
١ 

  
   :دانش بومي مديريت و مهار سيالب در باغستان سنتي قزوين

  سزاوار نگاهي نو در زمينه حفاظت و احيا
  

  4حميدرضا رضايي، 3، حامد احمدي2، شكوه كرمانشاهاني*1مريم شهبازي
المللي امام انشگاه بينعضو هيات علمي د - 2،  نگاگر يعيو منابع طب يدانشگاه علوم كشاورز شناسي گياهي،دانشيار زيست -1

دانشگاه  -4  ست،يز طيدانشكده مح ست،يز طيمح يارشد طراحكارشناسدانشگاه علوم محيط زيست، دانشيار  -3 ،(ره) خميني
 .نگرگا يعيو منابع طب يكشاورز تهران

maryamshahbazi02@gmail.com* 
    

  چكيده
 نيهاي متداول تأماز راه يكي الب،يبرداري از سبهرهدر مناطق خشك و نيمه خشك جهان از جمله ايران، 

 تيو تقو ايو اح ، تثبيت خاك آبرفتيينيرزميز يهاآب هيدر تغذ ينقش مؤثر وي بوده آب براي كشاورز
قدمتي بيش از هزار  بااي از سامانه هاي پخش سيالب باغستان سنتي قزوين نمونه دارد. ياهيپوشش گ

و  واقع شده يفصل يهاافكنه رودخانه مخروط يالبرز و برو يهاهيدر دامنه كوهپا نيشهر قزو. استسال 
سامانه كارآمد پخش سيالب به صورت آبخوان منطقه و  نيتربه عنوان بزرگباغستان باغات بدون حصار 

عليرغم است. اين باغات  احداث شده هارودخانه نيا البيحفاظت از شهر در برابر س يبراحلقه سبزي 
 ياري. آبهكتار وجود دارد 2500تخريب و كاهش سطح قابل توجه، همچنان در سه طرف شهر به وسعت 

 هيتغذ زيو ن يآبرفت زيحاصلخ يهامرتب و مداوم خاك تيموجب تثب منحصر به فرد باغستان يالبيس
به  ييهادر كنار هم قرار گرفته و با مرز ييها. باغات به صورت حوضچهشوديم ينيرزميآب ز يهاسفره

شده ها پر آب به نوبت تا ارتفاع كرت، باغات يفصل بارندگدر . شونديمتر از هم جدا م كحدود يارتفاع 
و حداكثر  كيانگور با  يهاباغستان و بوتهبادام و پسته . درختان كنديب به مرور در خاك نفوذ مآ نيا كه

وري اقتصادي دارند. بهرهخود ادامه داده و  اتيبه ح، نييپا اريبس ريتبخ زانيمي با هادر ماه ياريدوبار آب
به ثبت رسيده است.  سيستم بومي مديريت آب باغستان سنتي قزوين در فهرست آثار ناملموس ملي

 يهاتيدر اولو شيدرخور خو گاهيجا ي و روش آبياري باغستان سنتي قزوين بهدارآبخواناميد است 
  .ابديدست  استان آب تيريمد يراهبرد

  
  باغستان سنتي، پخش سيالب، آبخوانداري، رودخانه فصلي، قزوين.ها: كليد واژه

  
Indigenous knowledge of flood management and floodwater spreading in 

Qazvin traditional garden; deserves a new look at conservation and 
restoration  

Abstract 
 
In arid and semi-arid regions of the world including Iran, harnessing floodwaters is a common 
way to supply irrigation water. Floodwater distribution also plays an effective role in 
replenishing groundwater, stabilizing the alluvial soil, and rejuvenating vegetation. Qazvin 
traditional garden is a paramount example of such floodwater distribution mechanism, dating 
back to over a thousand years, according to historical sources. The city of Qazvin is situated at 
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the foothills of the Alborz ranges on the fringes of the seasonal rivers. The traditional garden 
was built as a protective green belt around the city against floods. These unfenced gardens act 
as the main dyke and the largest aquifer in the region. They cover a vast area of around 2500 
ha on three sides of the city. The unique practice of floodwater irrigation stabilizes the alluvial 
soil and recharges water underground reservoirs. These gardens are pitched together and 
separated by borders up to one meter high, which turn up to the height of the plots allowing the 
water to penetrate gradually into the soil. Almond, pistachio and grape trees are irrigated once 
or twice a year, when the rate of evaporation is very low. With such little irrigation, these trees 
survive and have economic return. It is expected that the unique floodwaters irrigation of 
Qazvin traditional garden achieve its status in the strategic priorities of water management in 
the province. 
Keywords: aquifer, floodwater spreading, Qazvin, seasonal rivers, traditional garden 
 

