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 در استان هرمزگاناجراي موفق الگوي بومی  و مدیریت سیالب دانش بومی
 

 2ابوالقاسم حسین پور ،1سعید چوپانی
 S_choopani@yahoo.com عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان هرمزگان  -1

 کارشناس ارشد سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداري کشور -2

 چکیدهچکیده
نماید که از تمامی حاکم بر این منابع حیاتی ایجاب میهاي زیرزمینی و شرایط کنونی برداري بیش از ظرفیت از منابع آببهره

ها در جهت جبران بیالن منفی، تعادل بخشی، جلوگیري از فرونشست زمین و حفظ توازن اکولوژیک مناطق استفاده گردد. قابلیت
از راهکارهاي اصولی است که در گیري از الگوهاي پایدار منطیق بر دانش بومی و تلفیق آن با علوم و فنون نوین با مشارکت مردم بهره

است. یکی از این الگوهاي بومی  ،در استان هرمزگان سیستم مدیریت سیالب دشت گزیر هاي حفاظت آب و خاك قرار دارد.اولویت برنامه
زیرزمینی سفرة آب صورت مستقیم به آب را به  در این روش ضمن مدیریت سیالب، کاهش فرسایش و ترسیب رسوبات همراه سیالب،

با در  دیارامروزه نیز مردم همین شود. انجام میهاي حفر شده(سنگ و ساروجی)تزریق مستقیم از طریق چاهبوسیله د. این امر نرسانمی
هاي امروزي جامع فوق به آب با کیفیت و کمیت مطلوب اقدام به الگو برداري از دانش نظر گرفتن دانش بومی موجود در منطقه و نیاز

مطالعات انجام . در بر داشته استرا نتایج مطلوبی گیري از این روش بهره ، به طوري کهنداشدهبا دانش نوین آن  تلفیقبومی گذشتگان و 
هایی که تزریق مصنوعی هاي قدیمی) در مقایسه با چاها الگوبرداري از چاهگیرد (بتزریق مصنوعی صورت می آنهایی که در شده در چاه
نشان دهنده این است که میزان شوري آب بسیار کاهش یافته است. بطوري که میزان عالوه بر تاثیرات مستقیم کمی، گیرد صورت نمی

هایی میکروموس برسانتیمتر و در چاه4000حدود گیرد بطور میانگین در هدایت الکتریکی در چاههایی که تزریق مصنوعی صورت می
خود این امر نشان دهنده فواید تزریق . باشدمیکروموس برسانتیمتر می9000گیرد بطور میانگین در حدود که تزریق مصنوعی صورت نمی
 باشد. عه پایدار میهاي بومی و سازگار با منطقه است که خود یکی از مهمترین عوامل در توسمصنوعی با الگوبرداري از شیوه

 
 استان هرمزگان، دشت گزیر، دانش بومی، کنترل سیالباستان هرمزگان، دشت گزیر، دانش بومی، کنترل سیالبکلیدي: کلیدي:   کلمات

mailto:S_choopani@yahoo.com
mailto:S_choopani@yahoo.com


 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –ه حفاظت خاك و آبخیزداري پژوهشکد

_______________________________________________________________________________________ 
 

377 
 

   مقدمهمقدمه
و حفظ توازن بوم امروزه توجه به دانش بومی در زمینه آب و خاك، بدلیل کارکردهاي مطلوب آن و بویژه اطمینان از سازگاري باال 

آنچه به گردآوري و تدوین دانش بومی در سالهاي اخیر  شناختی و همچنین همراهی و مشارکت مردمی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
اهمیت مضاعف بخشیده است، ضرورت دستیابی به فن آوري و دانش مناسبی است که در عین پاسخگویی به نیازهاي رو به رشد جوامع، 

رسیدن به این دانش مناسب، تنها از راه تلفیق دانش رسمی و  اي پایدار مورد بهره برداري قرار دهد.ود طبیعی را نیز به گونهمنابع محد
بنابراین هر اقدامی براي گردآوري دانش بومی آبخیزداري و بهره گیري از این حکمت دیرین و تلفیق آن با علوم  دانش بومی میسر است.
تنوع فعالیت ها متناسب با شرایط اقلیمی و طبیعی از دیگر نکات قابل توجه است. نوع مدیریت  امري ضروري است. نوین در شرایط کنونی

