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 چکیده 

بوم زمینه آب و خاك، بدلیل کارکردهاي مطلوب آن و بویژه اطمینان از سازگاري باال و حفظ توازن بـوم دانش بومی در دانش بومی در  امروزه توجه بهامروزه توجه به زمینه آب و خاك، بدلیل کارکردهاي مطلوب آن و بویژه اطمینان از سازگاري باال و حفظ توازن 
سالهاي آنچه به گردآوري و تدوین دانـش بـومی در سـالهاي   شناختی و همچنین همراهی و مشارکت مردمی از اهمیت بسزایی برخوردار است.شناختی و همچنین همراهی و مشارکت مردمی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بومی در  نش  آنچه به گردآوري و تدوین دا

شد دانش مناسبی است که در عین پاسخگویی به نیازهاي رو به رشـد   اخیر اهمیت مضاعف بخشیده است، ضرورت دستیابی به فن آوري واخیر اهمیت مضاعف بخشیده است، ضرورت دستیابی به فن آوري و دانش مناسبی است که در عین پاسخگویی به نیازهاي رو به ر
نش دانـش   رسیدن به این دانش مناسب، تنها از راه تلفیقرسیدن به این دانش مناسب، تنها از راه تلفیق  جوامع، منابع محدود طبیعی را نیز به گونه اي پایدار مورد بهره برداري قرار دهد.جوامع، منابع محدود طبیعی را نیز به گونه اي پایدار مورد بهره برداري قرار دهد. دا

یق اري و بهره گیري از این حکمت دیرین و تلفیـق بنابراین هر اقدامی براي گردآوري دانش بومی آبخیزدبنابراین هر اقدامی براي گردآوري دانش بومی آبخیزدرسمی و دانش بومی میسر است رسمی و دانش بومی میسر است  اري و بهره گیري از این حکمت دیرین و تلف
مردم هرمزگان با توجه به محدودیت هاي اقلیمی و خشکی محیطی این خطه، از مردم هرمزگان با توجه به محدودیت هاي اقلیمی و خشکی محیطی این خطه، از   آن با علوم نوین در شرایط کنونی امري ضروري است.آن با علوم نوین در شرایط کنونی امري ضروري است.

مردم ربی توسـط خـود مـردم دیرباز اقدامات مختلفی را در زمینه بهره برداري از منابع آب و خاك و استحصال باران، که بصورت سنتی و تجدیرباز اقدامات مختلفی را در زمینه بهره برداري از منابع آب و خاك و استحصال باران، که بصورت سنتی و تج خود  سط  ربی تو
سامانه هاي سطوح آبگیر باران، مدیریت و بهره برداري سنتی از سیالبها، جداسازي آب شور و سامانه هاي سطوح آبگیر باران، مدیریت و بهره برداري سنتی از سیالبها، جداسازي آب شور و   کسب شده، مورد استفاده قرار می دهند.کسب شده، مورد استفاده قرار می دهند.

شیرین، حفظ خاك، بهره برداري از اراضی شیبدار و زراعت سیالبی مجموعه اقداماتی است که توسط مردم در منطقه خشک هرمزگان، شیرین، حفظ خاك، بهره برداري از اراضی شیبدار و زراعت سیالبی مجموعه اقداماتی است که توسط مردم در منطقه خشک هرمزگان، 
سنتی ر و کرانه هاي خلیج فارس و سواحل دریاي عمان مورد استفاده قرار می گیرد. این گنجینه شناسایی شده شامل شیوه هاي سـنتی جزایجزای ر و کرانه هاي خلیج فارس و سواحل دریاي عمان مورد استفاده قرار می گیرد. این گنجینه شناسایی شده شامل شیوه هاي 

جرا و حفاظت و بهره برداري از منابع آب و خاك است که با بررسی اجمالی اهداف و کارکردها، جانمایی و مکانیابی، چگونگی طراحی، اجـرا و  حفاظت و بهره برداري از منابع آب و خاك است که با بررسی اجمالی اهداف و کارکردها، جانمایی و مکانیابی، چگونگی طراحی، ا
عدادي ازتعـدادي از  به معرفی اجمالیبه معرفی اجمالی  ههن مقالن مقالدر ایدر ای  اند.اند.  بهره برداري معرفی گردیدهبهره برداري معرفی گردیده یزداري سـازه هـا و روش هـاي سـنتی آبخیـزداري   ت سنتی آبخ هاي  ها و روش  کی از بعنـوان یکـی از سازه  نوان ی بع