    
  مقدمه

زدايي و نيز توسعه همزمان كشاورزي هاي سنتي حفاظت خاك و آب و بيابانبه روش از ديربازايرانيان 
هاي هاي سنتي و دانشاند. چنين شيوهدست يافتههاي اقليمي، خاك و زمين در كشور متناسب با محدوديت

منطبق با نيازهاي از سوي ديگر شرايط اقليمي پرفشار كشور و  و بومي آبخيزداري سازگار با محيط زيست
در عين پاسخگويي به نيازهاي رو به رشد جوامع، منابع محدود منابع  هانشينان بوده است. اين روشآبخيز

هاي هاي اين دانشيگ. از مهمترين ويژداده استپايدار مورد بهره برداري قرار مي  طبيعي را نيز به گونه اي
  توان به سادگي، كم هزينه بودن، اطمينان از توازن بوم شناختي و مشاركت مردمي اشاره نمود. بومي مي
در مناطق آب براي كشاورزان و باغداران  ينهاي متداول تأماز راه يكيبعنوان  يالب،برداري از سبهره
برداري بهرهآب باران و  . در حقيقت با استحصالاست مرسوم بوده از جمله ايران خشك جهان يمهن  خشك و

 يادر زراعت  يالبيس ياريموسوم به آب اييوهشدر قالب هاي كوچك و هاي جاري شده در آبراهههرزآباز 
از بندهاي  يفي)، ردين(خاد يضـاي عرهدر دره يهاي خـاكپشـته ث. احداشده استياستفاده م يباغدار
براي درختكـاري  داريبهاي شآوري هرزآب از دامنه، جمعيالبيبـرروي خطـوط تراز (اهار)، زراعت س يخاك

و  هاهاز آبراهـ هايالبها (گسور) و انحراف سـو آبراهه هايلدر كف بستر مس يلبرداري از س(مسكات)، بهره
برداري از باران و هاي بهرهاز روش ييها) نمونهيالبيس ياريروي سكوهاي تراز (آب آنها بر يتو هدا هايلمسـ
  ).1397مرندي و همكاران،  يني(حس باشنديم يمنمصر، هندوستان، تونس و  يدر كشورها يالبس

كاري با استفاده از است. نخل شدهيدر خراسان، انجام م يشاز هفت هزار سال پ يرانا در يالبيس ياريآب
در مناطق جنوبي استان فارس معمول بوده است. در اين روش با احداث يك دهانه آبگير، بخشي از  يزسيالب ن

هاي كاشته شده در و آبياري نخل كردنهاي اصلي به سوي اراضي حاشيه آن، به منظور سيراب سيالب آبراهه
 يهادر جنوب خراسان، حوضچه يندرصد از سيالب كنترل شود. همچن 70شود و حدود اين اراضي هدايت مي

) و در 1374 ي،خدر(عرب "بندسار"خشكه رودها بنام  يرخطوط تراز در مس يرو يزخاكر يشده با بنا يجادا
 "هوتك"و  "دگار" يز) و نYari, 1997( "خوشاب"بنام  يسنگ يا يخاك هاييوارهو بلوچستان د يستانس

     ).1397مرندي و همكاران،  ينيهستند (حس يراندر ا يالباز س يبرداربهره يسنت يهااز سامانه ييهانمونه
 يطيمح يطو شرا يستز يطسازگار با مح ياراغلب بس يالب،برداري از سبهره يهاي سنتروش درحاليكه

. عالوه بر توليد محصول، كنترل شودينم يها توجه مناسبروش ينخاص كشور است، متاسفانه در كشور به ا
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اين شيوه سنتي  يها نيز ازجمله مزاياهاي زيرزميني و آبخوانيه مصنوعي آبسيل، حفاظت خاك، تغذ
بنام  يالبمنحصر بفرد پخش س يهاسامانه يناز ا يكيي حاضر، باشد. در مقالهبرداري از سيالب ميبهره