در سطح آبخیزها، همزیستی با طبیعت و ابداع الگوهاي بهره برداري متناسب با شرایط اکولوژیک، نشان از درك اصول اکولوژیک و نگاهی 
، خاك و گیاه دارد. ضرورتی که در استفاده از الگوهاي نوین و مدلهاي غیربومی به لحاظ تامین جامع در تعریف رابطه بین انسان، آب

تناسب با وضعیت اکوسیستم با وارد نمودن کمترین آسیب به طبیعت و منابع طبیعی، امنیت پایدار زیستی را تضمین نماید. موضوعی 
    هاي آبخیز بیش از پیش احساس می گردد.که ضرورت آن در شرایط حاضر با رویکرد مدیریت جامع حوزه 

برداري از هاي اقلیمی و خشکی محیطی این خطه، از دیرباز اقدامات مختلفی را در زمینه بهرهمردم هرمزگان با توجه به محدودیت
سامانه هاي . دهند منابع آب و خاك و استحصال باران، که بصورت سنتی و تجربی توسط خود مردم کسب شده، مورد استفاده قرار می

برداري از اراضی شیبدار و ها، جداسازي آب شور و شیرین، حفظ خاك، بهرهبرداري سنتی از سیالب، مدیریت و بهرهسطوح آبگیر باران
هاي خلیج فارس و سواحل دریاي مجموعه اقداماتی است که توسط مردم در منطقه خشک هرمزگان، جزایر و کرانهاز زراعت سیالبی 

  ). 1395( چوپانی و همکاران  گیردمورد استفاده قرار می عمان
 چشم. باشدمی زراعت و کشاورزي آن اهالی اکثریت شغل قرار دارد و بندرلنگه  شهرستان شرق شمال کیلومتري 27در گزیر دهستان

 سفره در گذشتهطی سالیان  در که مرغوبی آب که چرا ،رسدنمی نظر به مطلوب و روشن چندان متأسفانه گزیر کشاورزي آینده انداز
 آب و نیست خبري آن از دیگر امروز شد،می استفاده آن از آمدنمی باران که هاییسال در شرب براي حتی و بود موجود آن زیرزمینی

 ذکر قابل . کندمی نمو و رشد آن در سختی به هم کشاورزي محصوالت حتی که طوري به است، شده مزه بد و نامرغوب بسیار موجود،
 ،بندرکنگ شهر بندرلنگه، شهرستان زیرزمینی، کوچک سفره این از ناپذیرخستگی طورهب و امانبی که است سال35 از افزون که است

 بعمل زمینی زیر سفره این در رفته دست از هايآب بازیافت جهت در آنچنانی اقدامی و شده مشروب گزیر دهستان و باورد روستاي
 . )1390( حسینی گزیر  است نیامده

از هزاران سال پیش که در حفظ و مدیریت آب خاك است.  رآنچه در این پهنه خودنمایی می کند دانش بومی گذشتگان این دیا
شناسی که خود عاملی بر هاي موجود و نوع سازند زمیناند با توجه به وضعیت خشکسالیمردم بومی منطقه در این دشت ساکن شده

رساند. حفظ هاي زیرزمینی میاند که خود به صورت مستقیم آب را به سفرة آبنامطلوب آب منطقه است، روشی ابداع کردهکیفیت 
ها، کنترل سرعت ها و استفاده بهینه از آنهاي حفر شده(سنگ و ساروجی)، کنترل هرزآبمنابع آب با تزریق مستقیم از طریق چاه

ی و کنترل سرعت پیشروي رأس خندق و کاهش تبخیر آب حاصل از بارندگی با توجه به شرایط ها، جلوگیري از فرسایش خندقهرزآب
 .)1395(چوپانی و همکاران  هاي این سیستم عنوان کردتوان از مزیتدمایی منطقه را می

اند که استفاده بهینه از دانش بومی گذشتگان و تلفیق آن با دانش نوین تنها راه گذر از امروزه نیز مردم این دیار به این باور رسیده
هاي الهی را در دوران پیشرفته علم تکنولوژي امروزي به اینان از گذشتگان خود درس چگونه استفاده کردن از نعمتاین معظالت است. 

