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 گرد و غبار خوزستان هايکانون در واقع تأمین آب روستاهاي در هاگوراب بررسی نقش
 

  3گر، فریبرز سوزن3، آرام صامت زاده2عرب خدري ، محمود1*فریدون سلیمانی
 بخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان،  ،استادیار-*1

 )frsolaimani@gmail.com( سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، اهواز، ایران. 
 ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، تهران، حفاظت خاك و آبخیزداريدانشیار، پژوهشکده -2

 بخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداري، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان، پژوهشگر  -3
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، اهواز، ایران.

 
 چکیده

فنونی به فنونی به   ررتجربه و با تکیه بتجربه و با تکیه بمردم به مردم به . . رسدرسدو دشت خوزستان به چند هزار سال میو دشت خوزستان به چند هزار سال می  میان رودانمیان رودانقدمت کشاورزي در دنیا، از جمله در قدمت کشاورزي در دنیا، از جمله در 
سایش ظاهر ساده با استفاده از مصالح سنگ و خاك عالوه بر تولید محصوالت کشاورزي توانسته اند آب و خاك را حفظ کننـد و  از فرسـایش  ند و  از فر ظاهر ساده با استفاده از مصالح سنگ و خاك عالوه بر تولید محصوالت کشاورزي توانسته اند آب و خاك را حفظ کن

کهاست کـه  هاي رودخانه اي واقع شدههاي رودخانه اي واقع شدهدشت خوزستان در انتهاي حوضه زهکشی جریاندشت خوزستان در انتهاي حوضه زهکشی جریاند. د. ادي و خطرات سیل و خشکسالی بکاهنادي و خطرات سیل و خشکسالی بکاهنآبی و بآبی و ب   است 
ستفاده از روشرغم معمول بـودن اسـتفاده از روشعلیعلی. . هاي اخیر معضل گرد و غبار در آن تشدید شده استهاي اخیر معضل گرد و غبار در آن تشدید شده استدر سالدر سال بودن ا ستگاههـاي نـوین توسـط دسـتگاهرغم معمول  سط د نوین تو ي ي هاهاهاي 

میحفاظت خاك در برابر فرسایش، استفاده از دانش بومی به دلیل سـازگاري بیشـتر و آشـنایی مـردم مـیتامین آب و تامین آب و دولتی براي دولتی براي  مردم  شنایی  شتر و آ سازگاري بی ند توانـد حفاظت خاك در برابر فرسایش، استفاده از دانش بومی به دلیل  توا
در در در تامین آب روستاهاي مناطق بیابانی در تامین آب روستاهاي مناطق بیابانی سنتی سنتی   بررسی نقش گوراب به عنوان یک سازهبررسی نقش گوراب به عنوان یک سازهپژوهش معرفی و پژوهش معرفی و لذا هدف از این لذا هدف از این   ..موثرتر باشدموثرتر باشد

ماهوارهبررسی منابع موجود یک سري اطالعات اولیه جمع آوري شد و سپس بـه کمـک تصـاویر مـاهواره  ابتدا باابتدا با  .باشدباشداستان خوزستان میاستان خوزستان می صاویر  مک ت به ک اي اي بررسی منابع موجود یک سري اطالعات اولیه جمع آوري شد و سپس 
شنامه و سه شیوه بازدیدهاي میدانی، تکمیل پرسشـنامه و ي بررسی دقیق تر موضوع، ي بررسی دقیق تر موضوع، شناسایی و مکانیابی شد. براشناسایی و مکانیابی شد. برا  هاهاگوگل ارث برخی از گورابگوگل ارث برخی از گوراب سه شیوه بازدیدهاي میدانی، تکمیل پرس
شامل : بر اساس شکل ظاهري و نحـوه طراحـی شـامل هاهاطور کلی گورابطور کلی گورابگرفته شد. نتایج حاکی از این است که بهگرفته شد. نتایج حاکی از این است که بهمصاحبه با خبرگان به کار مصاحبه با خبرگان به کار  حی  حوه طرا : بر اساس شکل ظاهري و ن

کارکرد و بر اساس نـوع کـارکرد و   -، متوسط و بزرگ، ج، متوسط و بزرگ، جسه دسته:  دایره اي، مربعی و مستطیلی شکل، بر اساس اندازه شامل سه دسته: کوچکسه دسته:  دایره اي، مربعی و مستطیلی شکل، بر اساس اندازه شامل سه دسته: کوچک نوع  بر اساس 
هدف موردانتظار عمدتا به پنج دسته تقسیم می شوند که در بعضی مناطق فقط نوع دایره اي آن وجود دارد و براي کارکردهاي مختلف هدف موردانتظار عمدتا به پنج دسته تقسیم می شوند که در بعضی مناطق فقط نوع دایره اي آن وجود دارد و براي کارکردهاي مختلف 

 شود ولی در بعضی مناطق چند نوع از آن وجود دارد که هرکدام با هدف خاصی احداث شده اند.شود ولی در بعضی مناطق چند نوع از آن وجود دارد که هرکدام با هدف خاصی احداث شده اند.استفاده میاستفاده می
 ، هنو هندیجان، میان رودان، دگوراب، دانش بومی : کلیدي هايواژه
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 مقدمه 
 است. ازاست. از نمودهنموده کشور فراهمکشور فراهم روستاییروستایی وو شهريشهري آبآب تامینتامین دردر رارا زیاديزیادي مشکالتمشکالت آبآب رویهرویه بیبی مصرفمصرف کنارکنار دردر جمعیتجمعیت روزافزونروزافزون افزایشافزایش

 هايهايروشروش نیزنیز وو جایگزینجایگزین آبآب از منابعاز منابع استفادهاستفاده زمینهزمینه دردر تحقیقتحقیق ضرورتضرورت لذالذا می باشد،می باشد، کشاورزيکشاورزي بخشبخش بهبه مربوطمربوط آبآب مصرفمصرف عمدهعمده کهکه آنجاآنجا

