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 چكيده

م بومي با استفاده از سالها تجربه به درك مرد .شودسبب سيل و فرسايش در منطقه ميالگوي بارش نامناسب در مناطق خشك و نيمه خشك 
ه خوبي اند كه توانسته بهايي بنا كردهاند و با تكيه بر دانش بومي سازهكامل و جامع از ميزان نزوالت جوي به اضافه توزيع زماني آنها رسيده

باران براي  برداري از آبكهاي مديريت بهرهترين تكنيين استحصال آب باران يكي از شاخصهمچن .برداري كنندسيل را مهار و از آن بهره
-هاي انجام شده، كارآمدي روشبر اساس بررسيباشد كه در مناطق مواجه با كمبود آب به سرعت در حال توسعه هستند. مقابله با كم آبي مي

هاي ستان و بلوچستان روشها بسيار چشمگير است. دراستان سيحل اين بحران هاي بومي مديريت آب وخاك در مناطق مختلف كشور در
هاي نوين استحصال آب راهنمايي ارزشمند باشد. لذا پژوهش حاضر تواند در توسعه روشكه مي برداري ازسيالب قدمتي زياد داردمهار و بهره

 د.هاي آنها را ارايه نمايهاي و محدوديتشناسايي و ويژگي تالش نموده با تكيه بر مرور منابع موجود اين سازه ها را

بلوچستان سيستان وهاي سنتي، آب، روش : استحصالكلمات كليدي  

 

 مقدمه

هنوز هاي نوين، علي رغم توسعه روشرسد. يهزار سال پيش م 5تا  3ايران به  هاي بومي مديريت آب وخاك در دنيا، از جملهقدمت روش
هايي بنا ه بر دانش بومي سازهل با كمك سنگ و خاك و با تكياز گذشته تا حا ها،كارايي دارند. آبخيز نشينها در مناطق مختلف اين روش

 .]1[ توان شدت سيل، رسوب و فرسايش را نيز كاهش دادبرداري از سيل، ميها عالوه بر بهرهكنند كه به كمك آنمي
برداري از آب باران بر ريت بهرهسازي و مديگيرد كه هدف اصلي آن، بهينههاي گوناگوني صورت ميآوري آب باران، با اهداف و انگيزهجمع

بارد، بايد براي مصارف روزانه، آب باران را جمع كرد تا بتوان هنگامي كه اساس نياز و مصرف است. بدين معني كه چون باران همواره نمي
هاي بزرگ تر و موثرتري بردارد، مبهره برد. به اين ترتيب، هر جامعه و كشوري كه در اين زمينه قد نبارد يا بارش ناكافي است، از آباران نمي



تر و آبادتر است. جمع آوري آب باران نه تنها براي تامين آب در ايام بدون باران است، بلكه براي كنترل جريان رودخانه ها و جلوگيري موفق
 ي آب زيرزميني، چشمه ها واز آسيب رساندن به نواحي مسكوني و زراعي پايين دست يا توليد انرژي و پرورش آبزيان يا تغذيه سفره ها

 .]2[ گيردهاي آبخيزداري با همين هدف و نيز حفاظت آب و خاك صورت ميگيرد. لذا بخشي از طرحهم صورت ميقنوات 
توان آب مورد نياز هر كه به وسيله آن مياست برداري از آب باران در نزديكي محل بارش هاي بهرهاي است از روشاستحصال آب مجموعه

طق خشك در منا .]3[ تامين نمود نهاي متمركز آبرساني از سطوح پوشش شده همان مجموعه و اطراف آه را بدون اتكا به سيستممجموع
جايي كه وقوع بارش در اين ناي نيست كه گياهان بتوانند نيازهاي اصلي خود را براي توليد محصول مرتفع سازند. از آمعموال بارندگي به اندازه

اقتصادي -ي خود عامل تضمين كننده كشاورزيدتواند به خوگيرد لذا نميعي نامناسب و خارج از دوره رشد گياهان صورت ميمناطق با توزي
باشد. از سوي ديگر، بخش زيادي از بارش به شكل روانآب و تبخير از دسترس خارج شده و در نتيجه گياهان در مراحل رشد با دوران خشكي و 

