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  چکیده

ین  که از قـدمت چنـد  است جنوب شرق ایران آب خشک و کممناطق   ازوبلوچستان  ستانیس
ا  ر هـا  سـیالب ،   سـاده  هـاي   دیرباز با روش  منطقه از     این ساکنان. باشد یمهزارساله برخوردار   

نها در همـه  آ.  هستند ارزشمندي بومی و دانش تجربه  رو صاحب   ازاین. اند کرده و استفاده    ارمه
 و ي ساده خـاکی ها سامانهها با ایجاد   و دشتها دره، عرض   ها  دامنه ،   ها  هیپااعم از کوه   مناطق

 و با ایجاد زمین کشاورزي و کشت سیالبی، بـه نخلـستان و کـشتزار          ارا مه سیالب ر سنگی،  
این سامانه ها متنوع بوده که برخی متروك و عمده آنها موجود و همزمـان بـا     . اند  ردهتبدیل ک 

ي فعـال بـه بیـان دو     هـا   سـامانه مند    نظام این مقاله با هدف شناخت    . بارندگی فعال می شوند   
هـا،    رودخانـه ۀیدر حاشـ سامانه خوشاب . پرداخته است 2 و دربند1 خوشاب  بنامآنها  نمونه از   

ـ  د:شـامل   آناجـزاء مهـم   احـداث و  ماهورها اي و میان تپه هاي دامنه  دشت  یـا   سـنگی  وارةی
  نـش بـومی مـردم   ای با دست و د  همگ است که    زمین کشاورزي و  ... رسان  خاکی، نهرسیالب 

 بـا هـدف    ي کوهستانیها دره سامانه دربند خاص . وسعت دارند   و تا دو و نیم هکتار       ساخته
 که تا نیم   استسنگی بندنخلستان و  نیزمانباشت خاك و ایجاد نخلستان دیم بوده و شامل       

 عالوه بر تأمین بخشی از معاش روستاییان و عشایر، نقـش  ها سامانهاین .  وسعت دارند  هکتار
 منابع آب و ماندگاري سـاکنین ، خاصـه        وسعۀتمهمی در کنترل سیالب، نگهداشت رسوب،       

  که با هـدف     این نوشتار، بخشی از تحقیقی است     . عشایر مناطق کوهستانی بلوچستان، دارند    
 بـا اسـتفاده   بلوچستانبرداري از سیالب در  سنتی بهره  مختلف هاي  شناسایی و ارزیابی روش   

  . شده است میدانی حاصل هاي روشاز 

  دربند سیالب، ،هاي سنتی روش خوشاب، ،وبلوچستان ستانیس :ي کلیديها واژه

                                                
، رزي مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی بلوچستانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاواستادیار  *

 khoob1344@gmail.com                    ).نویسنده مسئول (.، ایرانایرانشهر

، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی فارسسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، استادیار  **

  hhhmarand@gmail.com                       . شیراز، ایران

، تهران، پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداريسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، دانشیار  ***

 arabkhedri@scwmri.ac.ir                       .ایران
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   مقدمه-1

بـراي  هاي متـداول تـأمین آب       عنوان یکی از راه     ، به االیام  قدیمز  ابرداري از سیالب      بهره

 هـاي گونـاگونی از آب       بـه روش   ها  آن.  مرسوم بوده است   کشاورزان مناطق خشک دنیا   

رودهـا   خـشکه سیالب ها و     رهدو  هاي کوچک     شده در آبراهه    هاي جاري  باران، هرزآب 

 حـاکم بـر    یمـ یشـرایط اقل  . انـد    رو آورده  بهره گرفتـه و بـه کـشت و آبیـاري سـیالبی            

متر   میلی100وبلوچستان موجب شده تا متوسط بارندگی در این منطقه از حدود  سیستان

 50بارندگی متوسط این منطقه بـه حـدود   ، هاي خشکسالی   در دوره . در سال فراتر نرود   

شناسی و ژئومورفولـوژیکی منطقـه        وضعیت زمین عالوه بر آن،    . ابدی  یمکاهش   متر  میلی

 بنـابراین   .گـردد   هاي فـصلی مـی      و بروز سیالب   ینیرزمیز  منابع آب  موجب محدودیت 

اهمیت، داراي  در این استان ،آب سطحی زودگذر عنوان یک منبع برداري از سیل به    بهره

  . استجایگاه و قدمت خاصی

  

  ش پیشینه پژوه-2

معروف بـه خـادین   (ضیهاي عر هاي خاکی در دره   احداث پشته 


احـداث ردیفـی از   ، )

معروف به آهار  (بندهاي خاکی بر روي خطوط تراز       


معـروف بـه    (یالبیسـ زراعـت    ،)

خاکی زراعت خاکی  


 ي درختکـار  دار بـراي    ي شـیب  هـا   دامنـه  از   ي هرزآب رآو   جمع ،)

معروف به مسکات  (


معـروف  (هـا    و آبراههها بستر مسیلبرداري از سیل در کف       بهره ،)

به گسور


سکوهاي ها بر روي  ها و هدایت آن ها و مسیل آبراههاز ها  بانحراف سیال و )

معروف آبیاري سیل  (تراز  


برداري از باران و سیالب در      هاي بهره   هایی از روش    ، نمونه )

