
 

در منطقه ) Agro-forestry(جنگل  -کاربرد سطوح آبگیر باران در ایجاد سامانه هاي زراعت
  دشتیاري چابهار

  
  1علی اکبر عامري

  استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان شمالی -  1

  :چکیده
استان سیستان و بلوچستان به سبب موقعیت اقلیمی و آب و هوایی، شرایط گرم و خشکی دارد که نزوالت آسمانی در اغلب 
نقاط این استان اندك است و به همین دلیل کشاورزي دیم در آن بر اساس شیوه هاي مرسوم سایر نقاط ایران که داراي 

بر این اساس کشاورزان این منطقه به دنبال راهکارهایی براي حداکثر استفاده از  .باشند، مقدور نمی باشد بارندگی باال می
استفاده از سطوح آبگیر باران به منظور ذخیره آب در خاك در . اند نزوالت جوي ساالنه بر اساس دانش و تجربه خود بوده

محصوالت سازگار با استفاده از دانش  جهت ایجاد نوعی اکوسیستم پایدار به عنوان کشت توام درختان بومی و زراعت دیم
بومی، سالیان درازي است که در مناطقی از جنوب استان سیستان و بلوچستان مخصوصا در ناحیه دشتیاري چابهار مرسوم 

 کشاورزي دیم محصوالت کشت براي سیالب از برداري بهره با آب تامین متداول روشهاي از یکی هوتک و دگار سامانه. است
  .ن روش از دیرباز در میان کشاورزان منطقه چابهار مرسوم بوده استکه ای است

  
  جنگل، منطقه دشتیاري-زراعت دیم، دگار، ذخیره نزوالت، سامانه زراعت :کلمات کلیدي
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  مقدمه
از روشهاي بوم سازگار و مرسوم در نواحی مختلفی از جهان است که در جهت ) Agro-forestry(جنگل  -سامانه هاي زراعت

این سامانه ها . استقرار روشهاي کشاورزي پایدار با استفاده از دانش بومی در تلفیق با یافته هاي جدید علمی اجرا می شود
در جهت تولید چوب و محصوالت  در جهت حداکثر استفاده از عوامل محیطی به همراه شیوه هاي حفظ خاك کاربرد خوبی

  . زراعی و حفظ محیط زیست دارند
جمع ، احداث ردیفی از بندهاي خاکی بر روي خطوط تراز، زراعت سیالبی ،احداث پشته هاي خاکی در دره هاي عریض

انحراف بهره برداري از سیل در کف بستر مسیلها و آبراهه هاو  ،آوري هرز آب از دامنه هاي شیب دار براي درختکاري
سیالبها از آبراهه ها و مسیلها و هدایت آنها بر روي سکوهاي تراز، نمونه هایی از روشهاي بهره برداري از باران و سیالب در 

در ایران نیز در منابع مختلف روشهاي  .مصر، فلسطین اشغالی، هندوستان، تونس و یمن هستند، نقاط مختلف دنیا نظیر
م برده شده و یا مورد بررسی قرار گرفته اند که از آن جمله می توان به بندسار، خوشاب، سنتی بهره برداري از سیالب نا
 ).1377کنشلو، ( سامانه دگار و هوتک اشاره کرد

استفاده از سطوح آبگیر باران به منظور ذخیره آب در خاك در جهت ایجاد نوعی اکوسیستم پایدار به عنوان کشت توام 
حصوالت سازگار با استفاده از دانش بومی سالیان درازي است که در مناطقی از جنوب استان درختان بومی و زراعت دیم م

. سیستان و بلوچستان مخصوصا در ناحیه دشتیاري چابهار مرسوم است
که این روش از دیرباز در  سامانهدگاروهوتکیکیازروشهایمتداولتامینآببابهرهبرداریازسیالببرایکشتمحصوالتکشاورزي دیماست

با  کشاورزانبا نگاهی به گذشته هاي نه چندان دور، مشاهده می کنیم که  .ن کشاورزان منطقه چابهار مرسوم بوده استمیا
ان گسترده نعمت هاي الهی همچون ریزش باران و سیالب ومناسب از فرصت ها، از خبهره گیري استفاده از دانش بومی و 