 شود. شود. میمیپرداخته پرداخته الگوهاي دانش بومی در استان هرمزگان الگوهاي دانش بومی در استان هرمزگان 
 

 روش هاي سنتی، چاه نزوآبخیزداري، دانش بومی،  واژه هاي کلیدي:
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 مقدمه 
یاتیبهره برداري بیش از ظرفیت از آبخوان هاي زیرزمینی و شرایط کنونی حاکم بـر ایـن منـابع حیـاتی   نابع ح ین م بر ا مامی ایجـاب مـی نمایـد از تمـامی   بهره برداري بیش از ظرفیت از آبخوان هاي زیرزمینی و شرایط کنونی حاکم  ید از ت می نما جاب  ای

ستفاده ها در جهت جبران بـیالن منفـی، تعـادل بخشـی، جلـوگیري از فرونشسـت زمـین و حفـظ تـوازن اکولوژیـک منـاطق اسـتفاده قابلیتقابلیت ناطق ا یک م توازن اکولوژ فظ  مین و ح ست ز لوگیري از فرونش شی، ج عادل بخ فی، ت بیالن من ها در جهت جبران 
موارد با تکیه بر دانش بومی آبخیزداري با مشارکت مردم در استان هرمزگان از این دسـت مـوارد اجراي موفق الگوي بومی آبخوانداري اجراي موفق الگوي بومی آبخوانداري  گردد.گردد. ست  با تکیه بر دانش بومی آبخیزداري با مشارکت مردم در استان هرمزگان از این د

  مهم مورد نیاز در شرایط امروز کشورمان به شمار می رود.مهم مورد نیاز در شرایط امروز کشورمان به شمار می رود.
سبه، بیش از هر چیز توجه را به خود معطوف می نماید، چگونگی تشخیص و مهندسی گذشـتگان در دقـت محاسـبه،   ،،آنچه در این بینآنچه در این بین قت محا شتگان در د بیش از هر چیز توجه را به خود معطوف می نماید، چگونگی تشخیص و مهندسی گذ

می و تنوع فعالیت ها متناسب بـا شـرایط اقلیمـی و   االخص مکانیابی صحیح سازه ها و فعالیت هاي صورت گرفته می باشد.االخص مکانیابی صحیح سازه ها و فعالیت هاي صورت گرفته می باشد.اجرا و باجرا و ب  طراحی،طراحی، شرایط اقلی با  تنوع فعالیت ها متناسب 
طبیعی نقاط مختلف استان از دیگر نکات قابل توجه است. و کالم آخر اینکه نوع مدیریت آنها در سطح آبخیزها، همزیستی با طبیعت و طبیعی نقاط مختلف استان از دیگر نکات قابل توجه است. و کالم آخر اینکه نوع مدیریت آنها در سطح آبخیزها، همزیستی با طبیعت و 

سان، آبشرایط اکولوژیک، نشان از درك اصول اکولوژیک و نگاهی جامع در تعریف رابطه بین انسـان، آبابداع الگوهاي بهره برداري متناسب با ابداع الگوهاي بهره برداري متناسب با    ،،شرایط اکولوژیک، نشان از درك اصول اکولوژیک و نگاهی جامع در تعریف رابطه بین ان
با وارد ضرورتی که در استفاده از الگوهاي نوین و مدلهاي غیربومی به لحاظ تامین تناسـب بـا وضـعیت اکوسیسـتم بـا وارد   خاك و گیاه دارد.خاك و گیاه دارد. ستم  ضعیت اکوسی با و سب  ضرورتی که در استفاده از الگوهاي نوین و مدلهاي غیربومی به لحاظ تامین تنا