هاي اند. نمونهاختمانی امروز ترکیب و به نحوي احسن از آن استفاده نمودهند و آن را با دانش امروزي خود و مصالح سخوبی یاد گرفته
 باشد. بارز آن توسط آقاي سید عبدالقادر حسینی گزیر و ابراهیم گزیرنژاد در همان منطقه اجرا شده و اکنون نیز مورد استفاده می
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 مواد و روش هامواد و روش ها

 موقعیت منطقه مورد مطالعهموقعیت منطقه مورد مطالعه
ستان ستان این جاده درکنارو  بندرلنگه شرق شمال کیلومتري 27در تقریباً گزیرکه ده ستکبه  شهر شته انتهايدر  ب  کوههاي ر

 4000 به قریب گزیر جمعیت .آید می حساب به شهرستان این مرکزي بخشهاي  دهستان ترین پرجمعیت از یکی است، واقع زاگرس
ست نفر ست ذکر قابل. باشد می زراعت و کشاورزي آن اهالی اکثریت شغل و ا ست سال35 از افزون که ا  خستگی بطور و امان بی که ا

ستان زمینی، زیر کوچک سفره این از ناپذیر ستاي ،بندرکنگ شهر بندرلنگه، شهر ستان و باورد رو شروب گزیر ده  اقدامی و شده م
ست از هايآب بازیافت جهت در آنچنانی ست نیامده بعمل زیرزمینی سفره این در رفته د ستا قدمت. ا سیاري اعتقاد به رو  صاحب از ب

 غیر به متعلق که دهدمی نشان آنها شکل که است موجود دهستان این قبرستان در هاییمقبره آثار و گرددمی  بر ازاسالم قبل به نظران
 . )1395( چوپانی و همکاران  است مسلمانان

 

 کنترل سیالب  کنترل سیالب    اي واي واجزاي مختلف سیستم تغذیهاجزاي مختلف سیستم تغذیه

 ))How radسرریزهاي اصلی یا  عل ( هورد سرریزهاي اصلی یا  عل ( هورد   --11
سرریزها در آ شدهاینگونه  ساخته  صلی  سرریزها ) گفته میAlها عل ( اند که در گویش محلی به آنبراهه ا شود. در حقیقت این 

ـــمت هاي کوچکتر می ـــانند در زمان بارندگی مداوم، انتقال آب مازاد تا خروجی را انجام میعالوه بر اینکه آب را به قس دهند تا از رس
اي سنتی شبیه سد است، که تقریباً همان کارایی سدهاي ساخته شده در کنند. عل سازهتخریب خاکریز هاي بند ( پشته)  جلوگیري 

ضچه آرامش و  ضی مواقع حو شالوده، آنکراژ، بال، تاج، .... و در بع شامل  شده و  ساخته  ساروج  سنگ و  سازه با  آبخیزداري را دارد. این 
 دهند.عل  را نشان می اجرا مختلف یک )1(باشد. شکل هاي متعدد در قسمت تاج میدریچه
 

 
 یک علاجزاي مختلف : 1شکل 

 

 سرریز هاي تقسیم آب (علگه )سرریز هاي تقسیم آب (علگه )--22
این دست پایینواقع در هاي زمینبندي و حفظ مساوات در تعیین حقآبه بر اساس مالکیت اراضی در اي سنتی در تقسیمعلگه سازه

 اي از علگه نشان داده شده است.نمونه 2 در شکل ).1390(حسینی گزیر  باشدسازه می
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 دریچه هاي تقسیم آب در سطوح مختلف آبگیري وعلگه نمایی از : 2شکل 

 
ساخته هاي گذشته با استفاده از سنگ و ساروج احداث شده و در حال حاضر نیز با سنگ و سیمان اي سنتی که در دورهعلگه سازه

صلی می صلی که از آبراهه ا شده اند. هر کانال آب بر ا ساخته  صلی در روي کانال هاي آب بر  سرریز هاي ا سازه ها قبل از  شود. این 
سط عل آبگیري می سازهتو سط این  ست تو صطالح محلی به آنها علگه ( شود ممکن ا شود، آب را به ) گفته می Algehها که در ا

سطح  شت و آب مورد نیاز بین دو یا چند کانال آب بر کوچکتر ( که در گویش محلی به آن دروا میمیزان حقابه و یا  سیم ک گویند) تق
 کند. 

