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 چكیده
باال  ها،یبارندگ یو مکان یدر کمربند خشک جهان، مناسب نبودن پراکنش زمان یرانکشور ا یریبا توجه به قرارگ

 یآورجمع هایتوجه به پروژه یرزمینیو ز یو تعرق و عدم تعادل در استفاده از منابع آب سطح یرتبخ یزانبودن م

آوری تاریخی مردم در این بین، بازگشت به شناخت و کاربرد دانش بومی برخواسته از تاب است. یآب باران ضرور

  یاجتماع یساختارها یلهر منطقه با تشک یدانش بومطبق نتایج، ضروریست تا یابد. این سرزمین اهمیت زیادی می

 ها در شکل. همچنین این یافتهشوند یو مستندساز تدوین هانوشتن نانوشته یاستحصال آب باران برا یمحل یالگوها

، به راحتی و آنالین در اختیار همگان قرار هر منطقه و هر استان و در سطح کشور یها و اطالعات براداده هاییهال

 بگیرند.

  
 سازی، الگوهای اجتماعی، پست مدرنآوری زیستی، مستندسازی، بومیتاب ها:کلید واژه

 

Importance of Indigenous Knowledge of Rainwater Harvesting 
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Abstract 
It is necessary to pay attention to rainwater harvesting projects in Iran due to its location in the 

dry belt of the world, inappropriate temporal and spatial distribution of rainfall, high 

evapotranspiration rate, and imbalance in the use of surface and groundwater resources. In the 

meantime, it is of great importance to return to knowing and implicating indigenous knowledge 

derived from the historical resilience of the people of the land. According to the results, it is 

suggested to formulate and document indigenous knowledge of each region by forming social 

structures of local patterns of rainwater harvesting for recording un-written. Also, these 

findings should be easily and online available to everyone in the form of data and information 

layers for each region, province and nationwide. 
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 مقدمه

مان، با تاخیرهای گاهی چند ساله کنیم، دنیایی که پیامدها و بازخوردهای اعمالا در دنیای تاخیرها زندگی میم

ویژه شوند. این تاخیرها، بهمان مینمایان گشته، و باعث جهش یا نوسانات شدیدی در خودمان یا محیط اطراف

زیستی و منابع طبیعی، از که امروزه مباحث محیططوریبهدر رویكرد و رفتار ما با طبیعت، بسیار مشهود است. 
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تک ناپذیری که بر زندگی جوامع بشری و تکدلیل تاثیر اجتنابهای علمی و تخصصی فراتر رفته و بهبحث

گذاری و اجرایی در سطح ملی و های جمعی، و مجامع قانونافراد گذاشته، مساله روز گفتارهای عمومی، رسانه

 شده است. المللی بین

هایی هستند که هر عنوان نمونه، پدیدهزیستی، بههای محیطها، و مهاجرتخشكسالی، تغییر اقلیم، آلودگی

کنند. را گوشزد می« بحران طبیعت»شوند و تهدید وقوع رسانی میهای جمعی اطالعروز از طریق رسانه

سان متمرکز شده است. چالش بحران طبیعت تهدیدی که از صرف تاثیر بر طبیعت خارج گردیده، و بر هستی ان

گام، برگشت به  تریندارد و ابتداییایمان وا میهو آن تاخیرها، ما را به توقف و تفكر نسبت به فعالیت

افزایش روز افزون جمعیت و کمبود آب به ویژه در به عنوان نمونه، باشد. ها میهای پیشین و تحلیل آنداشته

آوری و استحصال آب در سراسر دنیا مورد توجه قرار گیرد های جمعشده تا روشمناطق خشک، امروزه سبب 

تخصیص  هاهای خرد و کالن بسیاری در مقیاس بین المللی و محلی جهت توسعه این روشگذاریو نیز سرمایه

ا ترین عامل محدودکننده توسعه پایآب از یک سو مهمزیرا  (.١٣٩١داده شود )چكشی و طباطبایی یزدی، 

های جبران ناپذیری خواهد شود و از سویی دیگر در صورت عدم مدیریت مناسب منجر به خسارتمحسوب می

 (.١٣٩٤شد )یوسفی و همكاران، 

وسیله آن در طی دهد. دانش بومی دانشی است که بهای ارائه میدر این بین دانش بومی، رهنمودهای ارزنده

اند، خود را در پناهی شان را تهیه کردهاند، پوشاکشان جستهیطقرون، اقوام گوناگون، روزی خود را از مح