با ر زیستی را تضمین نماید.موضوعی که ضـرورت آن در شـرایط حاضـر بـا نمودن کمترین آسیب به طبیعت و منابع طبیعی، امنیت پایدانمودن کمترین آسیب به طبیعت و منابع طبیعی، امنیت پایدا ضر  شرایط حا ضرورت آن در  ر زیستی را تضمین نماید.موضوعی که 
   رویکرد مدیریت جامع حوزه هاي آبخیز بیش از پیش احساس می گردد.رویکرد مدیریت جامع حوزه هاي آبخیز بیش از پیش احساس می گردد.
قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی دال قانون افزایش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی دال   2727تکالیف قانونی مصرح در قوانین مصوب در این زمینه از جمله ماده تکالیف قانونی مصرح در قوانین مصوب در این زمینه از جمله ماده 

یزان نزوالت آسمانی و جبران بیالن منفی دشت ها از طریق اجراي طرحهاي آبخیزداري و آبخوانداري بـه میـزان بر ارتقاي سهم مهار بر ارتقاي سهم مهار  به م   %%7,57,5نزوالت آسمانی و جبران بیالن منفی دشت ها از طریق اجراي طرحهاي آبخیزداري و آبخوانداري 
سرزمین در سال ایجاب می نماید عالوه بر شیوه هاي معمول از تمامی ظرفیت ها در این رابطه در جهت تحقق اهداف قانون و نجـات سـرزمین  جات  در سال ایجاب می نماید عالوه بر شیوه هاي معمول از تمامی ظرفیت ها در این رابطه در جهت تحقق اهداف قانون و ن

ز الگوهاي پایدار منطبق بر دانش بومی و تلفیق آن با علوم و فنون نوین با مشارکت مردم ز الگوهاي پایدار منطبق بر دانش بومی و تلفیق آن با علوم و فنون نوین با مشارکت مردم ایران استفاده گردد. در این میان بهره گیري اایران استفاده گردد. در این میان بهره گیري ا
تدوین و چاپ کتاب تدوین و چاپ کتاب    از راهکارهاي اصولی است که در اولویت برنامه هاي اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان هرمزگان قراردارد.از راهکارهاي اصولی است که در اولویت برنامه هاي اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداري استان هرمزگان قراردارد.

 ق گامی در این مسیر به حساب می آید.ق گامی در این مسیر به حساب می آید.دانش بومی آبخیزداري هرمزگان و اجراي الگوهاي بومی موفدانش بومی آبخیزداري هرمزگان و اجراي الگوهاي بومی موف
شور و در بعنوان الگویی موفق در مخـروط افکنـه هـاي آبرفتـی کشـور و در  با کارکرد مطلوببا کارکرد مطلوب بومی آبخوانداري هرمزگان میتواندبومی آبخوانداري هرمزگان میتواند  هايهايشیوهشیوه  تی ک هاي آبرف نه  خروط افک بعنوان الگویی موفق در م

 شرایط مشابه در راستاي تغذیه آبخوان ها و تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی با مشارکت ذینفعان اجرا گردد.شرایط مشابه در راستاي تغذیه آبخوان ها و تعادل بخشی آبهاي زیرزمینی با مشارکت ذینفعان اجرا گردد.
 

  اهمواد و روش
 هرمزگان گنجینه دانش بومی آبخیزداري

خاك، موقعیت و شرایط استان بر روي کمربند خشک جهان، موجب خلق تجارب محلـی ذیقیمتـی در زمینـه حفـظ منـابع آب و خـاك،  نابع آب و  فظ م نه ح تی در زمی لی ذیقیم موقعیت و شرایط استان بر روي کمربند خشک جهان، موجب خلق تجارب مح
گان از سواحل و کرانه هاي خلیج فارس و دریاي عمان گردیده است. مردم هرمزگـان استحصال بارش و بهره برداري از سیالب در این خطه استحصال بارش و بهره برداري از سیالب در این خطه  از سواحل و کرانه هاي خلیج فارس و دریاي عمان گردیده است. مردم هرمز