 .شوديم يمعرفتوجهي قرار گرفته است، كه متاسفانه مورد بي ينقزو يباغستان سنت

  
  آبخوان منطقه  ينتربزرگ ين،زوق يباغستان سنت 

واقع شده است. به  يفصل يهاافكنه رودخانهمخروط يالبرز و بر رو هاييهدر دامنه كوهپا ينقزو شهر
خشك داشته، در  ييباغستان، آب و هوا يريگشكل يخود و از ابتدا يخدر طول تار يكهدر حال يلدل ينهم

 ينحفاظت از شهر در برابر ا يباغات برا ين. اگيرديقرار م يفصل هاييالبفصول زمستان و بهار در معرض س
، شمايي از شهر ، الف-1شكل طراف شهر احداث شده است. ادر  يصورت حلقه سبزبه انههوشمند ها،يالبس

 ين). ا1391 يدي،(جمش ها ترسيم شده استتوسط روس 1915دهد كه در سال قزوين و باغستان را نمايش مي
و انگور است كه با  زوينبادام و پسته ق يمتحمل به خشك مانند درختان يباارزش يكيمنابع ژنت يباغات دارا

و  يوهم يفيتو ك يتاز هزارسال براساس كم يشارقام در طول ب يندارند. ا يخوب يكم، بازده اقتصاد يآب يازن
 ينا يكيتنوع ژنت يبر رو يهمطالعه اول يكاند. در توسط باغداران انتخاب شده منطقه يطبا شرا يسازگار يزن

  ). 1397 وند،يشده است (حاج يمنحصر به فرد بادام ثبت و كدگزار يپژنوت 50از  يش، تنها بدرختان
 يقرون متماد يباغات موجب شده است تا طاين بودن  حصاريدر مجاورت شهر و بباغستان گرفتن  قرار

باغداران  يوتمندسخا ين. ايستندساكنان شهر كه الزاما مالك باغات ن يرايتفرجگاه شهر باشند و پذ ينترمهم
منابع باغستان  يه. كلتاسرقم زده  يناست كه باغستان در قزو يتيو هو يفرهنگ يماز مجموعه عظ يتنها بخش

 برانگيزينخاص و تحس يو حقوق يريتيمد ياز سازوكارها يبرداراز جمله آب، منابع مشترك هستند و با بهره
پالك و  يك. هر قطعه باغ در باغستان شونديك گذاشته مباغستان به اشترا ينمالك يادتعداد ز ينباغستان ب
  )1381 زادگان،يدارند (اخو يباغات يامنطقه باغ  يندر ا ينقزو ياز اهال ياديز يتدارد و جمع يسند ثبت
گيري تمدن شهري و هويت پيوندي شهر و باغستان باعث شده است تا باغستان نقش محوري در شكلهم

كه  ه استهكتار وسعت داشت 4000 زبيش ا تاتا حدود شش دهه قبل، باغستان اجتماعي در قزوين داشته باشد. 
تخريب بخش شمالي آن توجهي به  جايگاه باغستان در پايداري اكوسيستم قزوين، به داليل متعدد از جمله بي

باغستان  ير،اخ يهادهه هاييبحاضر پس از تخر درحال .شد و بخش هايي از شرق و غرب آسيب ديد
از باغستان كه در محدوده شهر  ييهاكتار با احتساب بخشه 2800( دهديم يلرا تشك يهكتار 2500ياپهنه

 يب). باغستان سنت-1را دربرگرفته است (شكل  ين) كه از سه طرف شرق، جنوب و غرب، شهر قزوقرار گرفته
قرار دارد. باغات مدرن اطراف  "يثبت جهان"ثبت شده و اكنون در فهرست انتظار  يدر فهرست آثار مل ينقزو

 يتشهر به موجود يتو موجود باغستان شكل گرفته ياتدر امتداد ح يزن ينقزو يزحاصلخباغستان و دشت 
      . )1396(كرمانشاهاني،  باغستان گره خورده است

 
  ينقزو يدر باغستان سنت يالبپخش س
ها و در كرت شونديم يباغدرون يوارد نهرها ي،فصل يهارودخانه يقاز طر هايالبس ي،باغستان سنت در