دانش بومی در بستر اجتماعی شكل گرفته و  اند.اند و سالمت خود و احشام خود را حفظ کردهاسكان داده

تجربه  (.١٣٩٤هدف اصلی آن رفع مشكالت روزمره جوامع انسانی بوده است )جعفری شلمزاری و همكاران، 

نه تنها با دانش رسمی تعارض و تناقض ندارد )دانش مبتنی بر قوانین طبیعت( د که دانش بومی دهنشان می

 . (١٣٩٧پور و همكاران، )حسین تواند مكمل آن باشدبلكه می

نگر و توان به قابل دسترس، کارآمد و ارزان بودن دانش بومی و دیدگاه کلهای متفاوت دانش بومی میاز ویژگی

اهی آن اشاره نمود. دانش بومی پویا و زمان آزموده است و چون در بطن محیط طبیعی و شیوه انتقال شف

ها، همواره آبخیزنشین به عنوان نمونه، اجتماعی محلی تكامل یافته است با شرایط بومی نیز کامال سازگار است.

برداری از بر بهره ا عالوهیی بنا کنند تهاگیری از دانش بومی سازهاند با کمک سنگ و خاک و با بهرهکوشیده

 (.١٣٩٠سیل، مخاطرات آن را کاهش دهند )عرب و دهواری، 

شود. این قبیل طور مداوم برآن افزوده میپویا نیز هستند یعنی دانش جدید به ،های دانش بومیسامانه

وضعیت محلی تغییر ها عالوه بر ایجاد نوآوری در درون خود، دانش بیرونی را نیز برای مناسب نمودن در سامانه

دهد ها را تشكیل میدانش مردم بومی و محلی بخش اصلی میراث فرهنگی و فكری آن سازند.داده و بومی می

شود. با بررسی جایگاه دانش بومی در فرایند توسعه می غیره ها، وهای طبیعی، گونهکه شامل مدیریت منظره

های علمی نیست که فقط در حد تئوری باشد، مانند دانشبریم. این دانش میفناوری به اهمیت این دانش پی

بلكه دانشی است فعال و پویا، که با استفاده از تجربیات گذشتگان و مردم بومی هر منطقه بدست آمده است. 

دانش بومی بر سنت متكی است و چون در طی زمان آداب و رسوم و سنن جوامع در حال تغییر است، پس 

 در حال دگرگونی است و شاید رو به سوی منسوخ شدن و از یاد رفتن دارد.دانش متكی به سنت نیز 
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را بدست های فراوان آنمنسوخ شدن چیزی که نیكان و گذشتگان بر اساس تجارب خود و تحمل سختی

حل برای حفظ این گنجینه گرانبها آید که راه. حال سوالی پیش می، اگر ظلم نباشد غفلت استاندآورده

دهد تا ا پاسخ اولیه آن است که مستندسازی این گنجینه به دانشمندان و متخصصان فرصت میچیست؟ همان

نقش دانش و قوانین عرفی  های بومی را بهتر بشناسند و با نوآوری در آن به توان کاربردیش بیفزایند.روش

شده و یا بهای الزم را  اندرکاران مدیریت منابع آب اغلب نادیده گرفتهمردم بومی و جوامع محلی از نظر دست

کنند اما سود های مدیریت آب را تحمل میکسب نكرده است. در واقع مردم بومی و جوامع محلی اغلب هزینه

های ابداع شده و بكار گرفته شده توسط آنان گیری از دانش بومی مردم محلی و روشبهره برند.کمی از آن می

 (.Oweis et al, 2012های استحصال آب است )وژهبرای مقابله با مشكالت یكی از ضروریات پر

الملل نقش حیاتی مردم بومی و جوامع محلی را در تحقق توسعه پایدار تصدیق کرده رو، جامعه بیناز این 

کنگره دوربان، در ادامه، از سوی سازمان ملل بود. « مردم بومی»شروع دهه  ١٩٩٤سال بطوریكه است. 