خاك با توجه به محدودیت هاي اقلیمی و خشکی محیطی این خطه، از دیرباز اقدامات مختلفی را در زمینه بهره برداري از منابع آب و خـاك  با توجه به محدودیت هاي اقلیمی و خشکی محیطی این خطه، از دیرباز اقدامات مختلفی را در زمینه بهره برداري از منابع آب و 
  .ار می دهندار می دهندو استحصال باران که بصورت سنتی توسط خود مردم کسب شده، مورد استفاده قرو استحصال باران که بصورت سنتی توسط خود مردم کسب شده، مورد استفاده قر

در زمینه در زمینه   ""مورد از شیوه هاي سنتی حفاظت آب و خاك در استان هرمزگان شناسایی شده است. متدهاي مذکور عمدتامورد از شیوه هاي سنتی حفاظت آب و خاك در استان هرمزگان شناسایی شده است. متدهاي مذکور عمدتا  2222تاکنون تاکنون 
شهاي استحصال بارش، مدیریت و بهره برداري از سیالب جهت مصـارف شـرب، خـانگی، زراعـت سـیالبی و احیـاي اراضـی اسـت. روشـهاي  ست. رو ضی ا یاي ارا سیالبی و اح عت  خانگی، زرا شرب،  صارف  استحصال بارش، مدیریت و بهره برداري از سیالب جهت م

ست. نین مدیریت رواناب در نوار ساحلی خلیج فارس با طراحی منحصربفرد در کشـور بـی نظیـر اسـت. جداسازي آب شور و شیرین و همچجداسازي آب شور و شیرین و همچ یر ا بی نظ شور  نین مدیریت رواناب در نوار ساحلی خلیج فارس با طراحی منحصربفرد در ک
آنچه به دانش بومی در سالهاي اخیر اهمیت بخشیده است، ضرورت دستیابی به فن آوري و دانش مناسبی است که در عین پاسخگویی آنچه به دانش بومی در سالهاي اخیر اهمیت بخشیده است، ضرورت دستیابی به فن آوري و دانش مناسبی است که در عین پاسخگویی 

  .پایدار مورد بهره برداري قرار دهدپایدار مورد بهره برداري قرار دهد  به نیازهاي رو به رشد جامعه، منابع محدود طبیعی را نیز بگونه ايبه نیازهاي رو به رشد جامعه، منابع محدود طبیعی را نیز بگونه اي
 

 

http://www.hoseinpoor.blogsky.com/1391/08/10/post-6/
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 هاي آبخیز استان هرمزگاننقشه تقسیمات حوزه -2شکل 

 فواید استحصال آب
 افزایش آب قابل دسترس −
 کاهش تبخیر، حفظ آب و باروري اراضی خشک −
 استحصال پوشش گیاهی −
 غلبه بربالیاي طبیعی از جمله سیالب و فرسایش خاك −
 استحصال آب جهت آبیاري −
 قابلیت انعطاف پذیري در برابر شرایط محیطی −
 کم کردن ریسک خطرات و آسیبها −
 دستیابی به آب پاك و ایمن جهت مصارف خانگی −
 آب قابل دسترس براي حیات وحش −
 افزایش تولیدات غذایی و امنیت غذایی −
 استفاده از نیروهاي محلی جهت اجراي پروژه −
 کم کردن فقر در مقیاس منطقه اي −
 ه شهرهاکاهش مهاجرت ب −
 استفاده تفرجگاهی از مناطق خشک −

 
 معرفی دانش بومی سنتی آبخیزداري استان:

دانش گروه هاي انسانی در ارتباط با زمینه هاي مختلف هستی، زندگی و معیشت است که از تعامل با محیط طبیعی و دانش بومی، 
روش ها و ابرزارها و آگاهی هاي محلـی آنـان را  ،ارزش ها ،اجتماعی شکل گرفته است و بخشی از سرمایه ملی هر قوم است که باور ها

. تجربه نشان می دهد که دانش بومی نه تنها با دانش رسمی تعارض ندارد بلکه ویژگی هاي متفاوت دانش بـومی آن را  در بر می گیرد



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

_______________________________________________________________________________________ 
 

261 
 

یوه هـاي سـنتی اجرایـی در زمینـه مکمل خوبی براي دانش رسمی قرار می دهد. در این بخش به معرفی تعدادي از انواع عملیات و ش
 آبخیزداري پرداخته می شود.