                                                
1. Khadin 
2. Ahar 
3. Khaki farming 
4. Meskats 
5. Gessours 
6. Sayl irrigation 
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کوثر، (باشند  نقاط مختلف دنیا، مثل مصر، فلسطین اشغالی، هندوستان، تونس و یمن می 

، 7: 1983، کالرکــار و همکــاران، 45: 1384، حــسینی مرنــدي و همکــاران، 57: 1372

  ).22: 2016برندسون و همکاران، 

    با بناي خاکریز روي خطـوط        شده ندسار، کرت یا حوضچۀ ایجاد    در ایران نیز به ب 

 جنـوب  در مرکـز و    مـاهوري   مناطق تپـه  در  ها یا     رودها، اطراف آن    تراز در مسیر خشکه   

شـود   ها به داخل آن هدایت مـی   سیالب یا رواناب دامنهتوان اشاره نمود که    می خراسان

   .)5: 1381عرب خدري و همکاران، (

برداري از  براي بهرهبلوچستان  و ستانیروش خوشاب یا خوشۀ آب را سنتی در س        

 و رامزایـا، اهـداف، چگـونگی اجـ     ).30: ، الـف  1366،  بهبهانی(اند    معرفی کرده سیالب  

 آن مـورد بررسـی و      نکات فنـی  و برخی     یا بندسار  احداث خوشاب در  نحوة مشارکت   

 خـاکی،   وارةیـ خوشاب مـتعکس از د     ).25: ، ب 1366،  بهبهانی(است  توجه قرار گرفته    

هـا    سه گروه خوشاب کوهستانی، خوشاب دره      و از  شده   سنگی و دروازه معرفی    وارةید

کیفیـت   .)2: 1997،  یـاري ،  9: 1381انی،  حقـ  ( برده شده اسـت     نامها    و خوشاب دشت  

، داننـد  یمـ  هـا  دقیق قدمت آن عدم ارزیابی را دلیلی براي ها ناپایدار برخی از این سامانه   

آوري باران تا قـرن       ي جمع ها  سامانهشناسی دال بر متداول بودن این         ولی شواهد باستان  

   ).234: 1373فرهنگی، (دارد نهم و یا دهم میالدي وجود 

بـرده   برداري از سیالب هستند که نـام   ي سنتی بهره  ها  روشو هوتک از دیگر     دگار  

، حسینی مرندي 125: 1352مهندسین مشاور پارس کنسولت،    (اند     شده  شده و یا معرفی   

ه بـا هـدف     کـ  است   يا  سازه کهوت). 3: 1997، بختیاري نسب،    45: 1384و همکاران،   

 گـاهی . شـود  یمـ  احـداث  يرزشاوکـ  مصارف شـرب دام و  ي براها البیس آوري  جمع

   ).19: 1385طهماسبی، (هستند دشتیاري چابهار  منطقه فرد منحصربه یها منابع آب کهوت

با توجه بـه   و برداران رفت  به میان بهره  باید   استحصال آب    يها  توسعه پروژه براي  

ـ  ان سنتی و دانش بومیـ   يها  افتهی  اجـراي  .کـرد هـا را اجـرا    هـا طـرح   ا مـشارکت آن و ب

 صـنفی نـسبت بـه    يهـا  استحصال آب توسط کشاورزان و مشارکت انجمن  هاي سیستم

  ). 74: 1386طباطبایی، (مؤسسات عمومی و دولتی از موفقیت بیشتري برخوردار است 
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) بـاغ  (یخوشاب کوهستانی، عمدتاً ایجـاد نخلـستان خوشـاب        هدف اصلی احداث  

شـود   یمـ نیـز حاصـل     نظیر تثبیت پروفیل طولی رودخانـه    یحال اهداف   درعین؛  باشد یم

ریـزي توسـعه و     در برنامـه توانـد  یدانش بومی م ). 109: 1387عرب خدري و کمالی،     (

 در ها سامانهاین کارایی سنجش آوري و   بنابراین جمع  اثربخش باشد،  مدیریت منابع آبی  

  ). 7: 1388چرم زاده و همکاران، (مقابله با خشکسالی ضرورت دارد 

ن کسـا  آبـادي  270کشاورز و دامـدار در      خانوار   9150در منطقه دشتیاري چابهار     

 ي بندسـارها  دریمحصوالت زراعسیالبی شت کطریق   ازها آناغلب  شت  یمع وهستند  

ن، ی نـو يها روش توسعه رغم یعل). 7: 1389بشري و همکاران، (شود   یمحاصل   کیخا

 دانش  بر  یهتکبا   بناشده يها  سازه.  دارند ییاراک یدر مناطق مختلف   سنتی   يها  روشهنوز  

فرسـایش را نیـز کـاهش    ل، رسـوب و  یل، شـدت سـ  ی از سـ برداري بهره عالوه بر   ،یبوم

  ). 8: 1390عرب و همکاران، (دهند  یم

مکـران   از سطوح آبگیر کوچک و بزرگ در شهر سوخته، سراوان وشواهد قدیمی  

، عـرب و همکـاران  (وخاك عرصه آبخیزهـا دارد     حکایت از استفادة دیرینه از منابع آب      

 موجـب   دگار و هوتک اغلـب در کنـار هـم        يها  سامانهدر دشتیاري چابهار    ). 8: 1390