  .ها استفاده مطلوب می کرده اند
لوچستان همچون بیشتر کشاورزان مناطق خشک دنیا به دلیل دسترسی نداشتن به منابع آب پایدار با ب جنوبکشاورزان 

شواهد نشان می  .روشهاي گوناگون و ساده اي از باران، هرز آب و سیالب بهره گرفته و به کشاورزي سیالبی روي آورده اند
از گستردگی و اهمیت زیادي برخوردار بوده که با دهد در گذشته در بسیاري از زمینه هاي کاري، روش و دانش بومی 

این  .پیشرفت علم و جایگزینی دانش نوین به جاي دانش بومی به مرور روشهاي جدید جاي روشهاي قدیمی را گرفته اند
جایگزینی اغلب همراه با خسارت بوده و به نظر می رسد تلفیق دانش بومی و دانش هاي روز می تواند براي دستیابی به 

 ).1377کنشلو، ( وسعه پایدار کشاورزي نتیجه بخش باشدت

  مواد و روش ها
پژوهش بر اساس اطالعات حاصل از مراجعات عرصه اي و میدانی در منطقه دشتیاري چابهار توسط نویسنده، استفاده از  این

منابع طبیعی و آبخیزداري  آمار و اطالعات سازمان جهاد کشاورزي استان سیستان و بلوچستان و اطالعات کارشناسان اداره
  .شهرستان چابهار و سایر منابع و مطالعات موجود انجام شده است

  وضعیت اقلیمی استان سیستان و بلوچستان
استان سیستان و بلوچستان به جهت تسلط فصلیپرفشارهاي جنب حاره بر بخش عظیمی از آن از یک طرف و قرار گرفتن 

محصور بودن توسط چاله هاي هیماالیاو –یگر و همچنین سیستم چین خورده آلپ بیابان هایبزرگ آن در داخل از طرف د
این امر به دلیل مجاورت با دریاهاي وسیع جنوبی و . بسته از سمت غرب مانند جازموریان، با تنوع شدیداقلیمی همراه است

دورهاي از سال باعث ایجاد تنوع  چاله هایانتهایی هیرمند در شمال و گستره وسیع بیابانی و نفوذ سیستم هاي موسمی در



 

ویژگی هاي آب و هوایی شهرهاي استان بر اساس دما، رطوبت و 1در جدول . اکولوژیک و اشکال مختلف معیشتی می شود
  .است آمدهبارش 

  

  رطوبت و دمامیانگین ساالنه بارش،  بر اساس سیستان و بلوچستان ویژگی هاي آب و هوایی شهرهاي استان  -1جدول 

 

 شهرستان
 )میلیمتر(میانگین بارش ساالنه 

میانگین ساالنه دما 
 )درجه سانتیگراد(

میانگین ساالنه رطوبت 
 )درصد(

 میانگین دراز مدت میانگین دراز مدت 1390 1391
 31  8/18  1/78 5/42 51.9 زاهدان
 39  3/22  59 9/30 20.6 زابل
 31  20  153 3/62 90.4 خاش
 31  1/22  107 7/98 53.1 سراوان
 31  9/26  8/116 5/38 70.5 ایرانشهر
 76  3/26  3/114 9/129 161.2 چابهار
 33  9/22  1/46 6/43 24.7 زهک

 36  28  2/175 124 146.4 نیکشهر
 61  8/26  5/110 3/58 --- کنارك
 36  29  133 49.1 232.6 راسک

  ).1391( اداره کل هواشناسی سیستان و بلوچستان: منبع
تمامی نواحی استان سیستان و بلوچستان جزو اقلیم خشک ) ضریب خشکی(طبقه بندي اقلیمی دومارتن بر اساس روش 

تمامی نواحی استان اقلیم صحرایی دارند و بر اساس ) ضریب رطوبتی(بر اساس روش طبقه بندي ایوانف . محسوب می شوند
با توجه به ). ه هواشناسی استان سیستان و بلوچستانآمارنام( استان اقلیم بیابانی دارد ) ضریب هیدروترمیک(روش سیلیانف 