تواند منجر به افزايش ميزان آب قابل دسترس شده، اثرات نامطلوب خشكي و ذا استحصال آب روشي است كه ميل شوند.كم آبي مواجه مي
 .]3[ كمبود آب را كاهش داده و در نهايت منجر به حصول مزاياي استفاده بهينه از روانآب در مصارف كشاورزي گردد

ش هرزآب سطحي، استفاده از سيل پس از رخداد و گزينش شيوه هاي سنتي مديريت آب وخاك با محورهاي كاهپيشينه كاربرد روش
، در مناطق خشك و نيمه خشك سيستان و بلوچستان، به چند هزار سال مي رسد. آثار به جاي مانده از سطوح برداري از زمينمناسب بهره

ي خردمندانه و ديرينه از منابع آب و ستفادهمكران حكايت از ا آبگير كوچك و بزرگ در نواحي مختلف از جمله مناطق شهرسوخته، سراوان و
كه استان سيستان و بلوچستان يكي از مناطق كم باران و خشك كشور بوده كه ميانگين ساالنه با عنايت به اين .]1[ خاك عرصه آبخيزها دارد

-سبب بارندگي مناطق جنوبي استان ميمعموالپديده مانسون  آن، منشا به لحاظ رژيم خاص بارندگي و ميليمتراست و100بارندگي آن كمتراز
االيام درمناطق خشك استان به قديم نمايد مردم ازريزش مي آساسيل بصورت رگباري و هاسويي به لحاظ اين كه اين گونه بارندگي از و گردد
پژوهش پيش رو مورد بررسي قرار  اند كه درداشته هاي ناگهاني منطقه رابارندگي هاي حاصل ازهرزآب استفاده از هاي مختلف سعي درشيوه
 اند.گرفته

 
 هامواد و روش

 منطقه مورد مطالعه -1

  63°و 29'تا   58°و 50'استان سيستان و بلوچستان، منطقه مورد مطالعه در اين تحقيق مي باشد كه در محدوده طول جغرافيايي  
 181785با حدود  و  استان  در جنوب خاوري ايران واقع استن شمالي واقع شده است. اي  31°و 29'تا   25°و 5'شرقي و عرض جغرافياي 

 .]4[ گيرد درصد وسعت كشور را دربرمي 11باشد و بيش از  كيلومتر مربع وسعت، پهناورترين استان ايران مي

دارد و به دليل قرار  چابهاركيلومتر مرز آبي با درياي  300كيلومتر مرز با كشورهاي پاكستان و افغانستان و  1100سيستان و بلوچستان 
ترين و بهترين به ويژه بندر چابهار كه تنها بندر اقيانوسي ايران و آسان .گرفتن در موقعيت راهبردي و ترانزيتي از اهميت فراواني برخوردار است

ين حال از تنوع آب و هوايي هاي آزاد است. اين استان بيشتر آب و هواي گرم و خشك دارد اما در عراه دسترسي كشورهاي آسياي ميانه به آب
 .خورد اي برخوردار است و مناطق كوهستاني، جنگلي و باتالقي نيز در اين استان پهناور به چشم مي و اقليمي ويژه

 هاي سنتي استحصال آببررسي سازه -2

تا بتوان آنها را در جايي انبار كرده و  ها را به دام انداختههاي ساخته شده از خاك، سنگ يا چيزهاي ديگر كه آب باران و يا هرزآببه سازه
 اند.هاي قديمي موجود در منطقه تشريح گرديدهكه در ادامه سازه .]5[هاي استحصال آب گويند يا وادار به فرو رفتن در خاك نمود، سازه

 هوتك  2-1

كنند آوري ميهايي به نام هوتك جمعو گودال هادر روستاهاي سيستان و بلوچستان، در منطقه دشتياري و اطراف آن، آب باران را در بركه
هزار متر مكعب است. معموال كيفيت آب  3ها از هزار تا متر و حجم آن 3تا  1ها معموال از هاي بزرگ است. عمق هوتككه شبيه توركينست



ي از آلودگي مانند ايجاد ديوار يا سيم هاي حفاظت و جلوگيرترين روشامطلوب و نازل است زيرا ابتدايينبه دست آمده از اين روش، بسيار 
توري (كه حيوانات به آن دسترسي مستقيم نداشته باشند) در نظر گرفته نشده است. در نتيجه از نظر زيست شناختي و ظاهري در معرض 