هاي متفاوت هستند که در گویش محلی به آنها چشک ها (سوراخ هایی) در چند تراز مختلف سطح آب با اندازهها داراي دریچهعلگه
یابد. در پایین ترین سطح شان افزایش میدریچه ها  در هر پلکان آبگیري به سمت باال اندازه. هریک از این )2( شکل  شودهم گفته می

هاي ســیالبی بســیار یعنی در کف آبراهه که کمی از آن باالتر قرار گرفته، ســوراخ ها یا دریچه ها کوچک هســتند بطوریکه فقط جریان
ست کانال آب بر پایکوچک را از خود عبور می ساس حقابه آبگیري نماید. دهند. ممکن ا سط یک یا دو و یا چند دریچه بر ا ست تو ین د

شد این دریچهدر زمان صه کافی  ستند. هریک از دریچههایی که نیاز به آب یک زمین یا عر ستن ه سیم آب، ها به راحتی قابل ب هاي تق
 .)1395( چوپانی و همکاران  کرده استیک سیستم در حدود یک هکتار را آبیاري می

ها مجددا بر روي بر، تعدد مالکین  و اختالف حقابهها حتی ممکن اســت در صــورت طوالنی بودن مســیر یک دروا یا کانال آبعلگه
سازهبکانال آ ست را انجام دهند و این  سیم آب بین مزارع پایین د سیدن به انتهاییبر یا دروا احداث و کار تق ترین آبگیري نیز ها تا ر

ستفاده قرار ست یک کانال آبمی مورد ا شود.گیرند. در حقیقت ممکن ا  3شکل  بر یا دروا به یک کانال آبرسان براي علگه دیگر تبدیل 
 دهد.ریز اضطراري بین آنها را نشان میبر و سرهاي آبنمایی از علگه از جهات مختلف و کانال

 
 اضطراري بین آنهابر و سرریز هاي آبنمایی از علگه از جهات مختلف و کانال:  3شکل 
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 دریچه هاي کنترلدریچه هاي کنترل  --33
ستند  ضچه ها انجام می دهند و فقط داراي یک دریچه ه سیم آب را بین حو ستند که کار تق شکل دیگري از علگه ها ه در حقیقت 

ن پشته ها یا بند ها تعبیه شده اند و کار ورود و خروج آب از یک بند به بند دیگر را که به راحتی قابل بستن باشد. این دریچه ها در بی
 ). 4انجام می دهند.  جنس آنها نیز از سنگ و ساروج است. این سازه ها در زیر خاك پشته مدفون هستند (شکل

 
 بندها هاي کنترل احداث شده در بین:  دریچه4شکل

 

 ))Nezooهاي نزو  هاي نزو  اي ( چاهاي ( چاههاي تغذیههاي تغذیهچاهچاه--44
اند. دیواره چاه از سطح زمین تا کف از مصالح سنگ و آب زیرزمینی نفوذ کردهسفرهمتر به داخل  35تا  30ها با عمق حدود این چاه

ست. این حلقه چاه ساروجی بوده ا شش  ست و کف چاه فاقد پو شده ا شش داده  شدهساروج پو هاي ذخیره اند که آبها طوري طراحی 
دیواره چاه و در زیر پشته خاکی باال دست ایجاد شده، ها، پس از رسوبگذاري کامل و زالل شدن توسط یک دریچه که در شده در بندآب

ها داراي یک مجرا بوده و براحتی قابل باز کردن و بستن در صورت نیاز به چاه انتقال یابند. این دریچه همانند دریچه کنترل بین بندآب
شد. به گفته اهالی تقریبا هر می ست و به طور تقریب در  5تا  4با شته ا شت حلقه چاه تغذیه 400حدود بندآب یک چاه دا اي در این د

اند ها از نظر موقعیت مکانی نیز طوري طراحی و ساخته شدهکرده است. چاهوجود داشته و آب شیرین منطقه کنگ و لنگه را تامین می
ها به آن بتوان از روي بند  ها، لبه چاه در ارتفاعی باالتر از سطح آب ذخیره شده در بندآب باشد و به راحتیکه در هنگام آبگیري بندآب

و آب تمیز و بدون رسوب را به  باز شدهنشست رسوبات آن و پس از ته ها بعد از آبگیري بندآباین دریچه. )5(شکل  دسترسی پیدا کرد
ه تزریق نشــســت شــد با باز کردن دریچه تونل، آب به درون چاکنند. پس از یک یا دو روز که رســوبات کامالً تهدرون چاه تزریق می

 گردد.می

 
 

 چاه، دیواره از سنگ و ساروج ورود آب به داخل اي و دریچه: نمایی از داخل چاه تغذیه5شکل 
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 آبگیر یا بندآبآبگیر یا بندآب--55
شود همانند دیگر نواحی استان از چندین آبگیر (در اصطالح سیستم بندآب یا بند خاکی که توسط یک کانال آب بر تغذیه مییک 