 بـدون  هـستند و ایـن دشـت   جهت مصارف مختلف مردم بومی     برداري از سیالب      بهره

 ).7: 1390محمدخان و همکاران،  (سیالب مساوي با حذف زندگی مردم منطقه است

 و داراي قـدمتی بـسیار طـوالنی   برداري از سیالب در ایران هرچند     هاي بهره   روش

در ایـن تحقیـق    . ها نـشده اسـت      توجه مناسبی به آن    ولی   هستند،تاریخ آبیاري   اندازه    به

دنبـال  » دربنـد «و  » خوشـاب «ي  ها  سامانهشناخت علمی و تدوین مبانی و اصول ایجاد         

ی یهـا   پرسش البته در این میان پاسخ    . شوند یمطور جامع معرفی       به ها  سامانهشده و این    

، سطح و پـراکنش و علـل        ها  سامانهچون سابقه و قدمت، مصالح و چگونگی ساختمان         

ان و عـشایر بلوچـستان در       ی که حاصـل دانـش بـومی روسـتائ         ها  آنتخریب بسیاري از    

  .شود ی مجستجو و روشن برداري از آب باران و روان آب بوده، نیز موضوع بهره
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  ها  مواد و روش-3

  منطقه مورد مطالعههاي   ویژگیموقعیت و -3-1

  در جنـوب اسـتان سیـستان و        ، در جنـوب شـرق ایـران       مـوردنظر، محدودة جغرافیایی   

ي نیکـشهر، قـصرقند، راسـک، سـرباز،     هـا  هـایی از شهرسـتان   بلوچستان واقع و بخـش  

متوسـط  ). 1 نقـشه (شـود      را شـامل مـی     ایرانشهر، سراوان، سیب و سـوران ومهرسـتان       

 درجـه  23متـر و    میلی100 ب حدودی به ترت منطقه این ساالنهدرجۀ حرارت    و   بارندگی

منطقـه مـورد مطالعـه از نظـر         . خـشک اسـت   اقلـیم بیابـانی      بـوده و داراي      گراد  سانتی

  خـاك . اسـت شناسـی  زمیني دوره سوم    سازندها از   شکل، کوهستانی مت  ژئومورفولوژي

ـ  غالـب آن مرتعـی و جنگلـی فق         پوشش گیـاهی  عمق با بافت سبک و        کممنطقه  این   ر ی

  . نامناسب استتیفیباکآن بسیار اندك و  منابع آب در .باشد یم

  
  ستان و بلوچستانی استان سدر) نیچ نقطهمحدوده (مطالعه بی محدوده مورد یت تقری موقع-1 نقشه
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  یقق روش تح-3-2

  مواد -3-2-1

 ،1: 100000 اي ماهوارهتصاویر ، 1: 50000 وسفید با مقیاس    سیاه هاي هوایی   عکس

  منطقه در این بررسی مورداسـتفاده قـرار        1: 50000و   1: 250000 یپوگراف تو يها  نقشه

ي مناسـبی  هـا  محدودهي و هوایی منطقه، ا ماهواره و تصاویر  ها  نقشهبا بررسی   . اند  گرفته

ي هـا   محـدوده با اسـتفاده از ایـن تـصاویر         . براي بازدیدهاي صحرایی انتخاب گردیدند    

نـین بـراي بـرآورد وسـعت و گـسترش           همچ.  مـشخص شـد    ها  سامانهتقریبی پراکنش   

  .ي هوایی استفاده گردیده استها عکس نیز از ها سامانه

  

  ها  روش-2 -3-2

  مطالعـه و بررسـی منـابع        هم از روش اسنادي و هم میدانی شـامل         این تحقیق در  

ـ ا گرفتـه بهـره   مصاحبه با خبرگـان محلـی         و ، بازدید و ثبت مشاهدات میدانی     علمی . می

 وگـو  گفت مستقیم، مشاهدة، بصورت میدانی، مصاحبه با بومیانبخش ثبت مشاهدات و    

  .گرفته استل پرسشنامه صورت یان و تکمیبا بوم

هـاي    شهرسـتان (، سرباز   )شهرستان سراوان (هاي آبخیز ماشکید      مناطقی در حوضه  

هـا   ، ابعـاد سـامانه  دیبازد ضمن وبازدید ) شهرستان نیکشهر(، زیردان   )سرباز و ایرانشهر  

گیـري، تعـداد سـیل و زمـان        سیلنحوة  ،  )ها، ابعاد سرریز    طول و عرض دیواره   ارتفاع،  (

عمومی خاك، مالکیـت آب،   ویژگی زمان باقی ماندن آب بر روي زمین،   وقوع آن، مدت  

هاي ساخت و نگهداري، درآمد، علل تخریب و          زمین و محصول، انواع محصول، هزینه     

یافته و     و سازمان  مشاهده مستقیم  تکنیک با   سامانه هاي خوشاب و دگار،    مشکالت مهم   

 با رجوع به نظرات برخی . شدمشخص) وگو و ارزیابی مشارکتی گفت (انیبومگفتگو با 

سفیدان و معلمان، خبرگان مـرتبط    ازجمله اعضاء شوراهاي محلی، ریش     مردم روستاها، 

از در فرایند تکمیـل پرسـشنامه، پـس    . برداري از سیل انتخاب شدند      با دانش بومی بهره   
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 با پرسش شده  یطراحي از قبل   ا  پرسشنامهگفتگوي مفصل شفاهی با افراد خبره محلی،        