  نسان در گذر زمان با آزمون و خطا به نتایجی کهنسان در گذر زمان با آزمون و خطا به نتایجی که). ا). ا13851385است (طباطبایی یزدي و همکاران، است (طباطبایی یزدي و همکاران،  ضروريضروري بسیاربسیار آبآب مصرفمصرف دردر جوییجویی صرفهصرفه
بل نـوان دانـش بـومی قابـل عع  امروزه به عنوان یک تجربه مفید و موفق که در شرایط فعلی نیز کاربرد دارد دست یافته و این تجارب تحتامروزه به عنوان یک تجربه مفید و موفق که در شرایط فعلی نیز کاربرد دارد دست یافته و این تجارب تحت بومی قا نش  نوان دا

ناقض تنها در تعارض و تنـاقض   دهد که دانش بومی با دانش نوین نهدهد که دانش بومی با دانش نوین نه. تجربیات نشان می. تجربیات نشان می))13841384(بروشکه و سکوتی، (بروشکه و سکوتی،   شناسایی و تحقیق استشناسایی و تحقیق است تنها در تعارض و ت
نابعمنـابع بهبـه اتکاءاتکاء کاهشکاهش باعثباعث تواندتواندمستقیم میمستقیم می غیرغیر بطوربطور کهکه هاییهاییروشروش ازاز یکییکی  ..باشد بلکه مکمل خوبی براي دانش امروزي استباشد بلکه مکمل خوبی براي دانش امروزي استنمینمی  آبآب م

هرهبهـره وو آوريآوري جمعجمع آنآن ازاز که منظورکه منظور دارددارد نامنام بارانباران آبآب استحصالاستحصال باشد،باشد، رودخانهرودخانه آبآب یایا وو قناتقنات وو چاهچاه نظیرنظیر معمولمعمول  دردر بارانبـاران آبآب ازاز برداريبـرداري ب

 صحیحصحیح مدیریتمدیریت اعمالاعمال بابا بتواندبتواند چنانچهچنانچه دارد،دارد، وجودوجود کشورکشور نقاطنقاط در همهدر همه تقریباتقریبا کم،کم، مقدارمقدار بهبه هرچندهرچند ان،ان، باربار کهکه آنجاآنجا ازاز ..باشدباشد میمی بارشبارش محلمحل

شی دشت خوزستان در انتهاي حوضـه زهکشـی شود. شود.  واقعواقع مفیدمفید موجودموجود از کمبودهاياز کمبودهاي بخشیبخشی جبرانجبران جهتجهت می تواندمی تواند گیرد،گیرد، قرارقرار استفادهاستفاده موردمورد ضه زهک دشت خوزستان در انتهاي حو
ستفاده رغم معمول بـودن اسـتفاده علیعلی. . است که در سالهاي اخیر معضل گرد و غبار در آن تشدید شده استاست که در سالهاي اخیر معضل گرد و غبار در آن تشدید شده است  هاي رودخانه اي واقع شدههاي رودخانه اي واقع شدهجریانجریان بودن ا رغم معمول 

به حفاظت خاك در برابر فرسایش، استفاده از دانش بومی نظیـر گـوراب بـه تامین آب و تامین آب و ي دولتی براي ي دولتی براي هاهاهاي نوین توسط دستگاههاي نوین توسط دستگاهاز روشاز روش گوراب  یر  حفاظت خاك در برابر فرسایش، استفاده از دانش بومی نظ
 ..تواند موثرتر باشدتواند موثرتر باشددلیل سازگاري بیشتر و آشنایی مردم میدلیل سازگاري بیشتر و آشنایی مردم می

شهایی ي سنتی آبخیزداري در اسـتان بوشـهر روشـهایی هاها) در پژوهشی با عنوان بررسی و ارزیابی اجتماعی سازه) در پژوهشی با عنوان بررسی و ارزیابی اجتماعی سازه13871387راهی و همکاران (راهی و همکاران ( شهر رو ستان بو ي سنتی آبخیزداري در ا
بوده ، بندسار، گورابها، احداث استخر، آب انبار، سدهاي اصالحی که از قدیم در این استان مرسوم بـوده هاهاقنات، تراس بندي روي دامنهقنات، تراس بندي روي دامنه  مثلمثل ، بندسار، گورابها، احداث استخر، آب انبار، سدهاي اصالحی که از قدیم در این استان مرسوم 

هاي ي مختلف چون اهـداف، روش، نـوع، نـام محـل، نحـوه آبگیـري، میـزان آبیـاري زمینهـاي هاهاو با فرهنگ مردم آمیخته است را از جنبهو با فرهنگ مردم آمیخته است را از جنبه یاري زمین یزان آب یري، م حوه آبگ حل، ن نام م نوع،  هداف، روش،  ي مختلف چون ا
صورت ات اقتصادي و اجتماعی آنها مطالعه و مورد بررسی قرار دادند ونتیجـه گرفتنـد ایـن روشـها بـه صـورت کشاورزي پایین دست و توجیهکشاورزي پایین دست و توجیه به  شها  ین رو ند ا جه گرفت ات اقتصادي و اجتماعی آنها مطالعه و مورد بررسی قرار دادند ونتی

شور در اقصا نقاط کشـور هاي سنتی حفاظت آب و خاك هاي سنتی حفاظت آب و خاك روشروش) انواع و اقسام ) انواع و اقسام 13871387رب خدري و کمالی(رب خدري و کمالی(. ع. عسنتی و بسیار سودمند می باشدسنتی و بسیار سودمند می باشد در اقصا نقاط ک
 .داخل استان خوزستان هیچ اشاره نشده استداخل استان خوزستان هیچ اشاره نشده است  ي سنتی حفاظتی دري سنتی حفاظتی درهاهارا بیان و تشریح کرده اند اما به شیوهرا بیان و تشریح کرده اند اما به شیوه

ستمي آبخیز در مناطق خشک ونیمه خشک، سیسـتمهاها) در مقاله اي با عنوان دانش بومی مدیریت حوزه) در مقاله اي با عنوان دانش بومی مدیریت حوزه13871387مصباح و همکاران(مصباح و همکاران( ي ي هاهاي آبخیز در مناطق خشک ونیمه خشک، سی
در گراش در گراش   هاهاي آبخیز در سطوح کوچک و بزرگ  مانند زراعت سیالبی در زرین دشت، آبیاري سیالبی نخلي آبخیز در سطوح کوچک و بزرگ  مانند زراعت سیالبی در زرین دشت، آبیاري سیالبی نخلهاهاسنتی بهره برداري درحوزهسنتی بهره برداري درحوزه