 
 )  (Darband  & Kashbandدربند و کش بند (

هاي چکدام هاي دربند و کش بند از جمله سازه هاي سنتی و بومی آبخیزداري هسـتند کـه توسـط بومیـان هرمزگـانی در آبراهـه
ند. این نوع بندهاي کوتاه واحدهاي معیشـت مـردم محلـی بـه شـمار مناطق کوهستانی جهت ایجاد بستر کشت و زرع احداث می گرد

و دره هاي سبز شده با احداث دربندها و کش بندها داراي مالـک مشـخص و صـاحب   روند و در نظام حقوق عرفی محلی آبراهه هامی
 حق و حقابه می باشد.

متـر احـداث مـی شـوند و پـس از  1,5تا  1ارتفاع تقریبی آب با  نجریادربندها بصورت چکدام هاي عرضی کوتاه بصورت عمود بر 
رسوبگذاري در سالهاي بعد افزایش ارتفاع داده میشوند. کش بندها به مثابه سیل بند هاي حاشیه رودخانـه باعـث حفاظـت و بازیافـت 

ا عمدتا از جـنس خشـکه اراضی حاشیه آبراهه ها و ایجاد بستر کشت و حفظ رطوبت در خاك پشت آن می گردد. دربندها و کش بنده
متر با سنگ و سیمان احداث می گردنـد. نخـل  2,5-3چین بوده و با مصالح سنگ ساخته می شوند هر چند دربندهاي بلند به ارتفاع 

(درخت خرما)، سیر و مرکبات از ارقام شاخص محصوالت کشاورزي است که در دربندها و کش بنـدهاي هرمزگـان کشـت مـی شـوند. 
در حوزه هاي آبخیز جگین، گابریک و سدیج و همچنین بخش هاي از شهرستان میناب در مجـاورت بشـاگرد داراي شهرستان بشاگرد 

 بیشترین گسترش دربند و کش بند هستند.
آبخیزداري استان هرمزگان با هدف توسعه مشارکت مردم، بروز رسانی و بهره برداري بهینه از اینگونه سازه هاي اثربخش بـومی بـا 

ان و نهال نخل بعنوان نهاده دولتی و تامین سنگ و اجراي آن توسط مردم در توسعه چکـدام هـاي مـذکور بـویژه در حـوزه توزیع سیم
آبخیز سد جگین در بشاگرد کوشیده است. تعدیل سرعت سیالب، کاهش فرسایش خاك، مهار رسوب، استحصال زمین زراعی، تغذیه و 

کشـت از اهـداف و اثـرات احـداث ب در رسوبات پشت بند و تامین رطوبت مورد نیـاز تداوم زه آب و چشمه هاي پایین دست، ذخیره آ
سـازه دربنـد و کـش بنـد در اسـتان  4000بر اساس برآورد موجود بیش از  هاي دربند و کش بند در هرمزگان به شمار می روند.سازه

 هرمزگان ساخته شده است.
 

 
  استان هرمزگان ،ناگرد بشاگرد روستاي دستگرد ،کش بند  -1شکل 
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 )؛Chashakچشک (
ایـن سـازه در  و بنـدها هسـتند. سازه خروجی طراحی شده بصورت پلکانی جهت تخلیه و برداشت آب ذخیره شده در مخزن سدها

حقیقت نوعی سیستم بهره برداري از آب ذخیره شده در مخازن تاسیسات سنتی جمع آوري آب باران به شمار میـرود کـه کـارکرد آن 
 لوله هاي خروجی و دریچه هاي تخلیه تحتانی در سدها می باشد.مشابه 

چشک ها عمدتاٌ در یکی از تکیه گاه هاي جناحین سدها و بندها که از استحکام الزم برخوردار است جانمایی و احداث میشوند. این 
جنس سـاروج و سـنگ و سـیمان سـاخته مـی سازه پلکانی از پایین ترین تراز در کف مخزن سد تا رقوم ارتفاعی تراز نرمال آبگیري از 

)تعبیه شده که قبـل از Domahشود. بر روي هر پله بسته به حجم ذخیره آب و میزان حقابه اراضی زیردست تعدادي دریچه یا دمه (
ریچه ها این د بارندگی توسط درب هاي از قبل ساخته شده از جنس مصالح بتنی، پوشالی و غیره با گل اندود کردن آن بسته می شود.

