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 چكیده

 در بر می گیرد.وم است که باورها، ارزش ها،ابزارها و آگاهی های محلی آنان را دانش بومی بخشی از سرمایه ملی هر ق

، آن را مكمل خوبی برای بلكه ویژگی های متفاوت دانش بومی  دانش بومی نه تنها با دانش رسمی تعارض و تناقضی ندارد

و چون ان است این دانش پویا بوده دانش رسمی قرار می دهد.دانش بومی قابل دسترس ، قابل فهم ، ساده ، کارآمد و ارز

.آنچه به امال سازگار می باشددر بطن محیط طبیعی و اجتماعی محلی تكامل یافته است با شرایط بومی و منطقه ای ک

گردآوری و تدوین دانش بومی در سالهای اخیر اهمیت مضاعف بخشیده است، ضرورت دستیابی به فن آوری و دانش 

خگویی به نیازهای رو به رشد جوامع، منابع محدود طبیعی را نیز به گونه ای پایدار مورد مناسبی است که در عین پاس

بهره برداری قرار دهد. مردم هرمزگان با توجه به محدودیت های اقلیمی و خشكی محیطی این خطه، از دیرباز اقدامات 

بصورت سنتی و تجربی توسط خود مردم مختلفی را در زمینه بهره برداری از منابع آب و خاک و استحصال باران، که 

شناسایی شیوه سنتی تغذیه آبخوان در استان هرمزگان، دانشی  پس ازکسب شده، مورد استفاده قرار می دهند. 

در قالب دانش بومی آبخیزداری و تلفیق آن با دانش روز، الگوی بومی آبخوانداری در  "چاه نزو" تحت عنوان

 معرفی اجمالی آن پرداخته خواهد شد. استان بوده که در این مقاله به

 
 استان هرمزگانچاه نزو ، واژه های کلیدی : آبخیزداری ، دانش بومی ، روش های سنتی ، 
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Traditional Aquifer System Using Indigenous Knowledge in Hormozgan 

Province ( NEZOO wells) 

 
Abstract 
Indigenous knowledge is a part of the national capital of each nation that encompasses 

their local beliefs, values, tools and consciousness. Native knowledge is not only 

incompatible with formal knowledge but also different features of native knowledge make 

it a perfect complement to formal knowledge. Native knowledge is accessible, 

understandable, simple, efficient and inexpensive. This knowledge is dynamic and 

because The ventricle of the local natural and social environment has evolved to be fully 

compatible with native and regional conditions. It is a necessity to acquire the right 

technology and knowledge while also responding to the growing needs of societies and to 

utilize limited natural resources sustainably. Hormozgan people, due to the climate and 

drought limitations of this line, have long used various practices in the traditional and 

experimental exploitation of water and soil resources and rainwater harvesting. After 

identifying the traditional aquifer nutrition in Hormozgan province, the knowledge of 

"Nezoo well" in the form of indigenous watershed knowledge and its integration with the 

current knowledge, has been presented in this article in this paper. 

 

Keywords: Watershed Management, Indigenous Knowledge, Traditional Methods, Nezoo 

Well, Hormozgan Province 

  

 مقدمه

رداری بیش از ظرفیت از آبخوان های زیرزمینی و شرایط کنونی حاکم بر این منابع حیاتی ایجاب می بهره ب  

نماید از تمامی قابلیت ها در جهت جبران بیالن منفی، تعادل بخشی، جلوگیری از فرونشست زمین و حفظ 

بر دانش بومی آبخیزداری  اجرای موفق الگوی بومی آبخوانداری با تكیه توازن اکولوژیک مناطق استفاده گردد.

با مشارکت مردم در استان هرمزگان از این دست موارد مهم مورد نیاز در شرایط امروز کشورمان به شمار می 

قانون افزایش بهره وری بخش  27تكالیف قانونی مصرح در قوانین مصوب در این زمینه از جمله ماده  رود.

هار نزوالت آسمانی و جبران بیالن منفی دشت ها از طریق کشاورزی و منابع طبیعی دال بر ارتقای سهم م

در سال ایجاب می نماید عالوه بر شیوه های معمول از  %7.5اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری به میزان 

تمامی ظرفیت ها در این رابطه در جهت تحقق اهداف قانون و نجات سرزمین ایران استفاده گردد. در این میان 

ری از الگوهای پایدار منطبق بر دانش بومی و تلفیق آن با علوم و فنون نوین با مشارکت مردم از بهره گی

راهكارهای اصولی است که در اولویت برنامه های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان 

موفق گامی در این  تدوین و چاپ کتاب دانش بومی آبخیزداری هرمزگان و اجرای الگوهای بومی  قراردارد.