نهرا نمونـه  هاهاي  دیگر را در مناطق مختلف استان فارس مورد بررسی قرارداده و این سیستمي  دیگر را در مناطق مختلف استان فارس مورد بررسی قرارداده و این سیستمهاها، انجیرکاري دیم استهبان   و نمونه، انجیرکاري دیم استهبان   و نمونه ی از ی از ییهاهارا نمو
 .باشدباشددانش بومی در راستاي توسعه پایدار در این مناطق قلمداد کردند که قابل توسعه در مناطق دیگر میدانش بومی در راستاي توسعه پایدار در این مناطق قلمداد کردند که قابل توسعه در مناطق دیگر می

داراي داراي   هاهاهاي هوتک، خوشاب، آبگیر هاللی ، تورکینست که درمدیریت و استفاده بهینه از سیالبهاي هوتک، خوشاب، آبگیر هاللی ، تورکینست که درمدیریت و استفاده بهینه از سیالب) در تحقیقی روش) در تحقیقی روش13911391قاسمی (قاسمی (
مک ي آب زیرزمینـی، کمـک هاهاافزایش رطوبت خاك، تقویت سفرهافزایش رطوبت خاك، تقویت سفرهیعنی یعنی ها ها اثرات مفیدي اند را بررسی کرد و به عمده ترین اثرات این روشاثرات مفیدي اند را بررسی کرد و به عمده ترین اثرات این روش نی، ک ي آب زیرزمی
جلیلی و جلیلی و میرمیربمان بمان   .ي با ارزش و تولید علوفه اشاره کردي با ارزش و تولید علوفه اشاره کردهاهادم، حفظ گونهدم، حفظ گونهبه تنوع گونه اي، جلوگیري از فرسایش خاك، جلب مشارکت مربه تنوع گونه اي، جلوگیري از فرسایش خاك، جلب مشارکت مر

با سامانه سطوح آبگیـر بـا   1212ي شیب دار، تعداد ي شیب دار، تعداد هاها) براي استفاده از رواناب جهت کشت دیم براي ایجاد باغات در دامنه) براي استفاده از رواناب جهت کشت دیم براي ایجاد باغات در دامنه13911391همکاران (همکاران ( یر  سامانه سطوح آبگ
شیب رار بر روي دامنه اي با شـیب تکتک  44سه تیمار عایق، جمع آوري سنگریزه و پوشش گیاهی سطح سامانه و طبیعی در سه تیمار عایق، جمع آوري سنگریزه و پوشش گیاهی سطح سامانه و طبیعی در  مورد درصـد را مـورد   1515رار بر روي دامنه اي با  صد را  در

نروانـاب تولیـد نمودنـ  هاهادیگر حالتدیگر حالتبرابر برابر   55/55تا تا   33/2020به این ننتیجه رسیدند که تیمار عایق بینبه این ننتیجه رسیدند که تیمار عایق بینو و   بررسی قرار دادندبررسی قرار دادند ید نمود ناب تول عایق از ایـن رو عـایق د. د. روا ین رو  از ا
هان و آب مورد نیـاز گیاهـان و ي سطوح آبگیر و کاشت درخت نقش مهمی در استحصال آب باران جهت فراهم نمودن ي سطوح آبگیر و کاشت درخت نقش مهمی در استحصال آب باران جهت فراهم نمودن هاهانمودن سطح سامانهنمودن سطح سامانه یاز گیا آب مورد ن

 .توسعه باغات دامنه اي  بصورت دیم می تواند ایفا کندتوسعه باغات دامنه اي  بصورت دیم می تواند ایفا کند
یزآبخیـز  هايهاي¬¬ههزز) در پی ارائه راه کارهاي مطمئن در توسعه باغات و مدیریت اراضی دیم در حو) در پی ارائه راه کارهاي مطمئن در توسعه باغات و مدیریت اراضی دیم در حو13911391روغنی و همکاران (روغنی و همکاران ( قاتیتحقیقـاتی  آبخ   تحقی

  بهبـه  رارا  ارزشمنديارزشمندي  نتایجنتایج  آبگیرآبگیر  سطوحسطوح  ييهاهاسامانهسامانه  راندمانراندمان  ددبهبوبهبو  دردر  عایقعایق  سطوحسطوح  ازاز  استفادهاستفاده  زمینهزمینه  دردر  کهکه  دادنددادند  انجامانجام  کشورکشور  هايهاياستاناستان  دردر
، راندمان چشم گیر ، راندمان چشم گیر هاهادر برابر با تیمار برتر پروژه ارزیابی شکل سامانهدر برابر با تیمار برتر پروژه ارزیابی شکل سامانه  هاهامقایسه تیمار برتر پروژه بهینه سازي سامانهمقایسه تیمار برتر پروژه بهینه سازي سامانهاست. است.   داشتهداشته  همراههمراه

نه از راه کاري موثر در توسعه باغات دیم و استفاده بهینـه از عنوان عنوان ه ه نتایج این تحقیق بنتایج این تحقیق ب ..ذخیره سازي رطوبت را در این تیمار نشان می دهدذخیره سازي رطوبت را در این تیمار نشان می دهد راه کاري موثر در توسعه باغات دیم و استفاده بهی
در استهبان استان فارس از دیر باز انجیر کاري دیم بعنوان اصلی ترین فعالیت کشاورزي در این منطقه بوده در استهبان استان فارس از دیر باز انجیر کاري دیم بعنوان اصلی ترین فعالیت کشاورزي در این منطقه بوده   .باشدباشدمنابع آب و خاك میمنابع آب و خاك می