 در زمان مناسب بر اساس نیاز اراضی زیردست به آب توسط مردم بازگشایی و از آب استحصال شده بهره برداري می کنند.
این نوع سازه سنتی آبخیزداري از گذشته توسط مردم بومی هرمزگان در جزایر خلیج فارس طراحـی و احـداث مـی شـده اسـت و 

قشم مـورد بهـره بـرداري قـرار دارد. کارشناسـان آبخیـزداري اداره کـل منـابع طبیعـی و  همچنان توسط مردم محلی بویژه در جزیره
آبخیزداري استان هرمزگان در طراحی سازه هاي جدید در مناطق مذکور با بهره گیري از این دانش بـومی و تلفیـق آن بـا سـرریزهاي 

و آنکراژهاي زوجی امکان احداث چشک در خارج از تکیه گـاه در  نوین، کارکرد این سازه ها را روزآمد نموده اند و با پیش بینی دستکها
 بدنه بندهاي خاکی را فراهم ساختند.

در این شیوه نیازي به تعبیه لوله تخلیه تحتانی نیست و از مزایاي چشک نسبت به لوله خروجی می توان بـه صـفر رسـاندن حجـم 
مزیت دیگـر چشـک هـا  خیره شده در پشت سدها تا آخرین قطره اشاره کرد.مرده زیر لوله یا بعبارت دیگر بهره برداري از تمامی آب ذ

ضـمن  نسبت به لوله عدم وجود مشکالت گرفتگی و مسدود شدن سیستم تخلیه در اثر رسوب گذاري و دیگر موارد انسداد کننده است.
به تراز آب یکسان روي هر پله، تعداد پله ها و اینکه چشک ها کار تقسیم آب بین حقابه بران را نیز تسهیل می کنند و این امر با توجه 

 تعداد دریچه در هر پله براحتی توسط بهره برداري انجام می پذیرد و از هر گونه نزاعی در این رابطه بین ذینفعان جلوگیري مـی شـود.
 حال آنکه در سیستم هاي لوله خروجی این امر به راحتی امکان پذیر نیست.

   
 از چشک هاي احداث شده در طرحهاي آبخیزداري جزیره قشم نمونه اي -2کل ش

 Nezooچاه هاي نزو   
مردم هرمزگان با توجه به محدودیت هاي اقلیمی و خشکی محیطی این خطه، از دیرباز اقدامات مختلفی را در زمینه بهـره بـرداري 

 مردم کسب شده، مورد استفاده قرار می دهند.از منابع آب و خاك و استحصال باران، که بصورت سنتی و تجربی توسط خود 
بهره بـرداري از  ،حفظ خاك ،جداسازي آب شور و شیرین ،سامانه هاي سطوح آبگیر باران، مدیریت و بهره برداري سنتی از سیالبها
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هاي خلـیج فـارس و اراضی شیبدار و زراعت سیالبی مجموعه اقداماتی است که توسط مردم در منطقه خشک هرمزگان، جزایر و کرانه 
برداري از منابع آب هاي سنتی حفاظت و بهرهسواحل دریاي عمان مورد استفاده قرار می گیرد. این گنجینه شناسایی شده شامل شیوه

در  انـد.چگونگی طراحی، اجرا و بهره برداري معرفـی گردیده ،و خاك است که با بررسی اجمالی اهداف و کارکردها، جانمایی و مکانیابی
  گردد:این مجال چاه هاي نزو بعنوان یکی از نمونه هاي ارزشمند دانش بومی آبخیزداري در استان هرمزگان به اجمال معرفی می