مرتب و  يتفرد باغستان، موجب تثببهمنحصر يالبيس اريي. آبكنندينشست م ينشده و به مرور در زم يرهذخ
 بلندمدت يود. متوسط بارندگشيم يرزمينيآب ز يهاسفره يهتغذ يزو ن يآبرفت يزحاصلخ يهامداوم خاك
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خشك بودن منطقه و ضرورت  يانگركه ب باشديم متريليم 1470 يرو متوسط تبخ متريليم 312 حدود ينقزو
  به آن توجه شده است.  يربازكه از د باشديم يفصل يهااز رودخانه يوربهره آب مقتصدانه و يريتمد

با اشكال  ييهاو به صورت حوضچه هستندبه هم  لاز نظر وسعت نابرابر، بدون حصار و متص يباغات سنت
متر  2000مترمربع (متوسط  5000تا  250مساحت هر قطعه باغ از اند. نامنظم در كنار هم قرار گرفته يهندس

باغات  يواقع است. متاسفانه تمام وينهزار قطعه كه در شرق، جنوب و غرب قز10 يبيمربع) و به تعداد تقر
و  يكتا  يمبا ارتفاع ن يقطور يخاك ي). مرزها1384 زادگان،ي) (اخو1آن نابود شده است (شكل  يضلع شمال

 ينو ا شونديها پر از آب مبه نوبت تا ارتفاع كرت ي. باغات در فصل بارندگكننديها را از هم جدا مر باغمت يمن
نفوذ  ين). همچن1382 نژاد،ي(صف شونديم ياريها آبو درختان و بوته كنديم فوذآب به مرور در خاك ن

). 1388كند (آورث،  يهرا تغذ ييرزمينآب ز يهاسفره توانديم يدوسوم آب ورود يزانآب به م يجيتدر
وجود دارد،  يرتبخ يزانم ينتركم درشرايطي كهبهار  يلبار اوا يكبار در زمستان و  يكبطور معمول  ياريآب

امروز  نباغستا ياري. آبشودينم انجاماز جمله فصل تابستان،  يگرباغستان، در زمان دآبياري . گيرديصورت م
كه ممهور به  شوديم يمباغستان تقس يسنت يريتمد يستمس يقمار آب از طراز طو يانسخه يهمچنان بر مبنا

را كه  يالبس ياري،آب يوهش ينا). 1382 نژاد،ياست (صف يقمر يدر قرن هفتم هجر "يحمداله مستوف"مهر 
   ست.نموده ا يلتبد نظيريب يبه فرصت يبازده اقتصاد يجادبا ا رفته،يشهر به شمار م ياتادامه ح يبرا يديتهد

  
قرار  يناطراف قزو يمثل حلقه سبز كهشده  يمترس يهروس يكه توسط قوا 1915در سال  ينقزو ينقشه باغستان سنت - الف -1 شكل

  اند.نابود شده يقرار دارد و باغات ضلع شمال ينباغستان كه باغات در شرق، جنوب و غرب قزو ينقشه فعل -داشته است، ب
  
  و باغستان ينقزو يدروژئولوژيشبكه ه 

 يهاشامل رودخانه يندر قزو يفصل يهارودخانهاست.  يفصل يهاباغستان رودخانه يمنبع آب ترينمهم
  الف).-2(شكل  شونديم يتهدا يبه داخل باغستان سنت يچايو دل ياروشته، زو زار،با ين،باراج

 الف

 ب
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 ياريشبكه آب يرزميني،ز يهادارند عبارت از: آب يبرداركه امكان بهره يگريد يدر كنار آن منابع آب
اي است كه باغستان به جز چند مورد حلقه چاه بهره ينشهر قزو يسطح يهاو آب ينطالقان، پساب شهر قزو

  ). 1388(آورث، از آنها ندارد
 ينتر(ارنجك) از مهم ينباراج رودخانهاي، منطقهبق گزارش مشاورين آورث و آمار شركت آبط

باغستان به  يبخش شرق كنندهينمنبع آب تام ينترو مهم آيديبه حساب م ينقزو يشمال يهاسرشاخه
باالدست  يهامترمكعب در سال است. اگر برداشت يليونم 14,11رودخانه  ينا يآبده هكتار است. 900مساحت 

در محل  ين. آب رودخانه باراجرسديمترمكعب از آن به باغات م يونليم 7,81 يريم،و اتالف آب را در نظر بگ
و بهاره تا حدود خردادماه،  يالبيس يهارشته از آن با استفاده از آب يك. شوديم يمسد به دو رشته تقس