در اند. بسیاری دیگر به اهمیت دانش بومی و قواعد عرفی جوامع محلی تاکید کرده وایی وها، ٢٠کاراکاس، ریو 

نتیجه، لزوم توجه ویژه به بحث دانش بومی در بحث استحصال آب بویژه باران، در این دنیای مدرن که هر چه 

 گیرد، ضرورت است.در گذشته بدست آمده را نادیده می

 

   

 ی استحصال آبها و رویكردهابازاندیشی بینش

رویه جمعیت و بدنبال آن افزایش نیاز به با توجه به قرارگیری کشور ایران در کمربند خشک جهان و افزایش بی

آب، برداشت از آبهای زیرزمینی نیز افزایش یافته که این منجر شده با بیالن منفی در آبهای زیرزمینی مواجه 

های ، زمین و آبهابامسازی رواناب از سطح پشتذخیرهآوری و استحصال آب، جمع (.١٣٩٤شویم )اکبری، 

توان از آن جهت آبیاری محصوالت، فضای سبز، مراتع، مصارف خانگی، شرب دام و نیز فصلی است که می

ی جدید آوری آب، پدیدهفرآیند استحصال و جمع (.Tuinhof et al., 2012برد )تغذیه آبهای زیرزمینی بهره 

که ما فرهنگ سنتی غنی و پرباری را در این زمینه از تجربیات پیشـینیان خود به یادگار و نوینی نیست چرا 

هایی که بر اساس استفاده از مقادیر متنابهی است که طرح. تاریخ گویای آن(١٣٩٥)ملكی و همكاران،  داریم

 رسد که پایدار باشند. به نظر نمی باشدهای باال فناوری

جایگاه خاص خود را دارد. هر چند باران آوری و استحصال آب های سنتی جمعتملذا شناسایی و معرفی سیس

آبی است های ذخیره آب یک فناوری پیشرفته برای غلبه بر مشكل کمدانش سنتی ساخت این نوع سیستم

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

احیا شود تا عالوه بر حفظ منابع طبیعی کشور در بهبود وضعیت معیشتی  باران آوری و استحصال آبجمع

توان از هم اکنون خود را برای میاگر چنین شود، روستاییان ساکن در این مناطق گام بلندی برداشته شود. 

ها که گسترش وسیعی در ایران های آتی مهیا نمود و با احیا و به روزرسانی این سیستمبحران کم آبی در دهه

 دارند عالج واقعه را قبل از وقوع کرد. 
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اند که آن دانشی پراندیشه مطالعات صورت گرفته در باب دانش بومی مدیریت آب در ایران، نشان داده

گوناگون خشكی و های اکوسیستمزیستی و نابودی تخریب و پیامدهای محیط کمترین ،و ژرف، سازگار با محیط

های آبی و بدون تخریب و تحلیل پیكرهو همچنین های جنگل و مرتع، بدون اثرات منفی بر کاربری آبی،

بندها، ها بوده است. این دانش بومی بیشترین سازگاری را با طبیعت و نوسانات آن داشته است. آبرودخانه

 بندسار، خوشاب، قنات یا کاریز مصادیق بارزی از این مسئله هستند. 

همواره در طول تاریخ، نام ایران و قنات در کنار هم آورده شده است. این مسئله تا بدان جا بوده که به 

گفتند. بر این اساس، قنات همزاد واقعی مدنیت می« تمدن کاریزی»محدوده وسیعی از ایران آن روزگار، 

اند. قنات تمدنی خود را رقم زدههای اجتماعی است که در گوشه و کنار سرزمین ایران، حیات فرهنگی و گروه

های زیرزمینی بوده و هم فرهنگ استفاده از آب را در تمامی ابعاد محیطی، هم یک شیوه استخراج آب

 اجتماعی و اقتصادی در برگرفته است.

بع آب های تامین آب، برداشت پایدار از مناترین مزایای قنات نسبت به سایر روشاز جمله مهم

گیرد که تعادل بومی است. در واقع برداشت آب توسط قنات تا حدی صورت می ین شیوهزیرزمینی توسط ا

مخزن آب زیرزمینی به هم نخورد. همچنین قنات نمونه بارزی نیز از مشارکت مردمان در مدیریت بخش آب و 

آید. وجود میبهشناسان، هر کجا آب فراوان دارد تمدن ویژه تامین آب بوده است. به عقیده بسیاری از جامعهبه

های خشكی همچون ایران، این تاکید جای شبهه دارد. پس باید دنبال چیز دیگری کشت که ولی در سرزمین

ای بارز و قدیمی از نوعی همكاری به رسیم. به عبارت بهتر، احداث قنات نمونههمانا به فرهنگ یاریگری می

واقع در نواحی مرکزی ایران به وسیله قنات )کاریز(  اکثر مناطق ١٣٤٠های امروزی است. تا دهه اونیشیوه تع