هاي متر مربع و یا بیشتر را دارند تشکیل شده است. عرض پایین و باالي خاکریز 200تا  1500محلی بندآب) که هرکدام سطحی حدود 
جود در مناطق دیگر متفاوت است. علت آن نیز این است که در این سیستم آب سیالب، تحت مدیریتی هاي موهر بند نسبت به بند سار

هاي کنترل انجام خاص بوده و قابل کنترل اســت.  همانطوري که گفته شــد ورود و خروج آب از یک بند به بند دیگر بوســیله دریچه
شود. هر آبگیر که تقریبا شکل آب،  آبگیري سیستم کامل میسیستم بندشود و از پایین ترین بند به ترتیب به سمت باال دست یک می

دهد (در صورتیکه در دیگر بند هاي خاکی بسته شده و یک سطح کامال بسته را تشکیل میمستطیل دارد، دور تا دور آن توسط پشته
هاي خاکی هر بند از کف باشند. ارتفاع پشتهرل میهاي کنتها همان دریچهها سطح کامال بسته نیست) و تنها راه ارتباط بین بندآبسار

شته 2حوضچه در حدود  ست. عرض پایین و باالي پ ستان میهاي خاکی بندآبمتر ا سارها در ا سیار زیادتر از انواع دیگر بند  شد. ها ب با
نمایی از یک بندآب سنتی  6شماره شکل متر است.  3متر بوده و عرض باالي آنها بیش از  7تا  5این بندها داراي عرض پایین بیش از 

 دهد.هاي یک سیستم تیربند را نشان میهمراه با کلیه قسمت
 

 
 دهد)هاي یک سیستم تیربند ( خط چین محدوده آبگیر یا بند نشان مینمایی از یک بند همراه با کلیه قسمت: 6شکل 

 

 اجراي موفق الگوي بومی توسط مردم منطقهاجراي موفق الگوي بومی توسط مردم منطقه
یاز با در نظر گرفتن دانش بومی موجود در منطقه و ن یازامروزه نیز مردم  با در نظر گرفتن دانش بومی موجود در منطقه و ن با کیفیت و کمیت مطلوبامروزه نیز مردم  به آب  با کیفیت و کمیت مطلوبهاي امروزي جامع فوق  به آب    ،،هاي امروزي جامع فوق 

سعه  ضالت کمبود آب و تامین آب مورد نیاز و تو ستفاده از این دانش در جهت رفع مع شتگان و ا سعه اقدام به الگو برداري از دانش بومی گذ ضالت کمبود آب و تامین آب مورد نیاز و تو ستفاده از این دانش در جهت رفع مع شتگان و ا اقدام به الگو برداري از دانش بومی گذ
شت خود در منطقه  شت خود در منطقه سطح زیر ک ستفاده کردن از نعمتههنمودنمودسطح زیر ک شتگان خود درس چگونه ا ستفاده کردن از نعمتاند. اینان از گذ شتگان خود درس چگونه ا شرفته اند. اینان از گذ شرفته هاي الهی را در دوران پی هاي الهی را در دوران پی

سن از آن اند و آن را با دانش امروزي خود و مصــالح ســاختمانی امروز ترکیب و به نحوي احســن از آن ي به خوبی یاد گرفتهي به خوبی یاد گرفتهعلم تکنولوژي امروزعلم تکنولوژي امروز ساختمانی امروز ترکیب و به نحوي اح صالح  اند و آن را با دانش امروزي خود و م
ــتفاده نموده ستفاده نمودهاس ــنتی تغذیه آبخوان تحت عنوان   هاي بارز آن هاي بارز آن اند. نمونهاند. نمونها ــیوه س ــایی ش ــناس سنتی تغذیه آبخوان تحت عنوان پس از ش شیوه  سایی  شنا در قالب دانش بومی در قالب دانش بومی   ""هاي نزوهاي نزوچاهچاه""پس از 

صد طرح، توسط جناب آقاي عبدالقادر حسینیبا با آبخیزداري و تلفیق آن با دانش روز، آبخیزداري و تلفیق آن با دانش روز،  صد در شارکت  صد طرح، توسط جناب آقاي عبدالقادر حسینیم صد در شارکت  آبخیزدار نمونه و خبرگان آبخیزدار نمونه و خبرگان   گزیرگزیر  م
دانش آموخته علوم دانش آموخته علوم گزیر گزیر جامع محلی و صاحب اندیشه و تجربه بومی آبخیزداري و فرزند خلف ایشان آقاي مهندس عبدالوهاب حسینی جامع محلی و صاحب اندیشه و تجربه بومی آبخیزداري و فرزند خلف ایشان آقاي مهندس عبدالوهاب حسینی 

