرب مردم در اين نقطه از هرمزگان است ده تنها منبع
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و بركه  در پايين دست روستاها موقعيت سدهاي ذخيره آب در دامنه ارتفاعات

و اصول فني امروزي ابتكارها مردم روستاي باوردان از توابع بند چارك با همان ايده راهاي گذشتگان ي بسيار جالبي
س و ذخيره و استفاده از آن در مواقع موردنياز به خرج داده اندجهت جمع آوري مردم اين روستا آب سيالب. يالب

و بر اثر خاكبرداري در  و با كيفيت مطلوب را به يك استخر تغذيه كه شكل بسيار ساده اي دارد مسيلهاي شيرين
م بروز سيالب آب مسيل به داخل اين در هنگا. اطراف جاده ايجاد شده، بعنوان استخر تغذيه مورد استفاده قرار داده اند

و توسط چاهك يي كه در اين استخر حفر گرديده، آب ذخيره شده در اين سفره زيرزمينيها استخر هدايت مي شود
و به مصرف شرب مردم  نكته بسيار حائز اهميت در اين روش به دور بودن. رسدميكوچك به كمك الكتروپمپ خارج

و همچني .ن عدم تبخير آب ذخير شده، در منبع كوچك آبي مي باشدمنبع آبي از آلودگي
و و از كف استخر تا كمي باالتر از سطح زمين با مصالح سنگ چاه برداشت آب در پايين ترين قسمت استخر ايجاد شده
و دريچه اي براي برداشت آب و جهت جلوگيري از هرگونه آلودگي دهانه آن نيز پوشيده شده در سيمان باال آورده شده

).تصوير باال گوياي اين مطلب است( اين چاه همانند يك منبع آب سيماني يا بتوني است. روي آن نصب گرديده است
و ورود رسوبات ريزدانه به چاه، لبه آن از يك چاهك نيز در داخل استخر حفر شده است، كه براي جلوگيري از تخريب

و در حقيقت اين آب كف استخر باالتر ساخته شده است و عالوه برآن در صورت نياز به چاه يك چاه تغذيه است
رازير نمايي از اينيهاشكل. بيشتر، امكان برداشت آب از اين چاه وجود دارد .نشان ميدهد ابتكار

ا و محل ورودي آب چاهك داخل استخر آب چاه برداشت آب مجهز به الكتروپمپ نمايي از  ستخر تغذيه

و، هرمزگاناستان در برخي از نقاط ي شور، سفره آب زيرزميني، فاقد كيفيت الزمهاا رودخانهي بعلت نزديكي به دريا
با. باشدميجهت مصارف مختلف در برخي از اينگونه مناطق نظير روستاي چيرويه از توابع بندر چارك در غرب استان

و برداشت از آن ايجاد سايت مناسب و احداث چاهكهايي در آن نسبت به بهبود كيفيت آب ي جهت جمع آوري سيالب
و كاهش. جهت مصارف خانگي اقدام نموده اند كه امروزه به دليل افزايش جمعيت، افزايش تعداد چاههاي حفر شده

و نفوذ آب شور دريا به علت پايين رفتنهاو بروز خشكساليها بارندگي كاراييها سطح آب، تقربيا اين سازهي مكرر
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و يا اينكه مدت بسياركمي مي توانند آب شيرين را براي اهالي تامين كنند ي زيرهاشكل.خود را از دست داده اند
.دهدميي مختلف اين سايت را نشانها قسمت

و استخر تغذيه و چاهها قديمي ترين چاه حفر شده در منطقه نمايي از چاهها  دورنمايي از استخر تغذيه
 بعد از آبگيري

 نتيجه گيري
و داراي كيفيـت مطلـوب بـه تمام اينها نشان دهنده آن است كه مردم امروزي نيز به دليل احساس نياز به آب شـيرين

و تلفيق دانش بومي با دانسته و از قطره قطره آب بـاران بـراي حيـات خـود اسـتفادهي امروزيها دنبال توسعه هستند
زيست، تواند الگويي مناسب براي كارشناسان اجرايي منابع طبيعي، آبخيزداري، محيطمياز طرفي دانش بومي.كنند مي

و ديگر ارگانهاي مرتبط باشد و نيرو مي. كشاورزي داري شـده هاي الگوبرگردد كارشناسان امر قبل از اجراي طرحتوصيه
و سازه و سپس بـا بكـارگيري از مناطق ديگر، توجه ويژه به طرحها هاي احداث شده توسط ساكنان حوزه داشته باشند

و مدرن، طرح را اجرا كرده تا بتوانند به نتيجـه مطلـوب برسـند كـه خـود  و تلفيق دانش بومي كارشناسان خبره محلي
. باشدگامي مهم در امر توسعه پايدار مي
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