بازده یداري باغـداري در ایـن منطقـه را بـا بـازده باشد که توانسته پاباشد که توانسته پاهاي بهره برداري از نزوالت آسمانی میهاي بهره برداري از نزوالت آسمانی میاست و یکی از موفق ترین  روشاست و یکی از موفق ترین  روش با  قه را  ین منط غداري در ا یداري با
   .اقتصادي مناسب تضمین نمایداقتصادي مناسب تضمین نماید
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یه در این ناحیـه  .) مطالعه اي را بر روي یک روش جمع آوري رواناب در جنوب شرقی تونس انجام دادند) مطالعه اي را بر روي یک روش جمع آوري رواناب در جنوب شرقی تونس انجام دادند20052005و همکاران (و همکاران (  اسکیتکتاسکیتکت در این ناح
یت مطالعـه آنهـا اهمیـت  .یاهان را افزایش دهدیاهان را افزایش دهدتراسی وجود داشت که رواناب حاصل از باران در آنجا جمع آوري شده تا آب در دسترس گتراسی وجود داشت که رواناب حاصل از باران در آنجا جمع آوري شده تا آب در دسترس گ ها اهم عه آن مطال

قادیر هاي خشک، سکوي جمع آوري بـاران مـی توانـد مقـادیر این روش را در نگهداشت آب و رسوب بیان کرد و نشان داد که در طول سالاین روش را در نگهداشت آب و رسوب بیان کرد و نشان داد که در طول سال ند م می توا باران  هاي خشک، سکوي جمع آوري 
تراس باهمچنین مشخص شد که نسبت سطح حوضه به سطح تـراس با .زیادي آب را جهت آبیاري تکمیلی زیتون در این ناحیه فراهم کندزیادي آب را جهت آبیاري تکمیلی زیتون در این ناحیه فراهم کند ید یـد همچنین مشخص شد که نسبت سطح حوضه به سطح 

شده در هاي جدید حفاظت آب و خـاك معرفـی شـده در ها و نواقصی از ارزیابیها و نواقصی از ارزیابیکاستیکاستی  .باشد تا آب الزم جهت آبیاري تکمیلی تامین شودباشد تا آب الزم جهت آبیاري تکمیلی تامین شود  44/77 فی  خاك معر هاي جدید حفاظت آب و 
شاورز، ؛ شـاورز، 19961996کشورهاي کامرون، زیمباوه، نیجریه و آفریقاي جنوبی گزارش شده است (رجی و همکاران، کشورهاي کامرون، زیمباوه، نیجریه و آفریقاي جنوبی گزارش شده است (رجی و همکاران،  عددي محققـین متعـددي . . ))20062006؛  قین مت محق

کت، بیوکـت، ((  هاي حفاظت آب و خاك به خاطر رویکرد از باال به پائین استهاي حفاظت آب و خاك به خاطر رویکرد از باال به پائین استاصلی موفقیت محدود برنامهاصلی موفقیت محدود برنامهاستناد کرده اند که فاکتور استناد کرده اند که فاکتور  ؛ ؛ 20072007بیو
 .))20082008دسی و کارل، دسی و کارل، 

شتپشـت  سطحسـطح  ازاز  وو  روستاییروستایی  وو  شهريشهري  هايهاي¬¬) به بررسی این نکته پرداختند که اگر آب باران از حوضه) به بررسی این نکته پرداختند که اگر آب باران از حوضه20092009فایض عبداله و الشریف (فایض عبداله و الشریف (   پ
جودموجـود  آبآب  منابعمنابع  ازاز  حاضرحاضر  حالحال  دردر  کهکه  رارا  ردنردناا  منطقهمنطقه  آشامیدنیآشامیدنی  آبآب  نیازنیاز  استاست  قادرقادر  شودشود  آوريآوري¬¬جمعجمع  مسکونیمسکونی  منازلمنازل  بامبام جاوزتجـاوز  مو   کرده،کـرده،  ت

مع میلیون متر مکعب آب باران در سال، می تواند از سقف منـازل مسـکونی جمـع   55/1515نتایج به آنها نشان داد که حداکثر نتایج به آنها نشان داد که حداکثر  .نمایدنماید  برطرفبرطرف سکونی ج نازل م میلیون متر مکعب آب باران در سال، می تواند از سقف م
شده از اظت خاك در تولید پایدار محصوالت مزارع مشخص شـده از هاي سنتی حفهاي سنتی حف) اثرات تکنیک) اثرات تکنیک20102010تکوا و همکاران(تکوا و همکاران(  .آوري شودآوري شود ستا روسـتا   66اظت خاك در تولید پایدار محصوالت مزارع مشخص  رو

یک ي حفاظت خاك یـک هاهادر منطقه موبی واقع در شمال غربی ایالت آدامووا نیجریه را مورد بررسی قرار دادند نتایج نشان داد که تکنیکدر منطقه موبی واقع در شمال غربی ایالت آدامووا نیجریه را مورد بررسی قرار دادند نتایج نشان داد که تکنیک ي حفاظت خاك 
شنداك مـی باشـندابزار اجتناب ناپذیر در امر تولید پایدار به ویژه در اراضی زراعی تحت تخریب شدید خابزار اجتناب ناپذیر در امر تولید پایدار به ویژه در اراضی زراعی تحت تخریب شدید خ می با نین تراسهمچنـین تراس .اك  نه اي، ي دامنـه اي، هاهـاهمچ ي دام

ي روي خطوط تراز زمین، پوشش گیاهی نواري، بقایاي برنج و کودپاشی آلی بطور موثري خاك را حفاظت نموده برخالف تلفات ي روي خطوط تراز زمین، پوشش گیاهی نواري، بقایاي برنج و کودپاشی آلی بطور موثري خاك را حفاظت نموده برخالف تلفات هاهاچالهچاله
 .باشدباشدفرسایش که بیانگر توپوگرافی مواج و ناموزون میفرسایش که بیانگر توپوگرافی مواج و ناموزون می

شده از حوزه آبخیز سیکیم هیمالیـا بـر اسـاس اطالعـات جمـع آوري شـده از ) عملیات سنتی حفاظت آب و خاك در ) عملیات سنتی حفاظت آب و خاك در 20132013میشرا و راي(میشرا و راي( مع آوري  عات ج ساس اطال بر ا یا  حوزه آبخیز سیکیم هیمال
سنجش اطالعات استفاده شده در این تحلیـل از طریـق سـنجش  .اي تحلیل نمودنداي تحلیل نمودندطریق یک ارزیابی پرسشنامهطریق یک ارزیابی پرسشنامه یق  یل از طر یه کشـاورز در سـه ناحیـه   150150اطالعات استفاده شده در این تحل سه ناح شاورز در  ک