متر به داخل سفره آب زیرزمینی نفوذ کرده اند. دیواره چـاه از سـطح زمـین تـا کـف از مصـالح  35تا  30این چاهها با عمق حدود 
ت و کف چاه فاقد پوشش ساروجی بوده است. این حلقه چاهها طوري طراحی شده اند کـه آبهـاي سنگ و ساروج پوشش داده شده اس

ذخیره شده در بندآب ها، پس از رسوبگذاري کامل و زالل شدن توسط یک دریچه که در دیواره چاه و در زیر پشته خـاکی بـاال دسـت 
بین بندآب ها داراي یک مجرا بوده و براحتی قابل باز کـردن و بسـتن ایجاد شده، به چاه انتقال یابند. این دریچه همانند دریچه کنترل 

در صورت نیاز می باشد. اطراف دریچه ها با سنگ و ساروج براي جلوگیري از فرسایش دیواره ها مهار شده است و دریچه ها در ارتفاعی 
به گفته اهالی   ر پشت دریچه تغذیه چاه جلوگیري کنند.باالتر از کف بندآب قرار گرفته اند تا از انتقال رسوبات اولیه و جمع شدن آن د

حلقه چـاه تغذیـه اي در ایـن دشـت وجـود داشـته و آب  400بندآب یک چاه داشته است و به طور تقریب در حدود  5تا  4تقریبا هر 
شده انـد کـه در هنگـام  شیرین منطقه کنگ و لنگه را تامین می کرده است. چاهها از نظر موقعیت مکانی نیز طوري طراحی و ساخته

بتوان از روي بند ها به آن دسترسـی   آبگیري بندآب ها، لبه چاه در ارتفاعی باالتر از سطح آب ذخیره شده در بندآب باشد و به راحتی
آب از پیدا کرد. بر روي هر چاه یک چرخ نصب شده که توسط نیروي حیوانات مثل گاو در زمانهاي مورد نیاز براي شرب و یا کشاورزي، 

مشهور بوده است. یعنی آب چاهها بـا نیـروي گـاو و بوسـیله دلـو  چاه چرخ گاوي آن استخراج می شده است. که در گویش محلی بنام
  استخراج می شده است. هنوز هم محل گاو کش این چاه ها مشخص و قابل رویت است.

طح زمین سنگ و ساروج کرده و پوششـی بـراي جلـوگیري از براي ساخت آن ابتدا چاهها را از سطح ایستابی تا یک متر باالتر از س
سـانتیمتري از سـطح زمـین ایجـاد  30از راه تـونلی کـه در  .گـرددهاي چاه در هنگام تزریق آب به درون چاه ایجاد میتخریب دیواره

رده و آب تمیز و بدون رسـوب را نشست رسوبات آن را باز کباشد، که در مواقع بارندگی و پس از تهگردیده و داراي دریچه ساروجی می
متـر  80000هاي مختلف (در برخی مـوارد تـا حجـم در جلو چاه بندهایی با حجم  کنند. براي کنترل رسوبات،به درون چاه تزریق می

نشسـت  تهگردد. پس از یک یا دو روز که رسوبات کامالًمکعب) براي ذخیره نزوالت آسمانی و هدایت هرزآبها به درون بندآبها ایجاد می
اشکال زیر تصاویر مربوط به سیستم تغذیه سنتی آبخـوان زیرزمینـی بـا  گردد.شد با باز کردن دریچه تونل، آب به درون چاه تزریق می

 دهد.در دشت گزیر بندرلنگه را نشان میشیوه ي چاه هاي نزو 
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 اجزاي سیستم چاه نزو -3شکل شماره  

 

   
 درون چاه نزو با دیواره سنگ و ساروج و دریچه ورود آب به داخل چاه نمایی از - 4شکل شماره 

    (مدیریت رواناب و تغذیه آبخوان با تزریق مستقیم آب و حذف عبور آب از الیه هاي گچی و امالح نامناسب)

 نتایج و بحث
 دار می تواند به قرار زیر باشند :دار می تواند به قرار زیر باشند :از دانش بومی در کشور جهت نیل به اهداف و بخصوص بحث توسعه پایاز دانش بومی در کشور جهت نیل به اهداف و بخصوص بحث توسعه پایبرخی ضرورت هاي استفاده برخی ضرورت هاي استفاده 