هاي استان سیستان و بلوچستان میزان بارندگی به  مشخص می شود که در بسیاري از شهرستان) 1جدول (آمار هواشناسی 
در مواردي هم که در بعضی از شهرستان ها . مقداري نیست که بتوان نسبت به کشت دیم محصوالت زراعی اقدام نمود

والت زراعی دیم کشت می شود تنها بر اساس روشهاي جمع آوري و ذخیره نزوالت در خاك و حفظ رطوبت این کار محص
  .امکان پذیر شده است

  :شرایط اقلیمی منطقه دشتیاري
داراي اقلیم فوق العاده خشک و گرم بوده و ) کوپن، تورنت وایت(منطقه دشتیاري با توجه به طبقه بندي هاي اقلیمی رایج 

 100متر، متوسط بارندگی سالیانه  120متوسط ارتفاع منطقه از سطح دریا . زو نواحی بیابانی ایران محسوب می گرددج
روز،  14درجه سانتیگراد، ایام بارانی سال  1/35درجه سانتیگراد، متوسط حداکثر دما  3/19میلیمتر، متوسط حداقل دما 

  . نتیگراد می باشددرجه سا 2/27بدون یخبندان و متوسط درجه حرارت 

  :یاريدشتخصوصیات جلگه آبرفتی 
. کیلومتر مربع می باشد که توسط تپه هاي مرتفع اطراف محدود گردیده است 2335مساحت جلگه آبرفتی دشتیاري حدود 

این جلگه حاصل رسوبات آبرفتی دو رودخانه باهوکالت و کاجو و تعداد بیشماري از رودهاي اتفاقی است که از تپه هاي 



 

مجاور در زمان بارندگی هاي شدید سرچشمه گرفته و میزان قابل توجهی رسوب را حمل کرده و در داخل این منطقه بر 
بطور کلی چنین نتیجه می شود که محل فعلی جلگه دشتیاري نیز مانند نواحی اطراف از یک سري ارتفاعات .جاي نهاده اند

ش شدید آب و سست بودن سنگ رخساره هاي تشکیل دهنده آن، تشکیل شده بوده که در طی گذشت زمان بر اثر فرسای
  ).1367فریفته، (ه هاي پاي کوهی تبدیل گردیده است تخریب و فرسایش یافته و به جلگ

در این جلگه هاي پاي کوهی ، به علت شیب بسیار ناچیز، سرعت آب رودخانه ها کم شده و در نتیجه رود قادر به حمل 
دریج رسوبات خود را بر جاي گذاشته و طی یک فرایند رسوب گذاري جلگه آبرفتی دشتیاري رسوبات خود نبوده و به ت

زیرا که این رسوبات توسط . جنس رسوبات آبرفتی در نواحی مختلف جلگه دشتیاري متفاوت می باشد.شکل گرفته است
ر نواحی مختلف جلگه بر جاي شبکه آبها از نواحی مختلف آورده شده و بر حسب جهت ورود به جلگه و شدت جریان آب د

در قسمت هایی از بخش جنوبی و مرکزي در دو . گذاشته و موجب تنوع جنس خاك در نواحی مختلف جلگه شده است
  .طرف رود باهوکالت ، منطقه وسیعی از جلگه پوشیده از رسوبات رسی است

والنی بر اثر تبخیر ، رطوبت این رسوبات رسی در طی فصل مرطوب ، رطوبت جذب کرده و سپس در طی فصل خشک ط
این بخش . خود را از دست داده و به همین دلیل مقداري جمع شده و ترك خورده و اشکال چند ضلعی را پدید آورده است

. قسمتهاي شرقی و جنوبی جلگه شامل زمینهاي شور و بسیار شور می باشد. از جلگه پوشیده از چندضلعی هاي رسی است
حتماال توسط شبکه آبها آورده شده و داراي منشاء خارجی می باشند هر چند که جنس زمین و رسوبات شور بخش شرقی ا