. شوديم يندشت قزو يراه يگرو رشته د سازديرا مشروب م يجنوب و جنوب شرق ي،شرق يهااز باغ يبخش
پراز آب شده پس از  يهاو كرت ينقزو يباغستان سنت يهادر نهرآب ينآب رودخانه باراج يمتقس 2در شكل 

  ب و ج).-2(شكل  دهديرا نشان م 98 ينفرورد يلس
 يابانرا تا خ يناصرآباد و باغات جنوب تاكستان و كمربند يمتا جاده قد يبازار، باغات شمال غرب رودخانه

 ي،دادگستر يكو ي،امور آب، دانشگاه علوم پزشك يسات. متاسفانه با احداث تاسكندياصفهان مشروب م
 شده،يمنشعب م ياصل يرودخانه از كه يتمام انهار فرع ي،و مجتمع ادارات دولت يباهنر و اسدآباد هاييابانخ

حقĤبه خود  يزن ياند و قسمتاز حقĤبه محروم شده يناز باغات غرب قزو يقسمت يبترت يناند. به اشده يبتخر
رودخانه، به  ينساالنه ا يمترمكعب آبده يليونم 14,9. از كننديمنطقه منتقل م يناز باالدست به ا يرا به سخت

  . رسديمترمكعب آن به باغات م يليونم 8,61باالدست،  ياهياندازعلت اتالف و دست
. نمايديم ياريقصران و سرآتش را آب يهااست كه بلوك احمدخان و محل يوشته رودخانه گمنام رودخانه

 يناز ا يتلفات باالدست، آب ي. متاسفانه به واسطهريزديآن به رودخانه بازار م يباال ياربس يالبحجم س
  .رسديدست نم يينرودخانه به پا
از باغات جنوب جاده رشت تا جاده  يو قسمت يشهباغات شمال جاده رشت تا كارخانه ش يارزو رودخانه

متاسفانه در مترمكعب در سال است كه  يليونم 5,84رودخانه،  ينا ي. آبدهكنديم ياريتاكستان را آب
  است. يافتهكاهش  زياديآن به مقدار  يبدهشن و ماسه در باالدست، آ رويهيبه علت برداشت ب يراخ يهاسال

از باغات  يجنوب جاده رشت، جنوب جاده تاكستان و قسمت يشه،باغات مجاور كارخانه ش يچايدل رودخانه
. شونديم ياريآب يارو زو يچاياز باغات بطور مشترك توسط دل ي. بخشكنديم ياريبار را آبتره يدانجنوب م

مترمكعب  يليونم 11,77انجام شده،  يكه توسط سازمان جهاد كشاورز روبييرودخانه، پس از ال ينا يآبده
رودخانه، حاصل آب  يندر ا يآباز آن است كه متاسفانه مشكل كم يحاك يدر سال است. گزارش جهاد كشاورز

  رودخانه است.  ينهر سنت يوارهد يدنو بر يدزد
  
   ارزش باغستان از منظر آب 

متر مكعب  يليونم 30 آورث ينطبق برآورد مشاور ياريبار آب 2 يبه ازاآب در باغستان  يرشپذ ظرفيت
 ينقزو يالملل ينمنتشر نشده دانشگاه ب يپژوهش گزارش يمبنا با احتساب اين ظرفيت و بر .)1388( است

پساب در  يهتصفآب حاصل از  يمتو ق يفيتبا ك كنديم يرهذخ يالبكه باغستان از محل س يارزش خالص آب
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 100 يگذاربرق و لوله ينهو با احتساب هز تومان يلياردم 60(كمترين ميزان ارزش آب)، ساليانه  يزحد كشاور
) كه با ي(امالح و مواد آل يو خاك يفصل يهاآب رودخانه يفيتك مسلمابرآورد نمود.  توانيارد تومان ميليم

عنوان استخر باغستان به يزش كالبدارعالوه بر اين . باشدينم گذارييمتقابل ق آورد،يم يهخود از كوهپا
  ).ينقزو يالملل ينتومان برآورد شده است (دانشگاه ب يلياردم 1200 ي،سطح يهاآب يرهذخ يخاك