 مسیر به حساب می آید.

این طرح با هدف مهار سیالب و تغذیه مستقیم آبخوان دشت گزیر مشتمل بر هدایت سیالب و کنترل آن در 

بندهای ذخیره آب )بندآب ها یا تیربندهای خاکی( و تزریق به درون چاه نزو پس از ترسیب رسوبات معلق آن 

ره آبخوان با طراحی مناسب بصورت کنترل شده در ترازهای مختلف انجام احداث شده است. تزریق آب به سف

می گیرد. این سیستم دارای دریچه های کنترل و سرریز تخلیه آب مازاد است که با آبگیری طی بارندگی های 

        نوروز امسال نقش موثری در تغذیه آبخوان دشت گزیر ایفا نموده است.
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بعنوان الگویی موفق در مخروط افكنه های آبرفتی  با کارکرد مطلوب زگان میتواندالگوی بومی آبخوانداری هرم 

کشور و در شرایط مشابه در راستای تغذیه آبخوان ها و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی با مشارکت ذینفعان 

 اجرا گردد.

 

 هامواد و روش

 

 هرمزگان گنجینه دانش بومی آبخیزداری

موقعیت و شرایط استان بر روی کمربند خشک جهان، موجب خلق تجارب محلی ذیقیمتی در زمینه حفظ 

منابع آب و خاک، استحصال بارش و بهره برداری از سیالب در این خطه از سواحل و کرانه های خلیج فارس و 

زگان با توجه به محدودیت های اقلیمی و خشكی محیطی این خطه، از دریای عمان گردیده است. مردم هرم

دیرباز اقدامات مختلفی را در زمینه بهره برداری از منابع آب و خاک و استحصال باران که بصورت سنتی توسط 

  .خود مردم کسب شده، مورد استفاده قرار می دهند

ستان هرمزگان شناسایی شده است. متدهای مورد از شیوه های سنتی حفاظت آب و خاک در ا 22تاکنون 

در زمینه استحصال بارش، مدیریت و بهره برداری از سیالب جهت مصارف شرب، خانگی،  "مذکور عمدتا

زراعت سیالبی و احیای اراضی است. روشهای جداسازی آب شور و شیرین و همچنین مدیریت رواناب در نوار 

کشور بی نظیر است. آنچه به دانش بومی در سالهای اخیر اهمیت ساحلی خلیج فارس با طراحی منحصربفرد در 

بخشیده است، ضرورت دستیابی به فن آوری و دانش مناسبی است که در عین پاسخگویی به نیازهای رو به 

 رشد جامعه، منابع محدود طبیعی را نیز بگونه ای پایدار مورد بهره برداری قرار دهد
 

 

 

http://www.hoseinpoor.blogsky.com/1391/08/10/post-6/


 

 

4 

 

 

 می :ضرورت استفاده از دانش بو

کشور ما جزء کشورهای کم بارش بوده و کم آبی به عنوان یک محدودیت روز به روز جدی تر میشود. توسعه 

روشهای استحصال آب باران اصلی ترین راه استفاده بهینه از آب موجود در کشور و غلبه بر مشكل کم آبی 

از باران بطور مستقیم معمول هایی اطالق می شود که برای تامین آب است. استحصال آب باران به روش

ها آن بخش از رواناب ناشی از  باران که شود. در این روشباشد و شامل استفاده از رودخانه و یا چاه نمیمی

های قبل از تبدیل شدن به سیالب و یا نفوذ به اعماق زمین تبخیر شده و یا از دسترس خارج میشود، به شیوه

گیرد. امروزه به ویژه با گرمتر شدن هوا بخش قابل توجه ای از داری قرار میبر مختلفی مهار شده و مورد بهره

آب حاصل از بارش در سطح کشور قبل از هر نوع استفاده ای تبخیر میشود. استحصال آب باران کنترل و بهره 

د. حتی برداری از رواناب حاصل از بارش است قبل از آن که تبخیر شود و یا هدر رفته و از دسترس خارج شو

تواند عالوه بر پذیر است، میاستحصال بخش کوچكی از سهم تبخیر که در جای جای کشور پهناور ایران امكان