در قسمت جنوبی، آن بخشی از زمینهاي نزدیک به دریا که در .عامل تبخیر نیز در شورشدن این زمینها  موثر بوده اند
داراي شوري بسیار زیاد می باشند  شدید ،معرض امواج دریا قرار دارند به علت وجود امالح نمکی در آب دریا و تبخیر 

  ).1367فریفته، (

  :نگاهی به سیماي کشاورزي دیم در استان سیستان و بلوچستان
در استان سیستان و بلوچستان با توجه به میانگین بارندگی ساالنه، محصوالت زراعی و باغی محدودي را می توان به صورت 

این استان با توجه به شرایط آب و هوایی و کمبود بارندگی ساالنه امکان  در بسیاري از شهرستان هاي. دیم کشت نمود
در شهرستان هاي خاش، سراوان و سرباز که نسبت به ).2جدول (کشت دیم هیچگونه محصول زراعی و باغی وجود ندارد

  ).3جدول (ردسایر نقاط استان سطح قابل مالحظه اي از کشت دیم وجود دارد که اختصاص به کشت محصوالت باغی دا
  سطح زیر کشت محصوالت دیم زراعی و باغی در استان سیستان و بلوچستان  - 2جدول 

  89- 90سال زراعی   92- 93سال زراعی   نام شهرستان  ردیف
  )هکتار(باغی  )هکتار(زراعی  )هکتار(باغی  )هکتار(زراعی 

  110  0  45  0  ایرانشهر  1
  80  0  80  0  دلگان  2
  88/3365  0  3150  0  خاش  3
  0  0  0  0  زاهدان  4
  0  0  0  0  میرجاوه  5
  56/6387  0  8000  0  سراوان  6
  30  0  30  0  مهرستان  7
  426  0  180  0  سیب و سوران  8
  67/634  0  1283  0  سرباز  9



 

  52/229  2202  230  1/16318  چابهار  10
  98/106  2100  120  7/3691  کنارك  11
  0  0  0  0  زابل  12
  0  0  0  0  هامون  13
  0  0  0  0  نیمروز  14
  0  0  0  0  زهک  15
  0  0  0  0  هیرمند  16
  26/32  0  100  0  نیکشهر  17
  0  0  0  0  فنوج  18
  -  -  9/2848  0  قصر قند  19

  87/11402  4302  9/15966  8/20009  جمع استان
 ).1393( آمار سازمان جهاد کشاورزي سیستان و بلوچستان: منبع

  
، که بر )2جدول (کشت می شوند) 2100(و کنارك ) هکتار 2202(محصوالت زراعی دیم فقط در دو شهرستان چابهار 

اساس میزان بارندگی ساالنه این دو شهرستان چنین سطح زیر کشتی فقط از طریق روشهاي هدایت و ذخیره باران بر 
این سطوح زیر کشت اختصاص به محصوالتی نظیر غالت، سورگوم علوفه . اساس روشهاي مرسوم در منطقه امکان پذیر است

با توجه به اینکه میزان بارندگی ساالنه متغیر است سطوح زیر کشت محصوالت دیم  .و حبوباتی نظیر عدس و ماش دارداي 
در سالهایی که بارندگی مناسب است مقدار سطوح زیر کشت باال . به این روش در طی سالهاي مختلف نوسانات زیادي دارد

  .رفته و محصول زراعی قابل توجهی به دست می آید

  :زراعی-صوصیات گونه هاي مورد استفاده در سامانه هاي جنگلخ
شوند که ضمن بومی بودن، از  هاي درختی مناسبی یافت می در نواحی جنوبی استان سیستان و بلوچستان، گونه

 توان به سه گونه مهم درختی چش، کهور  از جمله می. باشند هاي سازگاري، رشد و زادآوري خوبی برخوردار می پتانسیل
 ).1377کنشلو، (ایرانی و کنار اشاره نمود 

، درختی چند منظوره با پراکنش وسیع است که در آفریقا )Acacia nilotica( چش یا کرت  ) :Acacia nilotica(چش  -1
ی این گونه درخت. )Karin, 2005(از مصر تا موریتانی و آفریقاي جنوبی، از شرق آسیا تا هند، پاکستان و ایران گسترش دارد