  .و پاسخ در خصوص هر سامانه تکمیل شد

و  1:55000 اسیوسفید با مق    هاي سیاه   بر روي عکس   ها  چگونگی پراکندگی سامانه  

ـ  بـا مق   اي  ماهواره  ،مطالعـاتی  در محـدودة    پـراکنش سـامانه     و ، بررسـی  1:100000 اسی

 لحـاظ اقلیمـی داراي    بـه  محدودة تحقیق.اي بر روي نقشه نشان داده شد صورت لکه   به

 طـور اسـتفاده از آب بـاران بـه    (شرایطی متداول براي کشت دیم با تعریف مرسـوم آن   

 م منطقه،ی براي سطح د   ها  ذکرشده در آمارنامه  آمار  بنابراین با استفاده از     . نیست) مستقیم

ـ  گرد رآوردوسعت اراضی کشت سیالبی ب     ایـن اراضـی از       مـساحت  نی تخمـ   بـراي  .دی

  .شدها نیز استفاده  اطالعات پرسشنامه هاي هوایی و عکس

  

   نتایج-4

  تعاریف -4-1

در این تحقیق، مجموعه اجزائی که در کنار هم و بصورت مکمل یکدیگر در قالب     

قـه ایجـاد   برداري از آب باران و سیل توسط بومیان منط یک سازه آبی ساده و براي بهره    

 را بـا یـک یـا چنـد     هـا  سـامانه بومیـان منطقـه   . شود یم تلقی "سامانه"شده است، یک    

در ایـن بررسـی، تعـاریف زیـر را بـراي سـامانه              . کنند یماصطالح و نام محلی معرفی      

  :توان ارائه نمود خوشاب می

 مختلـف  يهـا   با نام ) بلوچستان( تحقیق   منطقۀاصطالح خوشاب در گویش محلی      

 نیـز   »زمینـان  « و »زمین «،»آسمان زمین «،  »هوشاف «،»هوشاپ«مله عبارات،   ازجدیگري  

ي جزئی و ها هرزآبخر براي انواعی از اراضی که غالباً از آسه عبارت . شود  شناخته می 

اصـطالح خوشـاب و دیگـر    . دنـ شـوند، کـاربرد دار     منـد مـی      مستقیم بهره  طورباران به   

 بکـار   و نیکـشهر ان، سـرباز، ایرانـشهر  هـاي سـراو   هاي معادل آن، در شهرسـتان     عبارت

. تـر باشـد     و سرباز قدیمی  سراوان   آن در مناطق     شۀیر  که رسد  بنظر می   و چنین  دنرو یم

ـ  و   شـده    ارائـه   توسط مردم  معموالً تعاریف زیر براي خوشاب      در منـابع آمـده اسـت       ای

  ).3: 1997 و بختیاري نسب، 25: ، ب1366 ،بهبهانی(
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 آبگیـري  کدسـت  بـصورت ی   کـه  زمینی مسطح .  است باز آ ) مملو(زمینی ماالمال   

آب با کانال باریکی وارد و . )ماند و تا مدتی زیر آب می شود خوب آبگیري می(شود  می

 کـه   تـري    تعریـف جـامع    .شود   زمین پخش می   بر روي  )خوشه آب  (اي  بصورت خوشه 

 بـراي   بـسیار قـدیمی  اي  سـامانه  : از اسـت عبـارت   تـوان ارائـه داد        مـی  خوشـاب    براي

، در حاشـیه یـا    توسـط بومیـان  برداري از سیالب در مناطقی از بلوچستان است که      هرهب

هدف ها، با   و یا در دامنهکم شیب عریضهاي   درهدهانۀها، در     عرض رودخانه و مسیل   

ایجاد جات و نخیالت   سیالبی غالت، حبوبات، صیفیتکشکنترل سیل و رسوب براي     

 محـصور درون  زراعـی   متـر، زمـین  3 تـا  2تفـاع   سنگی یا خاکی به اروارةیدشده و از   

 تخلیـه کـه   چۀیدر هکتار، دروازه ورودي سیل، سرریز و 1 به مساحت متوسط    ها  دیواره

  .)1عکس  (.شده است شوند، تشکیل  میساخته   با دستها   آنهمۀغالباً 

  
  ها رودخانهاي از خوشاب حاشیه   نمونه-1 عکس
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  "دربند"تعاریف سامانه  -4-2

  :توان ارائه نمود ف زیر را براي سامانه دربند میتعاری

ــف ــشکه-ال ــواره خ ــه دره    دی ــا دهان ــرض ی ــه در ع ــنگی ک ــین س ــواحی  چ ــاي ن ه

  .شود  مهار و استفاده از سیالب براي ایجاد نخلستان احداث میمنظور بهکوهستانی 

ــم کــه در دره  -ب ــاغ یــا نخلــستان دی بلوچــستان هــاي منطقــه کوهــستانی  بــه ب

  .شود یمگفته  »دربند«شود،  ستفاده از سیالب آبیاري میایجاد و با ا

ــا   -ج ــامانه ی ــت از س ــارت اس ــد عب ــازه دربن ــنگی  ،يا س ــواره س ــب از دی  مرک

کـه در دهانـه      متـر، دروازه ورودي سـیل و سـرریز          چین بـه ارتفـاع دو تـا پـنج           خشکه