 .هاي زيادي قرار دارندآلودگي

راي مصارف گوناگون از جمله تامين آب شرب احشام هاي فصلي بهاي ناشي از بارندگيآوري سيالباي است كه با هدف جمعهوتك سازه
هاي اخير باعث شده است شوند. وجود خشكساليو كمك به آبياري كشت فصلي و باال بردن بازده توليد محصوالت دامي و كشاورزي احداث مي

چابهار و دشتياري استان سيستان و  ها نشان دهند. در مناطقكه روستاييان براي تامين آب مورد نياز خود، توجه بيشتري به مرمت هوتك
ها از سطح . ارتفاع اين هوتكالف) 1(شكل  كنندآبادي از هوتك براي مصارف آبياري و شرب احشام استفاده مي 240بلوچستان، مردم حدود 

آورند. را از سطح زمين باالتر مي هاي اطراف آنهاشوند و  ديوارهتر احداث ميتر است و با گودبرداري در يك محل با ارتفاع پايينزمين پايين
ها، ساكنان محل ناگزير به كوچ و ها منابع آبي منحصر به فرد هر منطقه هستند و با خشك شدن آنگفتني است كه بسياري از اين هوتك

 .]2[شوند مهاجرت مي

 دگار 2-2 

گيري از منطقه دشتياري نيازمند بهرهياري دارد. برداري از سيل در منطقه دشتياري شهرستان چابهار قدمت بسهاي مهار و بهرهروش
ف زندگي حذخيز دشتياري بدون سيالب مساوي با هاي منطقه با هدف كشت ديم مرسوم در منطقه مي باشد، درحقيقت دشت حاصلسيالب

زمان سبب فوذ مي كند و همهاي دشت پخش شده و مقداري از آن نيز به داخل خاك نبر زمين بسيال ،ي دگاردر سامانه. مردم منطقه است
كاهش شدت سيل، ايجاد زميني جهت زارعت سيالبي و تغذيه آب هاي زيرزميني مي شود. سامانه هاي دگار و هوتك اغلب در كنار هم مي 

مردم بومي باشد. از طرفي حضور هوتك ها در كنار اين سامانه ها به مثابه آب انبار عمل كرده و آب را به مدت بيشتري جهت مصارف مختلف 
 .]6[ ذخيره مي كند

هاي در اين روش اراضي مورد نظر را به صورت استخرهاي بزرگ با ديواره هايي به بلندي بين يك تا دو متر مي سازند. به كمك روش
ناسب شخم زده، فرستند. اراضي كف دگار را پس از نفوذ آب و در زمان مهاي رودخانه ها را منحرف نموده و به اين دگارها ميسنتي، سيالب

هاي از نخلستان ايشوند. پارهنمايند. به طور متوسط اين دگارها سالي دو تا سه بار آبياري ميهاي بعدي آنها را آبياري ميكارند و با سيالبمي
 .]7[شوند گونه آبياري ميسيستان و بلوچستان اين

-باشند كه شغل غالب مردم منطقه كشاورزي و دامآبادي ساكن مي 270خانوار در  9150نفر در قالب 49000در منطقه دشتياري بالغ بر 
-ميسيالبي كه با استفاده ار بندسارهاي خاكي كه در اصطالح محلي به آن دگار -معيشت مردم از طريق كشت محصوالت زراعي داري است و

اي فصلي در زمستان و تابستان با توجه به درجه هپخش سيالب به عبارتي ديگر مردم منطقه با گسترش و .ب) 1(شكل گيرد صورت مي گويند
 ،گواوا ،پاپايا ،تمر هندي كنار پيوندي، حرارت مناسب منطقه در اراضي حاصلخيز مذكور انواع نباتات گرمسيري منحصر به فردي از جمله موز

گذاري در زمينه كشت و زش سرمايهكه ار نمايندرا كشت ميمحصوالت خارج از فصل كشت  جات وهاي زينتي و صيفيچيكو و همچنين گل
 باشد.ها بسيار درخشان ميپرورش اين محصوالت اين محصوالت و صنايع تبديلي و تكميلي وابسته به آن