در بسیاري از مناطق از چوب مقاوم این گونه در صنایع لنج . Nair,1989(ساحلی آفریقا است -سریع الرشد در ناحیه سودانی
شود و در  در بسیاري نواحی کشت می) Agro-forestry(زراعی  -هاي جنگل درخت چش در سیستم. شود سازي استفاده می

این درخت منشاء تولیداتی نظیر، علوفه، . حصار زنده مورد استفاده قرار می گیرداراضی مرتعی، به عنوان پناهگاه و همچنین 
اي دارویی نام  در بعضی منابع از چش به عنوان گونه. )webbet al, 1984, Nair, and Latt, 1997(الوار، صمغ و تانن است 

همچنین عصاره استخراج شده ).  Agunuet al, 2005(هاي دستگاه گوارش کاربرد دارد برده شده که در درمان نارسایی
  ). Sultana et al, 2007(باشد  اکسیدانی می توسط اتانول، متانول و استون از تنه این گیاه داراي خاصیت آنتی

در نواحی خشک ونیمه خشک که گونه چش رشد می نماید، رشد سریع گیاهچه و استقرار آن مزیتی براي بقاء این گونه 
زراعی که رقابت میان گونه هاي کاشته شده وجود دارد،  -موضوع، مخصوصا در سیستم هاي جنگل این. فراهم آورده است

در جایی که گونه هاي درختی ، گره هاي فعال تثبیت نیتروژن را فقط با گونه هاي ریزوبیوم . داراي اهمیت زیادي است



 

در استقرار و رشد . اهچه ها را تسریع می نمایدخاصی تشکیل می دهند، تلقیح گیاهچه ها با گونه فعال ریزوبیوم ، رشد گی
باشند که در مورد چش، عامل آب نسبت به خاك برتري دارد  گیاهان دو عامل رطوبت و خاك از جمله فاکتورهاي مؤثر می

  ).1376محمودي طالقانی، (
این . کهور گونه غالب درختی است که در نواحی خشک گرمسیري دیده می شود ) :Prosopis cineraria(کهور محلی  -2

سال گذشته گونه هاي آمریکایی بطور  200در طی . گونه بومی مناطق خشک و نیمه خشک آمریکا، آفریقا و آسیا است
ها به درختان سریع  این گونه. وسیعی به سایر مناطق معرفی شده و طی دهه هاي اخیر مورد توجه زیادي قرار گرفته اند

میلیمتر  100-600این گونه در شرایط بارندگی . الرشد و مقاوم به خشکی به منظور تولید سوخت و علوفه کشت می شوند
  ).1383امتحانی، (رشد می نماید

رویشگاههاي کهورایرانیدردشت هایحاصلخیزمثلرحمت آبادریگانبم، جهان آبادفهرج،سنگ 
ج،بمپور ایرانشهر،دشتعورکیچابهار،زرآبادچابهار، جگین جاسک،دهنومراغبه سفیدوپاتلیجیرفت،مهروئیهکهنو

متریازسطح 1600هایآنتاارتفاعات طرفگاوبندیباپوششبهنسبتمناسب وجوددارد،ولیتکپایه
هاي لومی شنی را دارد  درخت کهور قابلیت سازگاري با خاك). 1379امتحانی، (دریادرمنطقۀکوهستانیبشاگردپراکندهاست 

کهور ). 1389صادقی، (نماید  میلیمتر با دوره خشکی طوالنی رشد می 600تا  100اطق با بارندگی سالیانه بین و در من
ها از چوب کهور استفاده  هاي مهمی از ساختان لنج در قسمت. ایرانی درختی چندمنظوره بوده و کاربردهاي فراوانی دارد

 ).Toghraieet al., 2006(شود  می
اما . در مناطق مرطوب درختی همیشه سبز است. متر است 10درختی خاردار به طول  ):Ziziphusspina-christi(کنار -3