 منــاطق بلوچــستان توســط عــرض کوهــستانی برخــی از نــسبتاً عمیــق و کــم هــاي دره

. شـود  ی مـ  نخـل احـداث   سـیالبی تکـش کنترل سیل و رسـوب بـراي        هدف   با   بومیان

باالدسـت دیـواره    در هـا   تمام یا بخشی از سـیالب مهـار و محمولـه آن            در این سامانه،  

 بـر روي رسـوبات تجمـع یافتـه اقـدام بـه نخـل                سـپس شـود     آوري مـی    سنگی جمـع  

هـاي     برخـی ویژگـی    .)2 عکـس (گـردد     مـی   آبیـاري  هـا   سـیالب کاري شده و توسـط      

  . آمده است2 و 1هاي  ي خوشاب و دربند به ترتیب در جدولها  سامانهاساسی

  
 درختان با) آبادي مهند چانف(بلوچستان  یکوهستانمناطق اي از سامانه دربند در   نمونه-2عکس 

  ساله دهنخل چند 
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  خوشاب سامانۀ اساسیهاي   برخی ویژگی-1جدول 

ي ها نام

  متداول

 وسیله  مصالح  محل احداث

 احداث

  

تعداد و 

  فصل سیل

مدت 

  ی زمینماندآب

  اجزاء

 خوشاب

  هوشاب

  هوشاف

  زمینان

  زمین

آسمان 

  زمین

حاشیه 

  ها رودخانه

در عرض 

  ها مسیل

  ها تپه دامنۀدر 

در دشت 

  اي دامنه

در اراضی بین 

  ماهورها تپه

سنگ و 

  سنگریزه

  خاك

 دست و

گاهی در 

موارد جدید، 

 آالت نیماش

بولدوزر، (

کمپرسی و 

  )تورتراک

 10تا یک 

مرتبه در 

 سال

غالباً 

زمستان و 

  تابستان

  زمین ـ1   روز20 تا 10

 سنگی یا وارةید  ـ2

  خاکی

   سرریز-3

 نهر سیالب  ـ4

  رسان

 دروازه سیالب -5

  گیري

 هیتخلدریچه -6

  )گر(

  )ي تحقیقها افتهی: مأخذ(

  

  دربند سامانه مهمهاي   برخی ویژگی-2جدول 

ي ها نام

  متداول

مصالح   محل احداث

  مورداستفاده

 نحوة

 احداث

  

تعداد و 

فصل 

جریان 

  ها سیالب

مدت 

ماندآبی 

  زمین

  اجزاء سامانه دربند

 دربند

  بند

  باغ

  

در عرض مسیل و 

هاي نسبتاً  دره

  .ق کوهستانییعم

در دهانۀ خروجی 

هاي   و درهلمسی

نواحی کوهستانی و 

ماهوري منتهی  تپه

  يا دامنهبه دشت 

سنگ و 

  سنگریزه

  خاك

و دستی 

با استفاده 

از کارگر 

 ماهر

  

 10تا یک 

مرتبه در 

 سال

و غالباً در 

زمستان و 

  تابستان

یک تا پنج 

  روز

  زمین ـ1

چین   بند خشکه ـ2

  سنگی

   سرریز-3

  

  )ي تحقیقها افتهی: مأخذ(
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  ها آني خوشاب و دربند و اجزاي ها سامانه ایجاد نحوة -4-3

ی صه هرکدام نام، ویژگی و کارایی خا     اند ک   شده  ها از چندین جزء تشکیل      این سامانه 

  :این اجزاء شامل. دارند

ـ  اي  مقطـع ذوذنقـه    بـا  غالبـاً    ی، سـنگ  نیچـ   خـشکه  وارةید :چین   خشکه وارةید - ا ی

در ) بـراي دربنـد   (متـر  و دو تا پنج )ها خوشابدر (متر  یک تا سه  به ارتفاع لی و   یمستط

ریزه   آن سنگ  باالدست   و در  حداث ا  رودخانه یا در عرض مسیل و آبراهه       ۀیحاشامتداد  

 از جنس  غالباًچین و بستر آن       ن دیواره خشکه  یهاي طرف   گاه  هیتک. شود  میو خاك اضافه    

. محـل اسـت  ) ي مقـاوم ها آهکسنگ، سنگ آذرین، دگرگونی و  ماسه(هاي مقاوم    سنگ

 مرتفـع  نقطـۀ چین به سمت مجاور و خارج رودخانـه منحـرف و نهایتـاً بـه         این خشکه 

 ،طـرف یـک خوشـاب       سـه  طـرف و حـداکثر در       حداقل در یک   .شود   می طبیعی منتهی 

. مانـد   رهـا مـی  هـا  ، سایر جهـت با توجه به شیب طبیعی زمین چین ایجاد شده و  خشکه

پـس از  شده و طی چند سـال و    تدریجاً ساخته ها سامانهچین در این  هاي خشکه  دیواره

 .یابـد  مـی ایش النه افـز ارتفـاع آن سـا   و افزایش ضخامت رسوب،  هاي متعدد   گیري  سیل

 متر ممکن است تغییـر  40 تا پنج از  خوشاب،)ضلع(طول دیواره در یک سمت   معموالً

مردم ). 2 عکس(کند  یم متر تغییر 25 از پنج تا "دربند" طول محور طورمعمول  به. نماید