 شیوه هاي بومی و سنتی مدیریت منابع طبیعی الگوي مناسبی براي مدیرت منابع طبیعی در توسعه پایدار خواهد بودشیوه هاي بومی و سنتی مدیریت منابع طبیعی الگوي مناسبی براي مدیرت منابع طبیعی در توسعه پایدار خواهد بود -11
یزيبرنامه ریـزي  ،،اجراي موفق طرح هاي مختلف منابع طبیعی در گرو مشارکت افراد محلی در کلیه مراحل از جمله طراحیاجراي موفق طرح هاي مختلف منابع طبیعی در گرو مشارکت افراد محلی در کلیه مراحل از جمله طراحی -22   ،،برنامه ر

 اجرا و ارزیابی طرح ها است.اجرا و ارزیابی طرح ها است.
ست. از نحوه آسیب رسانی به منابع طبیعی را تغییـر داده اسـت. از   ،،گسترش نیاز ها و سطح زندگی مردم و افزایش جمعیت دنیاگسترش نیاز ها و سطح زندگی مردم و افزایش جمعیت دنیا -33 یر داده ا نحوه آسیب رسانی به منابع طبیعی را تغی

 اینرو بایستی یک تعامل بین دانش بومی و دانش رسمی ایجاد شود.اینرو بایستی یک تعامل بین دانش بومی و دانش رسمی ایجاد شود.
 تفاده از دیدگاه هاي افراد محلی می باشد.تفاده از دیدگاه هاي افراد محلی می باشد.اساس  ،،یکی از بهترین راه هاي پیدا کردن مشکالت و مسائل منابع طبیعییکی از بهترین راه هاي پیدا کردن مشکالت و مسائل منابع طبیعی -44

  و پیشنهادها گیرينتیجه
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تر بدون شک استفاده از گنجینه تجربیات محلی که اندوخته اي به وسعت قدمت تاریخ محسوب می گردد عـالوه بـر همخـوانی بهتـر  خوانی به بر هم عالوه  بدون شک استفاده از گنجینه تجربیات محلی که اندوخته اي به وسعت قدمت تاریخ محسوب می گردد 
ره برداران و ذینفعان را نیز در اجراي ره برداران و ذینفعان را نیز در اجراي همراهی و مشارکت بیشتر بههمراهی و مشارکت بیشتر به  ،،و تضمین موفیقت برنامه هاو تضمین موفیقت برنامه هاسیستم هاي نوین علمی با دانش بومی سیستم هاي نوین علمی با دانش بومی 

 طرح ها و برنامه ها بدنبال خواهد داشت . بنابر این :طرح ها و برنامه ها بدنبال خواهد داشت . بنابر این :
 آموزش کشاورزان و باغداران و مردم بومی منطقه بعنوان کاربران هدفآموزش کشاورزان و باغداران و مردم بومی منطقه بعنوان کاربران هدف  -11
 توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعی مناطق مختلفتوجه به شرایط اقتصادي و اجتماعی مناطق مختلف  -22
 حاصل از بارندگی حاصل از بارندگی   لزوم بکارگیري روش هاي نوین در ذخیره سازي و استحصال آبلزوم بکارگیري روش هاي نوین در ذخیره سازي و استحصال آب-33
 بازار یابی طرح هاي جدید استحصال آب از پشت بام و محوطهبازار یابی طرح هاي جدید استحصال آب از پشت بام و محوطه  -44
هدف اجراي پروژه سامانه سطوح آبگیر جهت جمع آوري آب براي تامین آب کشاورزي و ذخیره رطوبـت در پروفیـل خـاك بـا هـدف -55 با  خاك  یل  بت در پروف اجراي پروژه سامانه سطوح آبگیر جهت جمع آوري آب براي تامین آب کشاورزي و ذخیره رطو

 احیاي پوشش گیاهی در مراتع و جنگلکاري در مناطق خشک و نیمه خشکاحیاي پوشش گیاهی در مراتع و جنگلکاري در مناطق خشک و نیمه خشک
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