   ومهندسی آبخیزداري در حوزه دشت گزیر بندر لنگه اجرا شده است.ومهندسی آبخیزداري در حوزه دشت گزیر بندر لنگه اجرا شده است.
این طرح با الگوگیري از دانش بومی و با هدف مهار سیالب و تغذیه مستقیم آبخوان دشت گزیر، مشتمل بر هدایت سیالب و کنترل این طرح با الگوگیري از دانش بومی و با هدف مهار سیالب و تغذیه مستقیم آبخوان دشت گزیر، مشتمل بر هدایت سیالب و کنترل 

ست. ها یا تیربندهاي خاکی) ها یا تیربندهاي خاکی) آن در بندهاي ذخیره آب (بندآبآن در بندهاي ذخیره آب (بندآب شده ا سوبات معلق آن ایجاد  سیب ر ست. و تزریق به درون چاه نزو پس از تر شده ا سوبات معلق آن ایجاد  سیب ر و تزریق به درون چاه نزو پس از تر
سفره آب زیرزمتزریق آب به ســفره آب زیرزم شده در ترازهاي مختلف انجام میینی با طراحی مناســب و به صــورت کنترل شــده در ترازهاي مختلف انجام میتزریق آب به  صورت کنترل  سب و به  ستم داراي گیرد. این ســیســتم داراي ینی با طراحی منا سی گیرد. این 

ست. هاي کنترل و ســرریز تخلیه آب مازاد اســت که با آبگیري طی ســالیان گذشــته نقش موثري در تغذیه آبخوان ایفاء نموده اســت. دریچهدریچه شته نقش موثري در تغذیه آبخوان ایفاء نموده ا سالیان گذ ست که با آبگیري طی  سرریز تخلیه آب مازاد ا هاي کنترل و 
سمت  77شکل شکل  سمتق ستخر ذخیره ق ستم قبل از آبگیري، ا سی ستخر ذخیره هاي مختلف  ستم قبل از آبگیري، ا سی سوبگذاري و تغذیه به داخل چاه نزو را هاي مختلف  سوبگذاري و تغذیه به داخل چاه نزو را سیالب بعد از آرامش و ر سیالب بعد از آرامش و ر

 نشان می دهد.نشان می دهد.
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( اجرا شده توسط آقاي سید عبدالقادر  به داخل چاه نزو و نمایی از دریچه ورودي آب بندآب ذخیره سیالب قبل از تزریق به چاه نزو: 7شکل 

 )( عکس ها  از حسینی، چوپانی و حسین پور)حسینی گزیر 

   کارکارروش روش 
صالح امروزي در آبراهه سنتی البته با م سازه هاي عل همانند روش  صلی یا همان  صالح امروزي در آبراههسرریزهاي ا سنتی البته با م سازه هاي عل همانند روش  صلی یا همان  شده و دهانه آبگیر، سرریزهاي ا صلی احداث  شده و دهانه آبگیر، ها ا صلی احداث  ها ا

. آب سیالب . آب سیالب ))88(شکل (شکل   شوندشوندساخته میساخته مییا بلوك سیمانی یا بلوك سیمانی اصوال به صورت جانبی بوده و گاها به صورت کالورت و با مصالح سنگ و سیمان اصوال به صورت جانبی بوده و گاها به صورت کالورت و با مصالح سنگ و سیمان 
ستقیم  صورت م سان(دروا) و یا به  سط یک کانال آبر ست تو صله ممکن ا سب فا ستقیم پس از آبگیري بر ح صورت م سان(دروا) و یا به  سط یک کانال آبر ست تو صله ممکن ا سب فا سازه عل  پس از آبگیري بر ح سازه علو با عبور از یک  وارد وارد گه گه و با عبور از یک 

که در مجاورت که در مجاورت   (بندآب)(بندآب)  استخر آبگیرياستخر آبگیري  یی آخرینیی آخرینانتهاانتهاقسمت قسمت در در . . ))99(شکل (شکل   ي تعبیه شده در باالدست چاه نزو گرددي تعبیه شده در باالدست چاه نزو گرددهاي تغذیههاي تغذیهاستخراستخر
 تغذیه سنتی) با مصالح سنگ و سیمان احداث شده(همانند دریچه ها در سیستم (همانند دریچه ها در سیستم کنترل تغذیه کنترل تغذیه یک دریچه یک دریچه اي نزو قرار دارد اي نزو قرار دارد چاه تغذیهچاه تغذیه