  .ندیگو می »دیوار«و یا » بند«  ها نیچ محلی به این خشکه

مـوردنظر بـراي احـداث      بـین محـل       ارتفـاع  اخـتالف  توجه به با   :)رود بند  ( بند -

 آبگیري صورت ثقلی  بهغالباًها،  هاي حاشیه رودخانه خوشاب ، رودخانهو بسترها    سامانه

براي  ("دربند"در سامانه ولی . باشد معمول نمیدر عرض مسیل   احداث بند   و  شوند    می

برداري  یل و یا بهرهبراي انحراف اولیه س(ها  خوشابو در برخی ) کنترل سیل و رسوب  

 و  خاك شن و ماسه،لۀیبوسرود،  در قسمتی از عرض خشکه) هایی با دبی کم از سیالب

  .شود ایجاد می بند )منظم و یا نامنظمبه طور (سنگ 
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 نهشته جۀینت در  ،گیري  ها و سیل     پس از احداث دیواره    :نی یا زم  ریگ  رسوبمخزن   -

ین حاصلخیز زراعی که دسـتیابی بـه آن   همراه سیالب، زم  زدانۀیمعلق و ر  شدن رسوب   

نیز بـراي تـسریع در ایـن امـر،       گاهی  . شود  ایجاد می ،  هدف اصلی احداث سامانه است    

شـود و یـا     دیوارچینی شده اضافه مـی     درون محدودة و به   ) تراشیده( کنده   خاك اطراف 

در (آالت   ماشـین بـا   حتی از محلی خارج از محل احداث، خاك بصورت دسـتی و یـا               

معموالً طـی یـک   . شود  به درون آن منتقل می   ،)شوند  می احداث   اخیراًهایی که    خوشاب

 روش،بـا ایـن   .  اسـت کشت قابل زمین بدست آمده ،گیري مناسب سال در صورت سیل 

 کشاورز زمان کمتـري منتظـر ایجـاد    وتر   زمان الزم براي ایجاد زمین زراعی کوتاه      عمالً

 از  هـا    در خوشابياحت زمین کشاورزمس. ماند  سیالب می همراه زمین توسط رسوب  

، بـسته بـه شـرایط     هکتـار  ربع تا یـک   نی ب  "دربند"و در سامانه     هکتار   نیمو  ربع تا دو    

  ).2 عکس(کند  یم تغییر ها آناحداث 

بـه   ينهـر براي آبیاري زمین کـشاورزي،       ها  برخی خوشاب در   :رسان   نهر سیالب  -

زمین  به  آن سیالبلۀیبوس و   منشعبخانه   رود  از متر، 50 تا بیش از     10طول متغیر بین    

و موانـع طبیعـی بـراي    لـی   ساده بوده و از امکانات مح       این نهر  .یابد  انتقال می  خوشاب

  .شود  استفاده می آناحداث

 و گـاهی  در حد عرض مـسیل  اي است گاهی عریض     دروازه:  سیالبگیري دروازة -

قیماً و گاهی نیز از طریق رسان، گاهی مست حد عرض انتهاي کانال سیالب     در ،عرض  کم

  وارد زمـین خوشـاب  طریـق رسان بـه رودخانـه متـصل و سـیالب از آن            کانال سیالب 

 متـر   سـه تـا پـنج     طورمعمـول      به ،رسان متصل به نهر سیالب   هاي    عرض دروازه . شود  می

  .است

در  براي تخلیه سیالب مازاد بر ظرفیت سامانه، معموالً ): خروجیدروازة (زیسرر -

متر  دو تا سه  به طول حدود  اي  دروازه  سنگی، وارةیدها و یا در بخشی از         هیکی از گوش  

 خارج ساختن آب مازاد و جلوگیري از تخریب سـازه         ه،نقش این درواز  . گردد  تعبیه می 
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گـاهی از تمـام     ). 1عکـس   (اسـت   و یا براي استفاده از آب اضافی، در سامانه مجـاور            

  ).2 عکس(شود  یمز استفاده یعنوان سرر چین به عرض خشکه

 اي مستطیلی    براي تخلیه دلخواه آب، دریچه     ،عالوه بر ایجاد سرریز    : تخلیه چۀیدر -

ها و معموالً در گودترین محل زمـین    در یکی از گوشه متر نیم   کمتر از  و عرض    با طول 

گَر «ی در اصطالح محل   چهیبه این در  . شده است   خوشاب تعبیه 


عکـس  (شود     می  گفته »

.  آب انباشت شده، پس از نفوذ کافی و سیر شدن زمین از آب است      تخلیه ،نقش آن . )5

 و همین امر شخم مناسبتخلیه دلخواه آب قبل از کشت موجب آماده شدن زمین براي  

 یکانـال گَـر  در حقیقـت  . شـود  بعد از کشت نیز موجب جلوگیري از خفگی گیاهان می         

ورودي و  شـکل   . دگـرد  تعبیـه مـی   درون آن    ، سـنگی  وارةیـ است که همراه با ساخت د     

 زمـین کـشاورزي درون      بـر روي   بـوده، ورودي آن      چهـارگوش  گَر، معمـوالً     خروجی