ایجاد تحول در محیط زیست رو به تخریب کشور، از فشار موجود بر منابع آب در حال کاهش فعلی )اعم از 

ه و یا بطور کلی اضافه برداشت از این های آب زیرزمینی(، بطور چشمگیری کاستذخیره سدهای بزرگ و سفره

منابع را متوقف ساخته و حتی به احیاء مجدد آنها بیانجامد. با توجه به شرایط کشور و موارد ذکر شده در فوق 

توسعه روشهای استحصال آب باران امری ضروری در کشور است. دالیل این ضرورت میتواند بصورت خالصه به 

 شرح زیر بیان شود: 

 تند سازی و تقویت دانش بومی استحصال آب بارانحفظ، مس 

 جمع آوری آب باران جهت کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییر اقلیم 

 جمع آوری آب باران جهت مدیریت رواناب شهری 

 جمع آوری آب باران جهت بهره وری از خدمات اکوسیستمی 

 ال و کمک به رفاه جامعه انسانیجمع آوری آب باران جهت بهبود معیشت، ایجاد اشتغ 

 جمع آوری آب باران جهت کمک به مدیریت مناسب حوزه های آبخیز 

 اب باران به منظور احیا اکوسیستم های تخریب شده جمع آوری 

 )جمع آوری آب باران جهت مدیریت بهتر اکوسیستم های کشاورزی )اگرو اکوسیستم ها 

 اطق شهری و روستاییجمع آوری آب باران در تامین بخشی از آب من 

 جمع آوری آب باران جهت توسعه آبزی پروری 

 جمع آوری آب باران جهت تامین و توسعه آب مورد نیاز دام و حیات وحش 

تعداد قابل توجه ای از روشهای استحصال آب باران جزء روشهای سنتی در بخشهای مختلف ایران بوده و 

روشهای سنتی مدیریت و تامین آب در اغلب نقاط دنیا جایگاه  ریشه در آداب و سنن اقوام مختلف ایرانی دارد.

ویژه ای دارد. نكته قابل توجه در رویكرد جهانی به مقوله روشهای سنتی و غیر متمرکز تامین آب این است که 

بخشهای عمده ای از اروپا بیشتر از نقطه نظر جلوگیری از سیالب و حفاظت خاک به  در نقاط مرطوب دنیا مانند

آن نگریسته میشود در حالیكه در کشورهای خشک و نیمه خشک مانند تونس، سوریه، مناطقی از هند و چین 

 و بخشهای قابل توجه ای از ایران بیشتر از منظر تامین آب بیشتر جهت تولید غذا دنبال میشود.
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 تایج و بحثن

  

 معرفی دانش بومی سنتی آبخیزداری استان :

دانش بومی ، دانش گروه های انسانی در ارتباط با زمینه های مختلف هستی ، زندگی و معیشت است کهه از 

تعامل با محیط طبیعی و اجتماعی شكل گرفته است و بخشی از سرمایه ملی هر قوم است که باور ها ، ارزش ها 

زارها و آگاهی های محلی آنان را در بر می گیرد . تجربه نشان می دهد که دانش بومی نه تنها بها ، روش ها و ابر

دانش رسمی تعارض ندارد بلكه ویژگی های متفاوت دانش بومی آن را مكمل خوبی برای دانش رسمی قرار مهی 

زمینه آبخیزداری پرداختهه دهد. در این بخش به معرفی تعدادی از انواع عملیات و شیوه های سنتی اجرایی در 

 می شود.
 

 Nezooچاه های نزو   

مردم هرمزگان با توجه به محدودیت های اقلیمی و خشكی محیطی این خطه، از دیرباز اقدامات مختلفی را در 

زمینه بهره برداری از منابع آب و خاک و استحصال باران، که بصورت سنتی و تجربی توسط خود مردم کسب 

 اده قرار می دهند.شده، مورد استف

سامانه های سطوح آبگیر باران ، مدیریت و بهره برداری سنتی از سیالبها ، جداسازی آب شور و شیرین ، حفظ 

خاک ، بهره برداری از اراضی شیبدار و زراعت سیالبی مجموعه اقداماتی است که توسط مردم در منطقه 

دریای عمان مورد استفاده قرار می گیرد. این خشک هرمزگان، جزایر و کرانه های خلیج فارس و سواحل 

گنجینه شناسایی شده شامل شیوه های سنتی حفاظت و بهره برداری از منابع آب و خاک است که با بررسی 

در  اجمالی اهداف و کارکردها، جانمایی و مكانیابی ، چگونگی طراحی، اجرا و بهره برداری معرفی گردیده اند.