صاحبههاي گروهی، مصـاحبهاکولوژیکی(پست، متوسط و مرتفع)، بحثاکولوژیکی(پست، متوسط و مرتفع)، بحث شاهدههـاي کلیـدي و مشـاهدههاي گروهی، م یدي و م طیهـاي صـحرایی در طـیهاي کل صحرایی در    20102010-20092009سال سـال   هاي 
، کشت مخلوط، کشت تناوبی، مالچ پاشی، ، کشت مخلوط، کشت تناوبی، مالچ پاشی، هاهاي نگهدارنده، استخرها، ساخت و نگهداري آبراهي نگهدارنده، استخرها، ساخت و نگهداري آبراههاهاکشت تراس، ساخت دیوارهکشت تراس، ساخت دیواره .گردآوري شدگردآوري شد

شاورزان از زراعت جنگل و کودپاشی مزرعه در همه نواحی اکولوژیکی حوزه آبخیـز بیشـترین عملیـات حفـاظتی سـنتی بودنـد کـه کشـاورزان از  که ک ند  سنتی بود فاظتی  یات ح شترین عمل یز بی زراعت جنگل و کودپاشی مزرعه در همه نواحی اکولوژیکی حوزه آبخ
مل ها (کـال) و پتانسـیل آنهـا و عوامـل هاي تراسهاي تراس) با بررسی ویژگی) با بررسی ویژگی20142014و رادلف بورك(و رادلف بورك(  اسفااسفا  .ته بودند و انجام می دادندته بودند و انجام می دادندپدرانشان یادگرفپدرانشان یادگرف ها و عوا سیل آن کال) و پتان ها (

صاحبههاي صحرایی، سن سنجی رادیوکربنی و مصـاحبهتعیین کننده استفاده پایدار در منطقه چنچا اتیوپی از طریق ارزیابیتعیین کننده استفاده پایدار در منطقه چنچا اتیوپی از طریق ارزیابی با هـاي گروهـی بـا هاي صحرایی، سن سنجی رادیوکربنی و م هی  هاي گرو
به ها و پاسخ کشـاورزن بـه هاي سنتی نتیجه تعهدات اجتماعی، اجزاي ساختاري تراسهاي سنتی نتیجه تعهدات اجتماعی، اجزاي ساختاري تراسپایدار از تراسپایدار از تراس  کشاورزان اظهار داشتند که استفادهکشاورزان اظهار داشتند که استفاده شاورزن  ها و پاسخ ک

ید ها یک نمونه موفق از مدیریت مفید محیطی در امر تولیـد باشد و به این نتیجه رسیدند که تراسباشد و به این نتیجه رسیدند که تراسپویایی شرایط فرهنگی و اجتماعی میپویایی شرایط فرهنگی و اجتماعی می ها یک نمونه موفق از مدیریت مفید محیطی در امر تول
لی هاي سنتی حفاظت آب و خاك انجام شده بویژه در داخـل کشـور ولـی ه روشه روشدرپایان علیرغم تحقیقات متعددي که در زمیندرپایان علیرغم تحقیقات متعددي که در زمین  .باشندباشندمیمی شور و خل ک هاي سنتی حفاظت آب و خاك انجام شده بویژه در دا

سازهبررسی نقش گـوراب بـه عنـوان یـک سـازهمعرفی و معرفی و لذا هدف از این پژوهش لذا هدف از این پژوهش استان خوزستان از این نظر مغفول مانده است استان خوزستان از این نظر مغفول مانده است  یک  نوان  به ع گوراب  در در سنتی سـنتی   بررسی نقش 
   .باشدباشددر استان خوزستان میدر استان خوزستان میتامین آب روستاهاي مناطق بیابانی تامین آب روستاهاي مناطق بیابانی 

 
  هامواد و روش

 مورد پژوهشمورد پژوهشمنطقه منطقه 
نامی باشد که بخش وسیعی از منـا  گرد وغبار شرق و جنوب شرق اهوازگرد وغبار شرق و جنوب شرق اهوازي ي هاهامنطقه مورد مطالعه محدوده کانونمنطقه مورد مطالعه محدوده کانون شتیطق دشـتیمی باشد که بخش وسیعی از م موار و همـوار   طق د و ه

چالش استان خوزستان را شامل می شود و روستاهاي زیادي در این محدوده واقع شده اند که به دلیل بیابانی بودن منطقه عمـدتا بـا چـالش  با  مدتا  استان خوزستان را شامل می شود و روستاهاي زیادي در این محدوده واقع شده اند که به دلیل بیابانی بودن منطقه ع
 را نشان می دهد.را نشان می دهد.  گرد وغبار شرق و جنوب شرق اهوازگرد وغبار شرق و جنوب شرق اهوازي ي هاها) موقعیت محدوده کانون) موقعیت محدوده کانون11شماره (شماره (  شکلشکل. . آب مواجه هستندآب مواجه هستند  کمبودکمبودبزرگ بزرگ 
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 ي گرد وغبار شرق و جنوب شرق اهوازهامحدوده کانون -1 شکل

 روش کارروش کار
بانیشده در مناطق بیابـانیي احداث ي احداث هاهابه ویژه گوراببه ویژه گوراب  هاي سنتی حفاظت خاك و آب در سطح استان خوزستانهاي سنتی حفاظت خاك و آب در سطح استان خوزستانشناسایی روششناسایی روشبراي براي  و و   شده در مناطق بیا

عات بررسی منابع موجـود یـک سـري اطالعـات ، ابتدا با استفاده از ، ابتدا با استفاده از خاكخاكآب و آب و ي حفاظت ي حفاظت هاهابا هدف بهره گیري در برنامهبا هدف بهره گیري در برنامه  هاهامدون کردن آنمدون کردن آن سري اطال یک  جود  بررسی منابع مو
تربراي بررسی دقیق تـر  شناسایی و مکانیابی شد.شناسایی و مکانیابی شد.  هاهااولیه جمع آوري شد و سپس به کمک تصاویر ماهواره اي گوگل ارث برخی از گوراباولیه جمع آوري شد و سپس به کمک تصاویر ماهواره اي گوگل ارث برخی از گوراب   براي بررسی دقیق 