پوست تنه . گونه هاي این درخت، دیرزیستی زیادي دارند. در فصول خشک، تمام برگ هاي خود را از دست می دهد
پوست تنه درختان بالغ داراي شیار و  .قهوه اي است و هنگامی که بریده می شود کناره هاي آن قرمز رنگ است -خاکستري

سفید بوده و تاج درخت پوشش  -شاخه ها داراي رنگ زرد. خارها بصورت جفتی بلند و باریک می باشند. ترك می باشد
  .متراکمی را تشکیل می دهند

آنها را به محیط  در مقایسه با سایر درختان میوه، گونه هاي کنار، خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چندي دارند که
درختان کنار، اغلب سیستم ریشه عمیق و توسعه یافته به منظور دسترسی به منابع آب . هاي خشک سازگار نموده است

به . بنابراین دوره هاي کم آبی که الیه سطحی خاك خشک می شود، به منابع آبی مطمئنی دسترسی دارند. عمقی دارند
  ).Depommier, 1988(در اغلب گونه هاي کنار باال می باشد همین دلیل نسبت ریشه به اندام هوایی

مثالی از گونه هاي بسیار مقاوم به خشکی است و جزء غالب پوشش گیاهی طبیعی بیابان هاي Ziziphusmauritianaگونه 
ابستان در هندوستان طی ماه هاي ت.این درختان به خشکی فصلی و شرایط بسیار گرم به خوبی سازگار شده اند. هند است

این درختان در اراضی حاشیه اي و نامرغوب که .از می تا ژوئن، گونه فوق با ریختن برگهاي خود به حالت خواب می رود
  ).Jawanda and bal, 1978(سایر درختان میوه قادر به رشد نبوده یا نمو ضعیفی دارند، به خوبی رشد می کنند 

  

  نتایج و بحث

 :چابهارمنطقه دشتیاري سامانه دگار و هوتک؛ روشی سنتی براي بهره برداري از سیالب در 
 100بلوچستان که موجب شده است تا متوسط بارندگی در این منطقه از حدود  منطقهبا توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر 

، )میلی متر نیز می رسد  50قه به کمتر از در دوره هاي خشکسالی بارندگی متوسط این منط( میلی متر در سال فراتر نرود 



 

وضعیت زمین شناسی و ژئومرفولوژیکی منطقه که موجب ایجاد محدودیت در منابع آب زیر زمینی شده و وقوع سیالبهاي 
زیاد شده است، بهره برداري از سیالبها با استفاده از روشهاي سنتی از دیرباز رواج داشته و از اهمیت زیادي در بین 

 زان برخوردار بوده استکشاور
در خصوص دگار  .سامانه دگار یکی از روش هاي مرسوم کشاورزان بومی مردم منطقه براي بهره برداري از سیالب بوده است

مسطح با کشت و یا  دگاربهزمینوسیعوکامالً"،"دگارزمینیاستکهبهصورتدیمکشتمیشود"تعاریف مختلفی ارائه شده است، 
کارشناسان به اعتقاد  .ازجملهاینتعاریفهستند"زمینیاستکهبهصورتسیالبیکشتمیشوددگار"و"بدون کشت می گویند

و ساده شامل حوضچه اي کامالً خاکی با  دگارسامانهایبسیارقدیمی"محلیمیتوانتعریفجامعتریدرمورددگارارائهکردکهعبارتاستاز
هکتار است که بر روي سطح زمین با هدف مهار  25تا  1و مساحت زیاد ) متر ارتفاع  5/1کمتر از ( دیواره هاي بسیار کوتاه 

به ویژه در بخش دشتیاري این ( سیالب و کشت سیالبی در اراضی بسیار مسطح و ریزدانه دشتهاي ساحلی چابهار 
به همراه گونه هاي درختی بومی غالت، حبوبات، صیفی جات، علوفه و نخیالت توام توسط بومیان براي کشت ) شهرستان 

 ."یجاد شده اندادر اطراف آن 
و ) ورودي سیالب(به شکل چهار گوش بوده و زمین مسطح، دیواره خاکی کوتاه، دروازه سیالب گیر  سامانه هاي دگاراغلب 