  
  تغذيه آبخوان و مشخصات خاك در باغستان

شويم به تدريج بافت شمال و شرق و غرب باغستان و هر چه به طرف شهر و جنوب نزديك مي هايخاك
باشد. در شمال باغستان زهكشي خاك سريع و در مي يلوم-يرس-يو شن يلوم-يز نوع رسخاك سنگين و ا

تا  1از  راضيا يب. ششوديتر مها كمتر و نفوذپذيري خاك آهستههاي جنوبي شيب ماليم، ناهمواريقسمت
متر  يليونم 20-30هزار مترمكعب و جمعا  10. هر هكتار از باغستان در هر نوبت باشديدر هزار م 10حداكثر 
 5تا  3داشته و باغات  يانروز جرشبانه 40 يالبها، سسال ي. در بعضدهديم يرا در خود جا يالبمكعب س
 زادگان،ياست) (اخو گرفتهيم يب در باغستان جايالمتر مكعب س يليونم 50 يعني( شدنديم ياريمرتبه آب

 يهمترمكعب در ثان 10حداكثر  يبا دب ينزوبه طرف جنوب دشت ق ياز بخش شمال يرينش يها). ورود آب1381
هاي دشت قزوين كه كليه اراضي محدوده باغستان از نوع بهترين خاك دهدياست. اطالعات نشان م ياندر جر

خود از شمال به سمت  يردر مس يالبيس يرينش يهاآب يتاز هدا يريجلوگ در ياست. باغستان نقش مهم
و  نياي(اكبر شوديدست م ينپائ يشدن اراض يو مانع باتالق كنديم فايزارها و رودشور جنوب استان اشوره
 وبتر از جنمناسب ي). با توجه به نوع خاك درشمال باغات وضعيت تغذيه مصنوع1388، آورث، 1382 ي،كاظم

وضعيت سنتي كه مجموعه  - 1: يردصورت گ توانديم يرباغات در دو شكل ز يمصنوع يهباشد تغذباغات مي
  هاي گذشته اين نقش را ايفا نموده و و در قرن باشديبه عنوان يك حوزه تغذيه آبخوان پايين دست م باغات،

 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در  ينآب رودخانه باراج يمتقس - )، ب1388(آورث،  ينقزو يو باغستان سنت ينمشرف به شهر قزو هاييلحوضه مس - الف- 2 شكل
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هاي تغذيه مصنوعي (با اجرا و با احداث حوضچه -2. كنديهاي منطقه را به پايين دست هدايت مسيالب
هاي سيالبي ره فصلي آبتوان ضمن ذخيبرداري اصولي) بخصوص در حاشيه باغات و در منطقه شمال، ميبهره

   كنندگي باغات اقدام نمود.نسبت به تشديد نقش تغذيه
  

  يباغستان سنت يداتتهد
آن در  يريورود صنعت و جاگ ي،توسعه نامتوازن شهر يلگذشته به دل يهادر دهه ينقزو يسنت باغستان

اين ز او لزوم حفاظت  يكاكولوژ هاييتبه ظرف اعتنايييها و معابر و باز باغستان، توسعه راه ييهابخش
مجاورت باغستان و است.  يافتهه و سطح آن به حدود دو سوم كاهش نهاد يبدر تخر ي، رومجموعه پراهميت

موجب شده است تا باغستان در سالهاي اخير در معرض  ،آن است هاييويژگمله مهمترين شهر كه از ج
   اندازي و تبديل به زمين شهري قرار گيرد.دست

با توجه به  يكنول رسنديبه نظر م يباغستان كاف يورحفظ و بهره ياگرچه منابع آب موجود در منطقه برا
. بر اساس يندآنها استفاده نما ياند به درستمنابع، تاكنون باغات نتوانسته ينا يحناصح يريتو مد هايتمحدود

متر مكعب است  يليونباغستان پنجاه م به يرودخانه فصل 5از مجموع  يافتحجم آب قابل درها، رودخانه يدب
مواجه  ياعمده يهابا چالش يمنابع آب ين. ارسديآب به باغستان م ينمترمكعب از ا يليونم 25تا  22تنها كه 

شده، عدم  يجاده اتاز ييبدون نظارت، برداشت مناطق روستا يالسازيهستند از جمله توسعه باالدست و و
 يالبيس يمقطع يانشن و ماسه در باالدست و جر رويهيبند، برداشت بآب يجادها، ابستر رودخانه يسامانده