 گرفته شد.گرفته شد.سه شیوه بازدیدهاي میدانی، تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان به کار سه شیوه بازدیدهاي میدانی، تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان به کار ، ، موضوعموضوع
بزرگ که به دلیل بیابانی بـودن منطقـه عمـدتا بـا چـالش بـزرگ عمدتا به کار دامداري و کشاورزي مشغول هستند عمدتا به کار دامداري و کشاورزي مشغول هستند مناطق مناطق ساکنین این ساکنین این  چالش  با  مدتا  قه ع بودن منط که به دلیل بیابانی 

سنتیي بـومی و سـنتیهاهـاو تکنیکو تکنیک  هاهـایک سري روشیک سري روش  بر این مشکل با استفاده ازبر این مشکل با استفاده ازبراي فائق آمدن براي فائق آمدن و و کمبود آب مواجه هستند کمبود آب مواجه هستند  بومی و  بل حجـم قابـل   ي  جم قا ح
ند.ي سطحی ناشی از بارش را ذخیره کرده و براي اهداف گوناگون مورد اسـتفاده قـرار دهنـد.هاهاتوجهی از روانابتوجهی از رواناب قرار ده ستفاده  ین تکنیکیکـی از ایـن تکنیک  ي سطحی ناشی از بارش را ذخیره کرده و براي اهداف گوناگون مورد ا کی از ا   هاهـای

  ، اندازه، اندازهساس شکل احداث شدهساس شکل احداث شدهبر ابر ا  هاهااحداث سازه سنتی گوراب یا حفیره می باشد که بر اساس بازدیدهاي میدانی صورت گرفته گوراباحداث سازه سنتی گوراب یا حفیره می باشد که بر اساس بازدیدهاي میدانی صورت گرفته گوراب
 در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.که که و همچنین بر اساس نوع کارکرد انواع گوناگونی دارند و همچنین بر اساس نوع کارکرد انواع گوناگونی دارند 

 
 نتایج و بحث

 به چند دسته تقسیم می شوند:به چند دسته تقسیم می شوند:ي شناسایی شده در مناطق بیابانی محدوده شرق و جنوب شرق اهواز ي شناسایی شده در مناطق بیابانی محدوده شرق و جنوب شرق اهواز هاهاانواع گورابانواع گوراب
 باشند.باشند.مستطیلی شکل میمستطیلی شکل می  -33  وو  ییمربعمربع  -22  ،،اياي  دایرهدایره  -11  : : سه دستهسه دسته  شاملشاملشکل ظاهري و نحوه طراحی شکل ظاهري و نحوه طراحی بر اساس بر اساس -الفالف
 باشند.باشند.بزرگ میبزرگ می  -33متوسط و متوسط و   -22کوچک، کوچک،   -11بر اساس اندازه شامل سه دسته: بر اساس اندازه شامل سه دسته:   -بب
  با هدفبا هدفبزرگ بزرگ اي شکل اي شکل   گوراب دایرهگوراب دایره  -11شوند که عبارتند از شوند که عبارتند از دسته تقسیم میدسته تقسیم می  پنجپنجبه به   عمدتاعمدتابر اساس نوع کارکرد و هدف موردانتظار بر اساس نوع کارکرد و هدف موردانتظار   -جج

یره اي گوراب دایـره اي   -33با هدف تامین آب براي دام و حیوانات خانگی، با هدف تامین آب براي دام و حیوانات خانگی، متوسط متوسط گوراب دایره اي شکل گوراب دایره اي شکل   -22آن، آن،   چاه اصلی حفرشده درچاه اصلی حفرشده درتغذیه تغذیه  گوراب دا
کارپوس)کـالیپتوس و کونوکـارپوس)ووو درختان غیرمثمر(کهور، کنار، او درختان غیرمثمر(کهور، کنار، ا  هاهاهدف تامین آب براي آبیاري نخلهدف تامین آب براي آبیاري نخل  باباکوچک کوچک شکل شکل  عی ب مربعـی گوراگـورا  -44، ، کالیپتوس و کونو ب مرب
 ..گوناگونگوناگوني ي هاهاگوراب مستطیلی شکل با هدف ذخیره آب براي استفادهگوراب مستطیلی شکل با هدف ذخیره آب براي استفاده  -55، ، زرگ براي آبیاري نخلستانزرگ براي آبیاري نخلستانشکل بشکل ب
 گوراب دایره اي شکل بزرگگوراب دایره اي شکل بزرگ 

برداري در معموال یـک یـا دو چـاه بهـره بـرداري در د و د و گردگردعمدتا در بیرون از روستاها ولی نزدیک به آن احداث میعمدتا در بیرون از روستاها ولی نزدیک به آن احداث می  هاهااین دسته از گوراباین دسته از گوراب   هره  چاه ب یا دو  یک  معموال 
بهره بهره فصل فصل   وو  بستگی به زمانبستگی به زمان  هاهاي داخلی گوراب حفر می گردد. البته انتخاب مکان این چاهي داخلی گوراب حفر می گردد. البته انتخاب مکان این چاههاهاو یا کنارهو یا کناره  هاهامرکز ثقل تجمع روانابمرکز ثقل تجمع رواناب