 خوشاب 2-3 

مند نشينان هوشزيستي ديرينه آبخيزايي شاخص از همهها نمونهخوشاب. اندكردههايي بنام خوشاب احداث ميدر سراوان و اطراف آن سازه
ها در اين منطقه كارايي دارند. عالوه بر مسئله آب، در رغم توسعه آبياري نوين اما هنوز اين روشاين ديار با عوامل غير زنده آبخيزها است. علي

دانش بومي اي برخوردار است. مردمان اين ديار با كمك سنگ و خاك و با اين ناحيه بحث ايجاد زمين با مواد همراه سيل نيز از جايگاه ويژه
اين  كشت زارهاي غني داشته باشند. برداري ازآن زمين هاي آباد وعالوه برمهار سيل و بهره توانندها ميهايي بنا مي كنند كه به كمك آنسازه

شرط اساسي سيالب ورسوب مي باشد. عواملي كه موجب محدوديت  جهت استقرار خوشاب نياز به دو .تكنيك به نام خوشاب معروف است
 .]1[هستند ها دربرابر سيالبهزينه نسبتاً زياد وكمي مقاومت آننيز گردند اخت خوشاب ها ميس



شوند، مواد معلق و رسوبات حمل شده به وسيله ها احداث ميچيني هستند كه در عرض يا كناره درهخشكهي سد سنگي اها گونهخوشاب
ها كشتزارهاي سيالب هستند كه در خوشاب .]2[آورد ي كشت و زرع فراهم مينشين مي شود و شرايط مناسبي براسيالب در سراب آنها ته

شود در فرهنگ لغت به معني سيراب اي دارند. خوشاب كه با لفظ محلي هوشاب نيز خوانده مياستان سيستان و بلوچستان رواج و رونق ديرينه
ها و يا هاي حاشيه رودخانه يا پاي كوههايي هستند كه با استفاده از تركيب مصالح خاكي و سنگي در دشتها سازهباشد. خوشابيا آبدار مي

نشين شده و شرايط مناسبي را براي كشت و ها تهگردد. مواد حمل شده بوسيله سيالب در خوشابها احداث ميبخشي از بستر عريض رودخانه
گيري و خوشاب تبديل اراضي شني و سنگالخي به اراضي مناسب براي كشت و كار از طريق سيلزرع فراهم مي آورد. هدف اصلي از احداث 

. در ]8[ آلود و تغذيه آبخوان نيز اشاره كردهاي گلگيري از جريانتوان به كنترل سيالب، رسوبگذاري تدريجي است. به غير از آن ميرسوب
ميليمتر است و تحت كشت نباتات مختلف همچون گندم، ذرت، جو، ماش ارزن،  200تا  150مناطق گسترش خوشاب ميزان بارش كمتر از 

اي، هندوانه، ها ذرت خوشهگيرند. كشت زمستانه اين اراضي گندم و كشت تابستانه آندرختان مثمر به ويژه خرما و غير مثمر نظير گز قرار مي
ها متغير است و در استان سيستان و و قابليت نگهداري آب آن ها بر حسب نوع خاكارزش خوشاب باشد.خربزه، كدو تنبل و خيار مي

دهد كه در اين استان بالغ ها نشان مياما بررسي ،اندها كامال شناسايي نشدهبلوچستان از موقعيت و اهميت بسزايي برخوردارند. تعداد خوشاب
 .]9[هكتار متغير است  10خوشاب وجود دارد كه مساحت آنها از يك تا  1500بر 

ها را به آن )1382شوند. حسيني مرندي و همكاران (ها بر اساس محل ساخت و مصالح مورد استفاده به انواع مختلفي تقسيم ميخوشاب
) 1381. در مقابل حقاني (]10[ اندتقسيم كرده د)1(شكل  اي و كوهستاني يا دربند، حاشيه رودخانهج)1(شكل  دشتيهاي سه دسته خوشاب

 .]11[ بندي نموده استنيمه خاكي طبقه -سنگي و نيمه سنگي -به چهار دسته خاكي، سنگي، خاكيها را خوشاب

كنند و از طرف ديگر بين محل ساخت خوشاب و نوع مصالح رابطه وجود دارد، لذا اين نظر به اينكه روستاييان از مصالح محلي استفاده مي
هاي ، در حالي كه خوشابشودهاي كوهستاني عمدتا از سنگ استفاده ميي ساخت خوشاببندي با يكديگر تطابق دارند. مثال برادو نوع طبقه