ی زیرزمینی استوار بوده است. با های مردم ایران بر پایه آبهادرصد فعالیت ٨٠ دو آبیاری می شدند. حدو احیا

این وجود در نیم قرن اخیر حتی یک قنات نیز در محدوده جغرافیایی کشور ساخته نشده و بسیاری دیگر نیز 

 مراقبت مناسب از بین رفته و متروکه شده اند.  در اثر عدم

ویژه در مناطق پر باران و شمالی کشور ها دیگر روش بومی تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی بهبندانآب

طور سنتی و بومی گیرند، بهقرار میباران های استحصال آب ها که امروزه در ردیف روشبوده است؛ این سازه

ازی آب در فصول پرباران و استفاده از آن جهت تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی در سبه منظور ذخیره

هایی بسیار کارآمد و های گلستان، مازندران و گیالن از نمونههای استانبنداناند. آبفصول کشت ساخته شده

برای پخش ده برای روشی سنتی و سانیز احداث بندسار روند. پرصرفه تامین آب برای کشت برنج به شمار می

است و عالوه بر مهار  ایران مانند خراسان جنوبی در مناطق خشک و نیمه خشک سیالب و حفاظت خاک و آب

کند، همچنین باعث گیری از سیالب به غنی شدن خاک کمک میسیالب و تغذیه آبخوان، به دلیل رسوب

 (.١٣٩٤شود )اکبری و همكاران، گسترش کشاورزی سیالبی در منطقه می

ها و صنعتی شدن در دنیا همراه شده، دانش بومی به سرعت زمان که با جهانی شدن و رشد سریع فناوریاین 

 یالمثلضربرود. ی عظیمی از دانش بومی از میان میای، گنجینهدر حال نابودی است. با مرگ هر شیوه

حفظ و حراست از این  .«گرددیابود من یکتابخانه کامل میرد،یم ییدانا یرمردپ یوقت»که  گویدیم یقاییآفر

آوری و در عالوه بر این، این پژوهش، با جمعمیراث درخشان و انتقال آن به نسل آتی وظیفه همه ماست. 
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رسانی، ی دانش بومی کشور از طریق وبسایت و اپلیكیشن موبایل، اطالعاختیار گذاشتن آسان کلیه

 کند.یگیری و اجراییات را برای همه آسان متصمیم

  

   
 

 نتیجه گیری

با توجه به قرارگیری کشور ایران در کمربند خشک جهان، مناسـب نبـودن پـراکنش زمـانی و مكـانی      

ها، باال بودن میزان تبخیر و تعرق و عدم تعادل در استفاده از منابع آب سطحی و زیرزمینی توجـه بـه   بارندگی

هـای  های بومی، اتخـاذ راهبـرد  گیری از دانشیستی با بهرهلذا با .های جمع آوری آب باران ضروری استپروژه

مناسـب هـر منطقـه از     بـاران  هـای استحصـال آب  های مطالعه و طراحی سیسـتم مقتضی و بومی سازی الگو

 های منطقه بهره برد.بارش

در هر منطقه بایستی شرایطی مانند وضعیت اقلیمی،  باران های استحصال آبگیری از روشدر بهره

های فنی، مالی، اجتماعی، محیط زیستی، رولوژی، توپوگرافی، اِدافیكی منطقه، عوامل و محدودیتهیدو

 های استحصال آبگیری از روشدر بهره پیشینه در منطقه، فراهم بودن مصالح و امكانات را مد نظر قرار داد.

ابع مالی و اعتبارات دولت، عدم های منها و عوامل محدود کننده نیز وجود دارند مانند: محدودیتچالشباران 

های ، عدم تناسب طرح با پتانسیلهای نادرستربط، استفاده از روشهای متولی و ذیهماهنگی بین سازمان

 (.  ١٣٩٧ ،یو زارع چاهوک ینورموجود، در نظر نگرفتن شرایط منطقه ای و بومی )

 یریتمد یلاز قب یزندگ یهاکه همه جنبه ی،برآمده از دانش بوم یبوم یبرداربهره یهانظام

. اندیاتیح یاند، موضوعوجود آوردهها را بهمنظا ینکه ا یمردم یبرا دهند،یرا پوشش م یعیطب زیستیطمح

بر آزمون و خطا  یمبتن بیاتو تجر یقمشاهدات دق یشات،انجام آزما یانگربوده و نما یتجمع یی،هانظام ینچن