 ˈمردمدگارˈکلمه دگار یا عبارت .نهر سیالب رسان از اجزاي مهم دگار هستند که همه با دست انسان ساخته می شوند
(Degar people)یگر دنیا به بومیانی اطالق می شود که با روشهاي ابتدائی و بومی در نواحی جنگلی ، در برخی مناطق د

  ).1393اداره منابع طبیعی و آبخیزداري چابهار، ( داقدام به کشاورزي می کنن

  ویژگیهاي مهم سامانه دگار
هدف از  .د داشته و داردسامانه دگار به عنوان روش قدیمی بهره برداري از سیالب، در منطقه چابهار در بلوچستان وجو

ایجاد دگار، کشاورزي با استفاده از سیل است، در این سامانه با روش ساده و سنتی سیالب فصلی مهار و براي کشاورزي 
در اطراف این سامانه ها معموال نسبت به کشت درختان بومی منطقه از جمله . مورد استفاده قرار می گیرد

قدمت این .اقدام می گردد) Prosopiscineraria(و کهور محلی) Ziziphusspina-christi(، کنار)Acacianilotica(چش
این سامانه به ترتیب . می رسد... ) قبل از اسالم ، قبل از حمله مغول و ( سامانه مشخص نیست و به بیش از چند هزار سال 

بلوچستان و در محدوده شهرستان چابهار در  هاي باهو کالت، کهیر و زر آباد در جنوب استان سیستان و زهاولویت در حو
، صرفاً در منطقه چابهار و به ویژه Degar)(اصطالح دگار. دیان، کهیر و زرآباد پراکنش داردروستاهاي دشتیاري، پالن، نوبن

 .در روستاهاي دشتیاري این شهرستان به کار برده می شود

  ویژگیهاي اقتصادي و اجتماعی سامانه دگار
به صورت ارث از اجداد به مالکین فعلی رسیده اند، مالکیت بر آنها فردي و با مشاع بوده و بهره برداري از زمین  دگارها غالباً

نیز به صورت فردي، مشارکتی و یا نصفه کاري است اولویت و تقدم در گرفتن سیالب، عرفاً به دگارهاي باال دست تعلق می 
کاهش رطوبت خاك، قابلیت شخم، بذر پاشی، شخم، نگهداري و برداشت گرفتن سیل، نفوذ تدریجی آب در زمین،  .گیرد

   .اصلی و متداول کشاورزي در سامانه دگار هستنداز مراحل  محصول
غالت، حبوبات، صیفی جات و خرما محصوالت مهم و متداول در دگارها هستند که به صورت تکی و یا مخلوط کشت می 

ماه سال می تواند بر روي زمین  12کشاورز از سه تا  ،لی و تعداد رخداد سیالبشود، بسته به شرایط خشک سالی یا تر سا
با توجه به وسعت زمین، نوع کشت، . میزان عملکرد محصوالت همبستگی زیادي با میزان سیالب ساالنه دارد. ددگار کار کن

ها حاصل می شود  بر روي زمین دگار درصد درآمد ساالنه خانوارها از طریق کار 90تا  10تعداد سیل، تعداد کشت در سال، 



 

خرید و فروش دگارها معموالً مرسوم  .متفاوت است در سالبه همین دلیل میزان درآمد حاصله از یک هکتار زمین دگار 
نیست و مشکالت مالی ، تخریب سازه ها ، عدم توان مالی در بازسازي آنها، عدم توجه دستگاههاي اجرایی به موضوع کشت 

  ).1393اداره منابع طبیعی و آبخیزداري چابهار، (.کسالیها از مشکالت مردم در ارتباط با دگارها هستندسیالبی و خش

  
  عکس هوایی از سامانه هاي دگار در منطقه دشتیاري چابهار - 3شکل 

 

  وسعت و پراکنش سامانه
را می توان اراضی تحت کشت به عالوه مجموع زمین هاي کشاورزي متروك دشتیاري چابهار دیم منطقه اراضی کل آمار 