شوند، ولي هر يك از انواع آن از نظر طراحي، وسعت، نوع مصالح و ها با اهداف مشابهي ساخته ميدشتي بيشتر خاكي هستند. اگرچه خوشاب
باشد. در عين حال اب كوهستاني، عمدتا ايجاد نخلستان خوشابي (باغ) ميخوش احداثهايي دارند. هدف اصلي از پيامدها با يكديگر تفاوت

 .]9[آيد اهداف ديگري نيز نظير تثبيت پروفيل طولي رودخانه با احداث آن بدست مي
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شوند. گاهي مخازن ذخيره آب ي زمين و آب انبارها در زيرزمين تقسيم ميها و استخرها بر روحوض يدسته دو بهمخازن ذخيره آب 
اي است كه در دل هاي كم آب را با مقاصد خاص كشاورزي به عهده دارند. آب انبار مخزن سرپوشيدهو قنات هاچشمهوظيفه نگهداري آب 

 جا منتقل شده تا مورد استفاده قرار گيردنابع آب ديگر به آنهاي خروجي حوزه آبخيز و يا مشود و از طريق يك نهر، روانابزمين ساخته مي
هدف اصلي احداث آب  ].12[شد كه هنوز هم در برخي نقاط وجود دارد بيشتر آب انبارها در قديم از سنگ و ساروج ساخته مي. ه) 1(شكل 

بدين معني مكاني محل آب انبارها بستگي دارد. انبارها، ذخيره آب براي مصارف شرب، مصارف خانگي و كشاورزي است كه خود به موقعيت 
هاي كه نمونه رفته استميبكار غيره  ها، دهات وبراي تامين نيازهاي كاروان واند كردهانبار ذخيره مي هايي به نام آبمازاد باران را در محلكه 

ها نيز به عالوه در كاهش رواناب ،]13[موجود است يده و گرم جنوب ايران به صورت سرپوش هاي خشكها، دشتآنها در كنار كويرها، بيابان
-توانند موثر باشند. اين روش در شرايط مختلف آب و هوايي از فراخشك تا مرطوب اجرا شده است ولي عمدتا مربوط به مناطق خشك ميمي

هاي ها، به منظور جلوگيري از تبخير آبوع سامانهباشد. آب انبارها مشتمل بر منبع ذخيره آب، راه پله، پاشير و سردر آب انبار است. در اين ن
آوري شده و تنظيم درجه حرارت آب و ساير موارد مربوط به حفظ كيفيت آب، اقدام به مسقف نمودن مخزن نگهداري آب (بطور معمول جمع
 .]9[شده است هاي گنبدي شكل) ميسقف
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گيرد. به اين منظور الزم است از طريق آبگيري از رودخانه، ه در كشاورزي انجام ميآب براي شرب انسان و دام و همچنين استفاد ذخيره
) به ساخت استخرهاي سرپوشيده در 1374الفتي (آوري رواناب و طرق ديگر آب ذخيره شده و در هنگام ضرورت مورد استفاده قرار گيرد. جمع

. ]14[ و يا رودخانه به منظور استفاده روستاييان و كاروانيان اشاره كرده است آوري آب بارانحاشيه كويرها، مثل زاول يا زابلستان جهت جمع
ذخيره جريان سيالبي و پايه رودخانه و روانآب دامنه به منظور آبياري تكميلي است. با اين وجود اهداف ديگري نظير  ،هدف از ساخت استخر

 . و) 1(شكل  ي كشاورزي حاشيه رودخانه ها براي ساخت استخر مناسب هستندتوان براي آن در نظر گرفت. بنابراين اراضمهار سيالب نيز مي
شود، استفاده از اين روش در اراضي دور از رودخانه نيز معمول بوده ها تامين ميا جمع آوري و هدايت روانآب دامنهدر مواردي كه آب استخر ب

 مقادير زيادي آب چه از طريق نشت و چه از طريق تبخير است. ترين مشكالت استخرها نيز رسوبگذاري و تلف شدناز مهم .]9[ است