. شودياز حقĤبه باغستان م يدرصد 45-50قابل توجه  يارها كه موجب اتالف حجم بسرودخانه يتاز ظرف يشب
باغستان را  ياز مشكالت آب يبخش مهم توانيرب مناكارآمد و مخ ياز توسعه يزو پره يحصح يريتبا مد

شامل پارك  ينباراج يها، توسعه منطقه گردشگرچالش ينتراز مهم يگرد يكي). 1388مرتفع كرد (آورث، 
از  يميتنها ن شودياست كه موجب م ينباراج پارك در باالدست رودخانه يو سافار يعتدهكده طب ي،جنگل
 مورد باغستان ازهكتار  900 به موجب آن به باغستان هستند، به باغات برسد وها كه حقاآب رودخانه يتظرف
در اثر مشكالت  يرهاشدگ ي،سبك زندگ ييربه تغ توانيباغستان م يبعوامل تخر يگرد ازشود.  واقع يدتهد

  از باغات نام برد. يو خرد شدن بعض يمتول ينهادها ياز سو يكاف يتعدم حما ي،و باغبان يباغدار
   
  يشنهاداتو پ يريگنتيجه 

 يرهذخ يقاز طر يلسو با كاهش خسارات س يكاز  ين،قزو يدر باغستان سنت يالبس پخش يبوم دانش
دشت  ياو جلگه دستيينپا ياراض ياتح كنندهينتضم از سوي ديگر يرزمينيز آبهاي سفره يهآب و تغذ
آب،  يرهارزش ذخ اران،باغد ييغذا يتو امن يدارد پا. نقش باغستان در اشتغال، اقتصاباشديم ينقزو يزحاصلخ

. با باشديم يتحائز اهم يارآن بس يكو ارزش اكولوژ يزگردخاك باغستان، ممانعت از ورود ر يارزش باال
در دشت  ينمتاسفانه فاجعه فرونشست زم يرزميني،ز يهارفتن سطح آب يينباغستان و به موجب پا يبتخر
 هايتوجهييخواهد بود. لذا نظر به ب بينييشپ قابلهمجوار مانند همدان و تهران  يهاهمچون استان ين،قزو
 يرو سا يخشكسال يهاآب در سال ينحفظ آنها، تام يبرا شوديم يشنهادباغات، پ ينبه ا يراخ يهادهه
ر در بستر و شه يراصولياز توسعه غ يريجلوگ يزها و نبستر رودخانه يباغداران، سامانده يازموردن يهانهاده
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و  يعيادارات منابع طب يزاستان و ن يمشرف به شهر توسط سازمان جهاد كشاورز يهارودخانه يمحر
از . يدبه عمل آ يالزم و مناسب يتاعتبار ساالنه) حما يفهمراه با رد يطرح جامع يف(با تعر يجو ترو يزداريآبخ

 يكاربر ييرو تغ ياستعداد رها شدگ يشافزا باغستان كه موجب يكپارچگيرفتن  يناز تكه شدن باغات و از ب
آبها و و قطع راه يرمس يييرنهرها، تغ يبه شبكه يبكه موجب آس يو توسعه شهر يجاده سازشود و نيز از مي

 يقاز باغداران از طر يتحما ، جلوگيري شود.شوديم يباغستان سنت يدارنقش آبخوان يجيتدر ينابود
و  يمهب يستمو س يتامن يرنظ هاييشو چال يهرز، سرمازدگ يهاات، علفبه مسائل مبارزه با آف يدگيرس
 هايي. بطور خاص استفاده از تكنولوژيردمورد توجه قرار گ يدبا آردييت يهادر قالب طرح يازدهيامت

 ياريو روش آب يداراست آبخوان يد. اميردقرار گ يجد يمورد بررس يدبا يتآب و امن يريتنامحسوس در مد
آب  يريتمد يراهبرد يها يتدر اولو يشدرخور خو يگاهبه جا وينقز يمنحصربفرد در باغستان سنت بييالس

باغات ممانعت بعمل آورده و  ينا يبو با توجه به نقش آن در حفاظت شهر و استان، از تخر يابداستان دست 
  .صورت پذيرد باغات ياءاح يبرااقدام عاجل 
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