هکتار  157هزار و  15سیالبی در سامانه دگار تلقی کرد که براین اساس حداقل وسعت دگارها در منطقه مورد بررسی 
این سطح بسیار کمتر از وسعت واقعی این سامانه است چراکه بررسی ها نشان می دهد که وسعت دگارهاي قدیمی .است

بوده هزار هکتار  40که تحت کشت سیالبی زراعت و یا جنگل کاري بوده اند بیش از  متروك و دگارهاي فعال امروزي
سامانه دگار در منطقه دشتیاري چابهار داراي سابقه اي دیرینه بوده و تمامی شواهد اطالعات و داده ها حاکی از آن .است

شهرستان چابهار و . با سامانه دگار دارداست که حیات پر رونق گذشته و تا حدودي حیات کنونی این منطقه ارتباط خاصی 
به طور ویژه بخش دشتیاري و پالن، محل تمرکز اصلی سامانه دگار است البته در بخشهاي دیگري از این شهرستان از جمله 

  ).1393اداره منابع طبیعی و آبخیزداري چابهار، ( در بخشهاي زرآباد و کهیر نیز این سامانه به صورت فعال وجود دارد

 یجه گیرينت
با توجه به مجموع شرایط نا مطلوب شامل کمبود بارندگی ساالنه، رطوبت نسبی کم و دماي باال، کشت دیم محصوالت 

اما سالیان درازي است که کشاورزان مناطقی از . زراعی در بسیاري از نقاط استان سیستان و بلوچستان مقدور نمی باشد
تکیه بر دانش بومی خود با بکارگیري روشهاي هدایت و جمع آوري سیالب ناشی استان از جمله منطقه دشتیاري چابهار با 



 

از بارندگی ها سامانه هایی براي توسعه کشت دیم به همراه کشت گونه هاي بومی درختی در اطراف این سامانه ها را توسعه 
  .جنگل بومی بهره می گیرند –داده اند و از نوعی روش زراعت 

اشته اي از دانش بومی بهره برداري از سیالب و حفاظت خاك و آب است ولی به دالیل مختلف از سامانه سنتی دگار، انب
 . جمله عدم توجه و حمایتهاي مالی از کشاورزان بخشهاي زیادي از آن تخریب شده که این روند نیز روبه فزونی است

بار مورد نیاز، تاثیر ارزنده اي در حفظ ، احیا و بنابراین حمایت دستگاههاي اجرایی دولتی به لحاظ تهیه ماشین آالت و اعت
 ترویج این روش سنتی بهره برداري از سیالب خواهد داشت

در منطقه دشتیاري چابهار را به ) دگار ( بخشهاي اجرایی به ویژه آبخیزداري برنامه حفظ، احیا، ترویج و توسعه روش سنتی 
همچنین مناسب است بخشهاي تحقیقاتی آبخیزداري و کشاورزي  .هندعنوان یک اولویت در دستور کار ساالنه خود قرار د

و اهمیت کشت ) گالی ( در رابطه با نقش این روش سنتی در حفظ منابع آب و خاك از جمله کنترل فرسایش خندقی 
  .در منطقه، طرحهاي تحقیقاتی را پیگیري کنند) دیم ( سیالبی 
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Abstract 
Sistan and Baluchistan province, due to hot and dry climatic conditions, in most parts of the 
province there is Low rainfall and therefore rain-fed agriculture where traditional practices 
with high rainfall in rest of the country are not allowed. According to this, the farmers in 
this region are looking for ways to make the most use of the annual rainfall based on their 
knowledge and experience.Use of rainwater catchment for water supply in the soil in order 
to create a sustainable ecosystem as planting native trees and rain-fed farming with the use 
of indigenous knowledge for many years in the areas south of Sistan and Baluchestan 
province especially in the area of Dashtiari in Chabahar is common.Hotak and Degar 
systems are used by flood water supply to cultivation of rain-fed crops. This method has 
been common among Chabahar farmers for a long time. 
Keywords:rain-fed farming, Degar, water storage systems, agriculture-forestry systems, 
Dashtiari region 

  
 