توانند آب را هم از بستر شوند و مياستخرها معموال مخازن ذخيره آب خاكي هستند كه درون زمين، در مناطق با شيب ماليم حفر مي
كه از جمله اين ،دارند دستفاده از استخرها وجوي در ادد. مشكالت متعدها و هم از سامانه هاي آبگير بزرگ دريافت و جمع آوري نماينمسيل

آيند. همچنين هاي مختلف در ميهاي راكد دچار آلودگي شده و حشرات را جذب نموده و به صورت يك منبع ابتال به امراض و بيماريآب
 . ]3[ چون معموال اطراف مخازن محصور نيست همواره خطر غرق شدن انسان و احشام وجود دارد

 

گيريتيجهنبحث و   

ميان توجه به هاي استحصال آب تنها به حضور كارشناسان و مهندسين مجرب و طراحي و اجراي مطلوب بستگي ندارد. در اين موفقيت پروژه
ها زندگي خود كفا داشته و دارند و ماعي هر منطقه نيز جايگاه خاص خود را دارد. ساكنين مناطق خشك و كم آب، قرنمسايل اقتصادي و اجت

اند. از اين رو الزم سخت خشكي به دست آورده حفاظت از محيط و بقاي زندگي در شرايطهاي هاي زيادي در زمينه راهها و يافتهپيشرفت و
ها و خواسته هاي خود اي مردم منطقه بدهيم و در تحميل راه حلهها، دستاوردها و تامين خواستهاست بيشترين اهميت را به حفظ اين ارزش

 .]3[فشاري نماييم كمتر پا

راه عملي و . هاي ويژه استهاي مختلف آن عمدتا خاص مكان و رويشگاهاستحصال آب يك فناوري پيچيده و قانونمند است كه روش
 ها رانآبرداران رفته و عاليق و استعدادهاي هاي استحصال آب اين است كه در گام اول به ميان بهرهمعرفي، شناخت و توسعه پروژه ،صحيح

ها را اجرا نمود. در مقام مقايسه با اثبات هاي سنتي و دانش بومي يا مشاركت مردم طرحتوان با توجه به يافتهشناسايي كنيم. در نتيجه مي



هاي صنفي نسبت به موسسات عمومي و دولتي از نجمنحصال آب توسط كشاورزان و مشاركت ااست ايهرسيده است كه اجراي سيستم
 .]3[اي باشد كه ساكنين محلي بتوانند به آساني آن را اجرا نمايند لذا طرح انتخاب شده بايد به گونه ،خوردار استموفقيت بيشتري بر

برداران و افراد ذينفع، آموزش و ارايه مطالب، آگاهي دادن از منافع و مزايا، مواردي همچون مشاركت مردمي، پذيرش طرح از نظر بهره
هاي استحصال آب باران برشمرد. توان از پيش نيازهاي موفقيت در طرحضي و رعايت حقابه پايين دست را مياررعايت حقوق مالكيت و اجاره ا

، وضعيت بهتر و بيشتر از خصوصيات اقليميهاي استحصال آب نيازمند داشتن اطالعات تحقيقات منظم و فراگير در جهت مديريت سيستم
 .ي و اجتماعي استخاك، محصوالت بومي و سازگار و عوامل اقتصاد

آوري آب، كيفيت ناپايدار برخي از اين هاي جمعهاي سنتي كشاورزي و شيوهدقيق از قدمت روش ارزيابيشايد يكي از داليل عمده عدم 
بوده آوري آب باران تا قرن نهم يا دهم ميالدي در همه جا متداول شناسي معاصر حاكي از آن است كه جمعبناها باشد. ولي شواهد باستان

ريزي توسعه و مديريت منابع آبي به كار گرفته شود. تواند به عنوان ابزاري مهم در برنامهدانش بومي مي نيز از نگرش مديريتي .]15[ است
ها سنجيده شود و به عنوان يك الگوي عملي مقابله با خشكسالي آوري و كارايي آنبنابراين ضرورت دارد دانش بومي در نقاط مختلف جمع

ها را هاي مناسب به روستاييان آنهاي سنتي استحصال آب حمايت كند و با دادن واملذا دولت الزم است تا از سيستم .]13[ نظر قرار گيرندمد
 هاي سنتي استحصال آب تشويق نمايد.به ايجاد سيستم
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