گوراب ي داخلی گـوراب هاهاحاشیه روستا، چاه را در کنارهحاشیه روستا، چاه را در کنارهبزرگ بزرگ ي دایره اي شکل ي دایره اي شکل هاهاو نوع استفاده از آب چاه دارد. مثال در گورابو نوع استفاده از آب چاه دارد. مثال در گوراب  برداريبرداري ي داخلی 
شته باشدو امکان استفاده از آن وجود داشـته باشد  به آن راحتبه آن راحت  سترسیسترسیددحفر می کنند که به راحتی در فصول مختلف سال حفر می کنند که به راحتی در فصول مختلف سال  شکل (شـکل و امکان استفاده از آن وجود دا و و   ،،))22(
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ستایی، ، شرب دام، ساخت و ساز بناهـاي روسـتایی، (سبزي و صیفی، علوفه کاري)(سبزي و صیفی، علوفه کاري)معموال از آب چاه براي آبیاري نخیالت، زراعت محدودمعموال از آب چاه براي آبیاري نخیالت، زراعت محدود هاي رو ، شرب دام، ساخت و ساز بنا
براي بـراي ز سایه این درختان ز سایه این درختان ااو در فصل گرما و در فصل گرما   ... که سایه انداز خوبی دارند... که سایه انداز خوبی دارنداوکالیپتوس و اوکالیپتوس و آبیاري درختان غیرمثمر شامل کنار، کهور، آبیاري درختان غیرمثمر شامل کنار، کهور، 

استفاده می شود. همچنین این درختان در تعدیل گرما، حفاظت خاك و کاهش فرسایش بادي و بادشکن جلوگیري استفاده می شود. همچنین این درختان در تعدیل گرما، حفاظت خاك و کاهش فرسایش بادي و بادشکن جلوگیري   گهداري دامگهداري دامنن
 . . از وزش بادهاي گرم و سوزان به درون منازل روستایی نقش بسزایی دارنداز وزش بادهاي گرم و سوزان به درون منازل روستایی نقش بسزایی دارند

 
 شهرستان هندیجان -حاشیه روستاي دهنو -تغذیه چاهگوراب دایره اي شکل بزرگ با هدف  -2شکل 

 
طه چاهی که در داخل آن حفر می گـردد عمـدتا در مرکـز و گـودترین نقطـه   گرددگرددهایی که در وسط روستا احداث میهایی که در وسط روستا احداث میآن دسته از گورابآن دسته از گوراب گودترین نق کز و  مدتا در مر گردد ع چاهی که در داخل آن حفر می 

سي سبک و سـنگین و حیوانـات خـانگی اسـهاهاشرب دامشرب داماز آب این چاه عمدتا براي از آب این چاه عمدتا براي در حال حاضر در حال حاضر و و   شدهشدهگوراب احداث گوراب احداث  خانگی ا نات  سنگین و حیوا شود تفاده مـی شـود ي سبک و  می  تفاده 
ین یز از آن استفاده می شده است اما در حال حاضر با توجه به سیسـتم آب رسـانی بـا تـانکر بـه ایـن قبال براي شرب انسان نقبال براي شرب انسان نهرچند که هرچند که  به ا تانکر  با  سانی  ستم آب ر یز از آن استفاده می شده است اما در حال حاضر با توجه به سی
 ).).33ماهشهر)، این چاه دیگر کارکرد تامین شرب انسان را ندارد(شکل ماهشهر)، این چاه دیگر کارکرد تامین شرب انسان را ندارد(شکل   -روستا(زوینهروستا(زوینه

 

 
 شهرستان ماهشهر -وسط روستاي زوینه -بزرگ با هدف تغذیه چاهگوراب دایره اي شکل  -3شکل 
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 گوراب دایره اي شکل متوسطگوراب دایره اي شکل متوسط 
شیوه اي حفر می گردند عمدتا در کنار روستا ایجـاد شـده و بـه شـیوه اي   با هدف تامین آب براي دام و حیوانات خانگیبا هدف تامین آب براي دام و حیوانات خانگیکه که   هاهااین گوراباین گوراب به  شده و  جاد  حفر می گردند عمدتا در کنار روستا ای

ند از آب شیب خیلی کمی داشـته و دام بـه راحتـی بتوانـد از آب بخشی از آن بخشی از آن طراحی و احداث می شوند که طراحی و احداث می شوند که  تی بتوا به راح شته و دام  خل آن ذخیـره شـده در داخـل آن شیب خیلی کمی دا شده در دا یره  ذخ
 ) یک نمونه گوراب دایره اي شکل متوسط را نشان می دهد.) یک نمونه گوراب دایره اي شکل متوسط را نشان می دهد.44استفاده کند. شکل(استفاده کند. شکل(

 

 
 روستاي شریفیه جنوب شرق اهواز -گوراب دایره اي شکل متوسط براي تامین آب شرب دام -4شکل

 
 گوراب دایره اي شکل کوچکگوراب دایره اي شکل کوچک 

کارپوس)نخیالت و درختان غیرمثمر(کهـور، کنـار، اوکـالیپتوس و کونوکـارپوس)با هدف تامین آب براي آبیاري با هدف تامین آب براي آبیاري   هاهااین دسته از گوراباین دسته از گوراب کالیپتوس و کونو نار، او هور، ک در در   نخیالت و درختان غیرمثمر(ک
شی ازدر بخشـی ازي مربعی شکل عمق بیشتري دارند و ي مربعی شکل عمق بیشتري دارند و هاهااحداث می شوند و عمدتا نسبت به گوراباحداث می شوند و عمدتا نسبت به گورابسطح و اندازه کوچک سطح و اندازه کوچک  حیط آن محـیط آن   در بخ م

مین ه درون آن هم سـطح زمـین ي اطراف بي اطراف بهاهابراي ورود رواناببراي ورود رواناب  بخشی از آن خاکریزي انجام نمی شود وبخشی از آن خاکریزي انجام نمی شود ومی گیرد و می گیرد و خاکریزي صورت خاکریزي صورت  سطح ز ه درون آن هم 
یره اي ) یک نمونه گـوراب دایـره اي 55شکل(شکل(  را با فنس یا چپري محصور می کنند.را با فنس یا چپري محصور می کنند.گرداگرد آن گرداگرد آن   هاهامی باشد. همچنین براي حفاظت نخلمی باشد. همچنین براي حفاظت نخل گوراب دا ) یک نمونه 

 را نشان می دهد.را نشان می دهد.  کوچککوچکشکل شکل 
 

 
 در سطح کوچک گوراب دایره اي شکل کوچک براي تامین آب نخیالت و درختان غیرمثمر -5شکل 
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 مربعی شکلمربعی شکل  گورابگوراب 
نحوه طراحی و ساخت آنها به این صورت است که نحوه طراحی و ساخت آنها به این صورت است که و و با هدف تامین آب براي احداث نخلستان ایجاد شده با هدف تامین آب براي احداث نخلستان ایجاد شده که عمدتا بزرگ هستند که عمدتا بزرگ هستند   