. )4عکس (قرار دارد ی و یا کف رودخانه عی طبنیزمخروجی آن روي بستر   و   خوشاب

 مـسدود و در     ، اسـت  یسنگ مناسبی که معموالً متصل به طناب         تخته لۀیبوسورودي گَر،   

) 2(جـدول  خوشـاب در  سـامانۀ   اجـزاء  ابعاد. شود  باز میزمان نیاز با جابجا کردن آن،   

  . استشده  درج

  

                                                
1. Gar 
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  چین سنگی حاشیه رودخانه ي از خوشاب با دیواره خشکها نمونه -3عکس 
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  در خوشاب) Gar:نام محلی گر (هیتخل دریچه -4عکس 

  

  
  ي مختلف آنها قسمت شماتیک سامانه دربند و -5عکس 
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  خوشاب ۀاجزاء سامان  ابعاد-3جدول 

  قسمت سرریز  یا بند قسمت دیواره
 هیتخلدریچه 

  )گَر(

ارتفاع 

  )متر(

طول 

  )متر(

عرض 

  )متر(کف 

عرض 

  )متر(تاج 

طول 

  )متر(

عرض 

  )متر(

طول 

  )متر(

عرض 

  )متر(

 مساحت زمین

 )هکتار(

 
  

 5/2 تا 25/0  3/0  5/0  5/1  تا1  3  تا2  5/1  2  40  تا5  3  تا1

  )ي تحقیقها افتهی: مأخذ(

  

  دربندسامانۀ  ابعاد اجزاء -4جدول 

  قسمت سرریز  قسمت دیواره
قسمت 

  دروازه

ارتفاع 

  )متر(

طول 

  )متر(

عرض 

کف 

  )متر(

عرض 

  )متر(تاج 

طول 

  )متر(

عرض 

 )متر(

عرض 

 مسیل

  )متر(

مساحت 

 زمین

  )هکتار(

 1 تا 25/0 50 تا 10 5/1 تا 1 15 تا 3  1  2  25 تا 4 5 تا 2

  )ي تحقیقها افتهی: مأخذ(

  

  ها  سامانههاي اقتصادي و اجتماعی ویژگی -4-4

مالکیت بـر   . اند  دهیصورت ارث از اجداد به مالکین حال حاضر رس           به غالباً ها  سامانه

 ایـ صورت فـردي، مـشارکتی و     زمین نیز بهازبرداري  ها فردي و یا مشاع بوده و بهره  آن

ي باالدست تعلق ها سامانهبه  اًعرفو تقدم در گرفتن سیالب،  اولویت   .نصفه کاري است  

ل یا فامیک خانواده و یا آبراهه به  یک دره   یطورمعمول سامانه واقع در طول        به. گیرد  می

کـاهش رطوبـت    و پـس از مـدتی        گرفتن سیل، نفوذ تدریجی آب در زمین         .تعلق دارد 

 مراحـل اصـلی و   ، قابلیت شخم، بذرپاشی، شخم، نگهداري و برداشت محـصول   ،خاك

 ،جـات و خرمـا     غـالت، حبوبـات، صـیفی     . باشـد  هـا مـی     مانه سـا  درمتداول کشاورزي   
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یـا  (یـا دو  محصول و  صورت تک ها هستند که به     خوشابمحصوالت مهم و متداول در      

 بـسته بـه شـرایط خـشک و ترسـالی و تعـداد              .شـوند  یمختلط کشت م  محصول  ) چند

وسـعت  بسته به   . کند بر روي زمین کار      تواند ی ماه سال م   12سیالب، کشاورز از سه تا      

 درصـد درآمـد سـاالنۀ       90 تا   10سیل، تعداد کشت در سال از        زمین، نوع کشت، تعداد   

خریـدوفروش ایـن   . شـود  ها حاصل می سامانهاین   بر روي زمین     کارطریق  از  خانوارها  

 عـدم تـوان مـالی     ،هـا    مشکالت مالی، تخریب سـازه     .باشد  مرسوم نمی ها معموالً     سامانه

به موضوع کـشت سـیالبی و   ي اجرایی ها  توجه دستگاه ها، عدم   در بازسازي آن  زارعین  

  .باشند ها می سامانهمردم در ارتباط با  مشکالت  ازها سالی خشک

  

   در بلوچستانها سامانه  وسعت و پراکنش -4-5

 اراضی تحت توان یمکل آمار دیم این منطقه بعالوه کل اراضی کشاورزي متروك را  

 بـیش از    ها  سامانهبنابراین حداقل وسعت    . ودکشت سیالبی در سامانه خوشاب تلقی نم      

ایـن  . باشـد  ها می البته این سطح بسیار کمتر از وسعت واقعی سامانه.  هکتار است  8000

ي قدیمی متروك و فعال امـروزي کـه تحـت       ها  سامانه که وسعت    دهد یمبررسی نشان   

  .باشد  هکتار می15000 بیش از اند بودهکشت سیالبی زراعت 

 58طـور متوسـط     ، بـه  هـا   سامانه پراکنش   منطقۀ 1: 50000 ییهوا  روي هر عکس   بر

 نیبنـابرا .  زمـین سـیالبی وجـود دارد       16 عکس حـدود     مؤثرزمین سیالبی و در سطح      

 تخمـین  توان یم سامانه کوچک و بزرگ 15000 مطالعاتی حدود محدودةطورکلی در    به

 نظـر کتـار در   ه1اگر مساحت متوسط زمین کشت سیالبی در هـر سـامانه حـدود              . زد