محل قرار گیري دریچه حدودا دو  در هنگام باز شدن، تغذیه دریچهدر اطراف هاي خاکریز جلوگیري از ایجاد شستشو دیوارهبراي  است.
( شکل  ریزدمیبه چاه مجاور دریچه ها و یا لوله هاي تعبیه شده در آن آب تنها از راه این کند. متر به داخل استخر تغذیه پیشروي می

شود. درون چاه میباز آرام شدن محیط و زالل شدن آب،  ،از آبگیري کامل استخر و پس از رسوب گذاري بعددریچه کنترل تغذیه  ).10
سط بلوك سیمانینیز از کف تا باال تو سیمان هاي  سط لوله و یا آجر و  ست و آب تو شده ا شیده  هایی به طرف کف چاه هدایت کامال پو

متري  45متر و سطح آب در  60کند. عمق چاه فوق حدود شروع به ورود به چاه میدریچه تغذیه چاه، آب  باز کردنشود. به محض می
ها به درون لوله و چاه، اطراف . براي جلوگیري از ورود اشغالریزدقرار دارد. به این طریق آب صاف و زالل به چاه مجاور استخر تغذیه می

ست کنترل تغذیهدریچه  شده ا سبتا کوچک مهار  سط توري گالوانیزه با مش هاي ن ستخر تغذیه تو شکل  تا ارتفاع لبه خاکریز ا )11( .
بندآب) به بدنه و در بین دو اســتخر تغذیه ( در هاي کنترلچهیدربراي جلوگیري از تخریب و کنترل انتقال آب بین اســتخرهاي تغذیه، 

 .)12(شکل  هاي آهنی قابل کنترل استکه توسط دریچهشده ایجاد کالورت با مصالح سنگ و سیمان  صورت
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 : نمایی از دهانه ورودي استخر تغذیه8شکل 

 

 
 : نمایی از استخر تغذیه بعد از آبگیري9شکل 

 

 
 آب به داخل چاه تغذیهدریچه قرار گیري : نمایی از محل 10شکل 
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 گالوانیزه با مش هاي نسبتا کوچک مهار شده است. که بوسیله توريمایی از دریچه ورودي آب به چاه، : ن11شکل 

 

 
 هاي کنترل تعبیه شده در بین بندها : نمایی از بندآب ذخیره سیالب و دریچه12شکل 

 نتیجه گیري نتیجه گیري 
ساکن  شت  سال پیش که مردم بومی منطقه در این د ساکن از هزاران  شت  سال پیش که مردم بومی منطقه در این د سازند شدهشدهاز هزاران  سالیهاي موجود و نوع  شک ضعیت خ سازند اند با توجه به و سالیهاي موجود و نوع  شک ضعیت خ اند با توجه به و

اند که خود به صورت مستقیم آب را به سفرة آبهاي اند که خود به صورت مستقیم آب را به سفرة آبهاي شناسی که خود عاملی بر کیفیت نامطلوب آب منطقه است، روشی ابداع کردهشناسی که خود عاملی بر کیفیت نامطلوب آب منطقه است، روشی ابداع کردهزمینزمین
 باشد.باشد.هاي زیادي میهاي زیادي میرساند. این امر خود داراي مزیترساند. این امر خود داراي مزیتزیرزمینی میزیرزمینی می

 مستقیم از طریق چاههاي حفر شده(سنگ و ساروجی)مستقیم از طریق چاههاي حفر شده(سنگ و ساروجی)حفظ منابع آب با تزریق حفظ منابع آب با تزریق --11
 هاي آب زیرزمینیهاي آب زیرزمینیکنترل هرزآبها و استفاده بهینه از آن بوسیله تزریق به سفرهکنترل هرزآبها و استفاده بهینه از آن بوسیله تزریق به سفره--22
 کنترل سرعت هرزآبها با احداث سد و بندها و هدایت هرزآب به بندآبهاکنترل سرعت هرزآبها با احداث سد و بندها و هدایت هرزآب به بندآبها--33
 جلوگیري از فرسایش خندقی در حد امکان و کنترل سرعت پیشروي رأس خندقجلوگیري از فرسایش خندقی در حد امکان و کنترل سرعت پیشروي رأس خندق--44
 پیشگیري و کاهش تبخیر آب حاصل از بارندگی با توجه به شرایط دمایی منطقهپیشگیري و کاهش تبخیر آب حاصل از بارندگی با توجه به شرایط دمایی منطقه--55