می عملیات گودبرداري خیلی کمی داشته و خاك حاصل از آن صرف احداث خاکریز دور آن مـی   ،،پس از تعیین محل مناسب احداثپس از تعیین محل مناسب احداث عملیات گودبرداري خیلی کمی داشته و خاك حاصل از آن صرف احداث خاکریز دور آن 
و با توجه به سطح بزرگی که دارند این قابلیت را دارند که حجم زیادي رواناب به و با توجه به سطح بزرگی که دارند این قابلیت را دارند که حجم زیادي رواناب به رد رد گردد که این خاکریز حدود یک متر ارتفاع داگردد که این خاکریز حدود یک متر ارتفاع دا

شیه در حاشـیه   هاهاهمچنین بارش وارد بر آن سطح نیز در داخل آن محفوظ می ماند. بعضی از این گورابهمچنین بارش وارد بر آن سطح نیز در داخل آن محفوظ می ماند. بعضی از این گورابداخل گوراب هدایت شده و داخل گوراب هدایت شده و  در حا
توجهی از آب دست ساز مقـدار قابـل تـوجهی از آب   انحرافیانحرافیل ل یوه اي طراحی می شوند که توسط یک کانایوه اي طراحی می شوند که توسط یک کانابه شبه شاحداث می گردند و احداث می گردند و   هاهارودخانهرودخانه بل  قدار قا دست ساز م

 ).).66رودخانه را به درون گوراب هدایت و ذخیره می کنندو به نوعی نخلستان به شیوه غرقابی آبیاري می شود(شکل رودخانه را به درون گوراب هدایت و ذخیره می کنندو به نوعی نخلستان به شیوه غرقابی آبیاري می شود(شکل 
 

 
 شهرستان اهواز -پائین دست روستاي غیزانیه کوچک -با هدف تامین آب براي احداث نخلستانشکل  مربعیگوراب  -6شکل 

 
 شکلشکل  مستطیلمستطیلب ب گوراگورا 

در مواقع کم ابی در مواقع کم ابی با هدف ذخیره آب و استفاده با هدف ذخیره آب و استفاده ادي دارند و ادي دارند و عمدتا عمق زیعمدتا عمق زیبه خاطر ذخیره طوالنی مدت آب به خاطر ذخیره طوالنی مدت آب   هاهااین دسته از گوراباین دسته از گوراب
شرب دام زراعت، نهاکاري مثمر و غیرمثمـر، شـرب دام براي موارد متعددي از جمله براي موارد متعددي از جمله و فصل گرم و فصل گرم  مر،  سنگین،سـبک و سـنگین،زراعت، نهاکاري مثمر و غیرمث خانگی و حیوانـات خـانگی و   سبک و  نات  ... ... حیوا

 شکل را نشان می دهد.شکل را نشان می دهد.  مستطیلیمستطیلیگوراب گوراب   تصویري ازتصویري از  ))77شکل(شکل(  گردند.گردند.احداث میاحداث می
 

 
 شهرستان ماهشهر) ستاي حمادتصویر سمت چپ رو -شهرستان باوي تصویر سمت راست روستاي گسوان  (گوراب مستطیل شکل -7شکل 
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 کلی گیرينتیجه
مربعی مربعی   احی شامل سه دسته:  دایره اي،احی شامل سه دسته:  دایره اي،بر اساس شکل ظاهري و نحوه طربر اساس شکل ظاهري و نحوه طر-: الف: الفهاهاگورابگورابطور کلی طور کلی بررسی نتایج حاکی از این است که بهبررسی نتایج حاکی از این است که به

مدتابر اساس نوع کارکرد و هـدف موردانتظـار عمـدتا  -ججبزرگ، بزرگ،   ته: کوچک، متوسط وته: کوچک، متوسط وبر اساس اندازه شامل سه دسبر اساس اندازه شامل سه دس  -مستطیلی شکل، بمستطیلی شکل، ب  وو ظار ع هدف موردانت   بر اساس نوع کارکرد و 
شده دردایره اي شکل بزرگ با هدف تغذیه چاه اصلی حفرشـده در  دسته:دسته:  پنجپنج تامین دایـره اي شـکل متوسـط بـا هـدف تـامین آن، آن،   دایره اي شکل بزرگ با هدف تغذیه چاه اصلی حفر هدف  با  سط  شکل متو یره اي  براي دام و آب بـراي دام و دا آب 

خلدایره اي شکل کوچک بـا هـدف تـامین آب بـراي آبیـاري نخـلحیوانات خانگی، حیوانات خانگی،  یاري ن براي آب تامین آب  هدف  با  کالیپتوس و هـا و درختـان غیرمثمر(کهـور، کنـار، اوکـالیپتوس و دایره اي شکل کوچک  نار، او هور، ک تان غیرمثمر(ک ها و درخ
ستفادهمستطیلی شکل با هدف ذخیره آب براي اسـتفادهو و   مربعی شکل بزرگ براي آبیاري نخلستانمربعی شکل بزرگ براي آبیاري نخلستان، ، کونوکارپوس)کونوکارپوس) ناگوني گونـاگونهاهامستطیلی شکل با هدف ذخیره آب براي ا شند.باشـند.میمـی  ي گو   با

جود دارد و ي در همه مناطق بیابانی استان به صورت یکسان نیست و در بعضی مناطق فقـط نـوع دایـره اي آن وجـود دارد و ته این تقسیم بندته این تقسیم بندالبالب یره اي آن و نوع دا قط  ي در همه مناطق بیابانی استان به صورت یکسان نیست و در بعضی مناطق ف
هرکدام با هدف خاصی هرکدام با هدف خاصی   کهکهآن وجود دارد آن وجود دارد از از نوع نوع   در بعضی مناطق چنددر بعضی مناطق چندشود ولی شود ولی براي کارکردهاي مختلف فقط از همان نوع استفاده میبراي کارکردهاي مختلف فقط از همان نوع استفاده می

 احداث شده اند.احداث شده اند.
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