عنوان یكی از نمونه های ارزشمند دانش بومی آبخیزداری در استان هرمزگان به اجمال این مجال چاه های نزو ب

  معرفی می گردد :

متر به داخل سفره آب زیرزمینی نفوذ کرده اند. دیواره چاه از سطح زمین  35تا  30این چاهها با عمق حدود 

ساروجی بوده است. این حلقه تا کف از مصالح سنگ و ساروج پوشش داده شده است و کف چاه فاقد پوشش 

چاهها طوری طراحی شده اند که آبهای ذخیره شده در بندآب ها، پس از رسوبگذاری کامل و زالل شدن 

توسط یک دریچه که در دیواره چاه و در زیر پشته خاکی باال دست ایجاد شده، به چاه انتقال یابند. این 

مجرا بوده و براحتی قابل باز کردن و بستن در صورت  دریچه همانند دریچه کنترل بین بندآب ها دارای یک

نیاز می باشد. اطراف دریچه ها با سنگ و ساروج برای جلوگیری از فرسایش دیواره ها مهار شده است و 

دریچه ها در ارتفاعی باالتر از کف بندآب قرار گرفته اند تا از انتقال رسوبات اولیه و جمع شدن آن در پشت 

بندآب یک چاه داشته است و به طور  5تا  4به گفته اهالی تقریبا هر   جلوگیری کنند. دریچه تغذیه چاه

حلقه چاه تغذیه ای در این دشت وجود داشته و آب شیرین منطقه کنگ و لنگه را تامین  400تقریب در حدود 
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آبگیری بندآب می کرده است. چاهها از نظر موقعیت مكانی نیز طوری طراحی و ساخته شده اند که در هنگام 

بتوان از روی بند ها به آن   ها، لبه چاه در ارتفاعی باالتر از سطح آب ذخیره شده در بندآب باشد و به راحتی

دسترسی پیدا کرد. بر روی هر چاه یک چرخ نصب شده که توسط نیروی حیوانات مثل گاو در زمانهای مورد 

چاه چرخ  ده است. که در گویش محلی بنامنیاز برای شرب و یا کشاورزی، آب از آن استخراج می ش

مشهور بوده است. یعنی آب چاهها با نیروی گاو و بوسیله دلو استخراج می شده است. هنوز هم محل  گاوی

  گاو کش این چاه ها مشخص و قابل رویت است.

رده و برای ساخت آن ابتدا چاهها را از سطح ایستابی تا یک متر باالتر از سطح زمین سنگ و ساروج ک

از راه  .گرددهای چاه در هنگام تزریق آب به درون چاه ایجاد میپوششی برای جلوگیری از تخریب دیواره

باشد، که در مواقع سانتیمتری از سطح زمین ایجاد گردیده و دارای دریچه ساروجی می 30تونلی که در 

کنند. رسوب را به درون چاه تزریق مینشست رسوبات آن را باز کرده و آب تمیز و بدون بارندگی و پس از ته

متر مكعب(  80000های مختلف )در برخی موارد تا حجم در جلو چاه بندهایی با حجم  برای کنترل رسوبات،

گردد. پس از یک یا دو روز که برای ذخیره نزوالت آسمانی و هدایت هرزآبها به درون بندآبها ایجاد می

 گردد.ردن دریچه تونل، آب به درون چاه تزریق مینشست شد با باز کرسوبات کامالً ته

اشكال زیر تصاویر مربوط به سیستم تغذیه سنتی آبخوان زیرزمینی با شیوه ی چاه های نزو در دشت گزیر 

 بندرلنگه را نشان می دهد.
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 اجزای سیستم چاه نزو -1شكل  

 

     

 و دریچه ورود آب به داخل چاهدرون چاه نزو با دیواره سنگ و ساروج  نمایی از - 2شكل 

 

 

 نتیجه گیری
 

 خشک نقاط کلیه در باران آب استحصال موضوع آب، کمبود و جمعیت افزون روز افزایش به توجه با امروزه
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 دولت و المللی بین مجامع طرف از هنگفتی های گذاری وسرمایه بسیار تالش و شده واقع توجه مورد دنیا

 که آنجا از .است حاالنجام در خشكسالی و خشكی با مقابله حل راه وانعن به آن توسعه برای محلی های