گیرد (با الگوبرداري از چاههاي قدیمی) در مقایسه با گیرد (با الگوبرداري از چاههاي قدیمی) در مقایسه با هایی که در حال حاضر تزریق مصنوعی صورت میهایی که در حال حاضر تزریق مصنوعی صورت میمطالعات انجام شده در چاهمطالعات انجام شده در چاه
صورت نمیچاهچاه صنوعی  صورت نمیهایی که تزریق م صنوعی  ست که گیرد گیرد هایی که تزریق م شان دهنده این ا ست که ن شان دهنده این ا سطح آب زیرزمینی،   عالوه برعالوه برن سطح آب زیرزمینی، تاثیرات کمی و افزایش    میزانمیزانتاثیرات کمی و افزایش 

ــیار  ــوري آب  بس سیار ش ــت  کاهش یافتهکاهش یافتهشوري آب  ب ستاس ــورت میمیزان هدایت الکتریکی در چاهمیزان هدایت الکتریکی در چاهطوري که طوري که ه ه . ب. با ــنوعی ص صورت میهایی که تزریق مص صنوعی  گیرد بطور گیرد بطور هایی که تزریق م
حدود  یانگین در  حدود م یانگین در  چاه40004000م ـــانتیمتر و در  چاهمیکروموس برس سانتیمتر و در  ـــورت نمیمیکروموس بر ـــنوعی ص که تزریق مص صورت نمیهایی  صنوعی  که تزریق م یانگین در هایی  یانگین در گیرد بطور م حدود حدود گیرد بطور م

سانتیمتر می90009000 سانتیمتر میمیکروموس بر شیوهمیکروموس بر صنوعی با الگوبرداري از  شان دهنده فواید تزریق م شد که خود این امر ن شیوهبا صنوعی با الگوبرداري از  شان دهنده فواید تزریق م شد که خود این امر ن سازگار با با سازگار با هاي بومی و  هاي بومی و 
سعه پایدار می ست که خود یکی از مهمترین عوامل در تو سعه پایدار میمنطقه ا ست که خود یکی از مهمترین عوامل در تو شد. منطقه ا شد. با سین منابع طبیعی نیز  با توجه به علبا شده مهند ساخته  هاي 
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سط مردم منطقه سته تو سان محلی توان شنا سازهبا الگوبرداري از آنها و همکاري کار شان دهنده اند پایداري  ها را حفظ کرده، که خود ن
اهمیت دانش بومی و توجه بیشــتر کارشــناســان به دانش بومی و انجام تحقیقات الزم در این زمینه براي موفقیت و رســیدن به نتیجه 

سازه شد که خود مینوین و طبیعت منطقه می هايمطلوب در برقراري تعادل بین  سعه پایدار منابع با تواند از مؤثرترین عوامل در امر تو
ستان هرمزگان می  طبیعی باشد. هاي کشور  تواند با کارکرد مطلوب به عنوان الگویی موفق در مخروط افکنهلذا الگوي بومی آبخیزداري ا

 برداري قرار گیرد.عادل بخشی منابع آب زیرزمینی با مشارکت ذینفعان مورد بهرهها و تو در شرایط مشابه در راستاي تغذیه آبخوان
 

 منابع منابع 
سینی پور.  - سین ح ستگار، ح سین ر سین پور، محمود دمی زاده، ح سم ح سعید، ابولقا ، دانش بومی آبخیزداري در 1395چوپانی 

  هرمزگان، چاپ اول، تهران، نشر پونه.
سازه1390الواحد حسینی گزیر (عبد - ستفاده از  -هاي سنتی (مطالعه موردي دشت گزیر)، تغذیه مصنوعی سفرة آب زیر زمینی با ا

 بندرلنگه).دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی همزیستی با بیابان
سازه1390بدالواحد حسینی گزیر (ع - سنتی علگه و عل در تقسیم)،کاربرد  ضی و جلوگیري از فرسایش خندقی هاي  بندي حقآبه ارا

 بندرلنگه). دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی همزیستی با بیابان. -(مطالعه موردي دشت گزیر
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