 یلقب ین. اشودیطور مداوم برآن افزوده مبه یددانش جد یعنیهستند  یزن یاپو یدانش بوم یهاهستند. سامانه

 ییرتغ یمحل یتمناسب نمودن در وضع یبرا یزرا ن یرونیدر درون خود، دانش ب ینوآور یجادها عالوه بر اسامانه

نابع وم یکشاورز یدر حال توسعه از دانش هوشمندانه یکشورها اورزان. مثال کشسازندیم یداده و بوم

حاصل  یعیکوچک طب هاییطبا مح یکارتباط نزد یقگذشته و از طر یهادانش از نسل ینبرخوردارند. ا یعیطب

 یداریو لذا پا کنندیم ییرتغ یزن یکشاورز یبوم یهادانش هاییستمس یطیمح یطشرا ییراتشده است. با تغ

 .سازندیفراهم م یطجوامع ومح یرا برا

 گردد:انش بومی در بحث استحصال آب باران، موارد زیر پیشنهاد میبا توجه به اهمیت موضوع د

 یالگوها یآورجمع یاجتماع یساختارها یلهر منطقه با تشك یدانش بوم یو مستندساز ینتدو -١

 هانوشتن نانوشته یبراباران استحصال آب  یمحل

 ح کشورهر منطقه و هر استان و در سط یها و اطالعات براداده هاییهال یهته -٢

 و کاربرمحور آن محوریریتمد یدر آن و طراح هایافته ییهکل یو بارگذار یاپو یتوبسا یک یجادا -٣

 مرتبط هاییافته یهکل یشنما یتبا قابل یافزار گوشنرم یهته -٤
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   منابع فارسی

های سنتی ان سازهها به عنو(، بررسی ساختار بندسار١٣٩٤اکبری، م. دستورانی، م.ت. عباسی، ع.ا. ) -

استحصال آب باران در مناطق خشک و نیمه خشک )مطالعه موردی: منطقه جنوب سبزوار(، چهارمین 

 .٩٤های سطوح آبگیر باران، مشهد مقدس، بهمن همایش ملی سامانه

(، دانش بومی مردم استان ١٣٩٤سروستانی، ا. )شیخ، و. سعدالدین، ا. عابدیم. بردی جعفری شلمزاری، -

های سطوح آبگیر باران، مشهد چهارمین همایش ملی سامانه برداری از آب باران،ستان دربهرهگل

 .٩٤مقدس، بهمن 

(، استحصال آب باران شیوه ای جهت استفاده از دانش بومی به ١٣٩١چكشی، ب. طباطبایی یزدی، ج. ) -

باران، مشهد آذرماه های سطوح آبگیر منظور تامین آب در مناطق خشک، اولین همایش ملی سامانه

٩١. 

ور ) و آبخوانداری در کش یزداریآبخ یدانش بوم یمعرف (،١٣٩٧ا. شفقتی، م. نصراللهی، س. ) پور،حسین -

 دوم و اول، تهران ،باران یرسامانههای سطوح آبگ یمل یشهما ینهفتم، (مطالعه موردی استان هرمزگان

 .اسفندماه

 بلوچستان، و آب وخاک استان سیستان تیریدرمد یسنت یشخوشاب رو (،١٣٩٠. )دهواری، ع .عرب، ع -

 .زدیمنابع آب،  تیریمد یدانش سنت یبین الملل شیهما

(، استفاده بهینه از آب باران راهكاری برای مقابله با کم آبی در مناطق ١٣٩٧نوری، ز. زارع چاهوکی، م. ) -

 .١٢٢-١١٥، صفحات ١خشک و نیمه خشک، نشریه آب و توسعه پایدار، سال پنجم، شماره 

های آبخیز مناطق خسک و م. نورمحمدی، س. معماریان، ه. ارزیابی پتانسیل استحصال آب در حوزه یوسفی، -

نیمه خشک با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره سلسله مراتبی ) مطالعه موردی: حوژه آبخیز رود 

های سطوح آبگیر باران، مشهد یش ملی سامانهچهارمین هماسراب شهرستان خوشاب استان خراسان رضوی(، 

 .٩٤مقدس، بهمن 

و نوین استحصال آب باران در مناطق  روشهای سنتی(، تحلیل کاربرد ١٣٩٥ملكی، م. همتی، م. همتی، ا. ) -

 ، رشت، اسفند ماه.های سطوح آبگیر بارانمین همایش ملی سامانهخشک و نیمه خشک، پنج
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