 مسیر یادر و شود تبدیل سیالب به اینكه از افتد،قبل می اتفاق جا همه در تقریبا کم مقدار به ولو بارندگی

 قرار استفاده مورد و آوری جمع تواند می آب استحصال های روش کمک به گردد، دچارآلودگی خود جریان

  .ردگی

 طق منا این ساکنین الزمست لذا است، مداوم و جدی بحران یک خشک مناطق در آب کمبود آنجائیكه از

 آب استحصال منظور، این به رسیدن برای .باشند داشته آب مصرفبهینه و ذخیره خصوص در اطالعاتی

 آوری جمع وناگونگ سیستمهای درباره دقیق اطالعات کسب و شود می مطرح مفید و اقتصادی هدفی بعنوان

 میباشند مبحث این عمده نیازهای از آن به مربوط روشهای همچنین و آب

 دارد، پیشرفته تكنولوژی و گذاری سرمایه به نیاز که سدها مانند بزرگ و متمرکز های سیستم برخالف

 یالزایندل ین هم به .باشند اجرامی قابل کوچک ابعاد در و دارند ساده فناوری آب استحصال های سیستم

 .نمود استفاده توان می مكانی محدودیت بدون روش

 باشند پایدار که رسد نمی نظر به باشد باال های فناوری متنابهی مقادیر از استفاده اساس بر که هایی طرح

 چند هر .دارد را خود خاص جایگاه آب استحصال و آوری جمع سنتی های سیستم معرفی و شناسایی لذا.

 است آبی کم مشكل بر غلبه برای پیشرفته فناوری یک آب ذخیره های سیستم نوع ینا ساخت سنتی دانش

 سنتی های سیستم است ضروری لذا. باشد می افول به رو ایران در باالخص مختلف نقاط در متاسفانه لیكن

 یمعیشت وضعیت بهبود در کشور طبیعی منابع حفظ بر عالوه تا شود احیا باران آب استحصال و آوری جمع

 متد های سنتی که گقت میتوان شد بیان آنچه به با نوجه .شود برداشته بلندی گام مناطق این در ساکنان

 کارایی با سیستمها این نیز ایران در و باشند می دنیا جای همه در آب تامین جهت مناسبی های روش

 دهه در آبی کم بحران برای را خود اکنون هم ار توان می اند داشته گذشته از که طوالنی سابقه و مناسب

 را واقعه عالج دارند ایران در وسیعی گسترش که ها سیستم این رسانی بهروز و احیا با و نمود مهیا آتی های

 .کرد وقوع از قبل

برخی ضرورت های استفاده از دانش بومی در کشور جهت نیل به اهداف و بخصوص بحث توسعه پایدار می 

 تواند به قرار زیر باشند :

شیوه های بومی و سنتی مدیریت منابع طبیعی الگوی مناسبی برای مدیرت منابع طبیعی در توسعه  -1

 پایدار خواهد بود

اجرای موفق طرح های مختلف منابع طبیعی در گرو مشارکت افراد محلی در کلیه مراحل از جمله  -2

 طراحی ، برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی طرح ها است.

ندگی مردم و افزایش جمعیت دنیا ، نحوه آسیب رسانی به منابع طبیعی را گسترش نیاز ها و سطح ز -3

 تغییر داده است. از اینرو بایستی یک تعامل بین دانش بومی و دانش رسمی ایجاد شود.

یكی از بهترین راه های پیدا کردن مشكالت و مسائل منابع طبیعی ، استفاده از دیدگاه های افراد  -4

 محلی می باشد.
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 منابع 

، روش های سنتی استحصال آب باران در سیستان و بلوچستان ، اولین 1391بشری ، م ، کاوسی ، س،  دلفاردی ، ص ،  -1

 همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

، روشهای سنتی استحصال آب باران در شهرستان استهبان، اولین همایش ملی سامانه های سطوح 1391حبیبی ، ع، -2

 آبگیر باران

، استحصال آب باران شیوه ای جهت استفاده از دانش بومی به منظور تامین آب 1391شی ، ب ،طباطبایی یزدی، ج چك-3

 در مناطق خشک، اولین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

ربردی جهاد منابع آب در بیابان ، موسسه آموزش عالی علمی کا ، بهره برداری از1386طهماسبی ، ر ، رجبی ثانی ، ر ،  -4

 کشاورزی

 
 

 