  .گردد  هکتار برآورد می15000 در منطقه، حدود ها آن، مساحت گرفته شود

هـاي سـراوان، سـرباز، نیکـشهر و ایرانـشهر        در منـاطقی از شهرسـتان      ها  سامانهاین  

 گَتـان، زمینـان، ریمـدان،    ،هاي سیرکان، دومکـی، مولَتـان، هیـدوج      آبادي. گسترش دارد 

 سرزِه، کوهک و اسـفندك در سـراوان، چـانف،           ،وکرانان، کنت، سیاه درك، ن    ینزسورش

 الشـار، در نیکـشهر، سـرباز،      ، گربن ،شَهریانچ، توکلی، مهنَد، گوانگ، مته سنگ، اورنَک      
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هاي اسپکه، دبگَزان، اسالم آباد و  پِشامک، کیشکور، مچان، رئیس آباد، در سرباز و آبادي

. هـستند شهر از مناطق مهم تمرکز این سـامانه  هاي رودخانه سرباز در ایران   اطراف شاخه 

  . استشده  درج 5 تمرکز زیادي دارند در جدول ها آن در ها سامانهروستاهایی که 

  

  
  برداري از سیالب در بلوچستان هاي سنتی بهره سامانه و تمرکز پراکنش -2 نقشه
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   استتوجه قابل ها آني خوشاب و دربند در ها سامانهیی که تمرکز ها يآباد نام -5جدول 

به (ها  سامانه ها سامانهبا تمرکز  داراي يروستاها

 )ترتیب فراوانی

 

 شهرستان

 گتان، زمینان، ،سیرکان، دومکی، مولتان، هیدوج

 سرزه، ،ان، کنت، سیاه درك، نوکرانینزریمدان، سورش

 کوهک، اسفندك

 سراوان خوشاب

گ، چانف، شَهریانچ، توکلی، مهند، گوانگ، مته سن

  الشار،، گَربن،اورنک

 نیکشهر دربند، خوشاب

 سرباز دربند خوشاب، سرباز، پِشامک، کیشکور، مچان، رئیس آباد

هاي  ِاسپکِّه، دبگزان، اسالم آباد و اطراف شاخه

  رودخانه سرباز

  ایرانشهر خوشاب

  

  ها خوشاب نگرش و گویش بومیان در خصوص -4-6

؛ داننـد  یمـ  را خیلـی قـدیمی    هـا   آن،  ها  وشابخمردم بومی منطقه در رابطه با سن        

 هـا  آن شهرسـتان سـراوان، برخـی از    "هیـدوج " بخـش  در مـصاحبه بـا مـردم     رو  نیازا

در . دانـستند  یمـ ، انـد  جادشدهیا، یعنی بندهایی که قبل از اسالم  "کافربند" را   ها  خوشاب

ر بکـا هـا     خوشـاب  را بـراي     "دنـداري "برخی روستاهاي شهرستان سرباز، اسم خاص       

ي مرکب و پشت سر هـم       ها  خوشابي از   ا  دسته که این نام براي      رسد یمبنظر  . برند یم

مردم بلوچستان زمـان بـاران و   . در سواحل رودخانه و خشکه رودها مورداستفاده است       

؛ یکی در اواخـر بهـار و در   دانند یم را بیشتر در سه موقع از سال     ها  خوشابسیل براي   

یعنـی در   (، دومی در موقع خرمـا       )رمن کردن گندم  فصل برداشت و خ   ( "خَرمن کوب "

. داننـد  یمـ بهترین بـاران را بـاران پـاییز    . و سومی در پاییز است  ) فصل تابستان و خرما   

، بیـشتر خـاکی   شـوند  یمـ یی که جدیداً احـداث     ها  خوشاب که   ندیگو یمهمچنین مردم   

ده کـرد و کمتـر     اسـتفا  تـوان  یم هم   آالت  نیماش از   ها  آنچون براي انواع خاکی     . هستند

اصـطالحی   "شی گاوداريکل پ". ؛ چون کار سختی استسازند یمي سنگی   ها  خوشاب
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یعنی با گـاو شـخم   . برند یم بکار ها خوشاباست که بومیان براي کار کشت و زرع در   

 و اعتقاد دارند که روش خوبی براي مصرف زندیر یم و پشت سر گاو بذر گندم زنند یم

 "کـور "مردم محلی، خشکه رودهـا را  . و محصول بیشتر است  کمتر بذر و زراعت بهتر      

ي گـذار   نـام ) ماننـد متکـور    (زی ن "کور"را با پسوند    ها    خوشابرو برخی     ازاین. نامند یم

 خوشابی کـه در   یامانند مچان(شده  کاشته ها  آنگاهی هم بنام درختانی که در       . کنند یم

نـوعی  (ن درخـت جنگلـی چِـش    خوشابی که در آیا کاشته شده، چِشان   ) مچ(نخل  آن  

 مصاحبه شد ها آن که با ها سامانه نام و مشخصات برخی از مالکین .نامند سبز می) آکاسیا

  . آمده است6جدول در 

  

  وگو شده است  گفتها آن تعدادي از مالکین خوشاب و دربند، که با -6جدول 

 شهرستان منطقه نام آبادي یا مالکین نام مالک نام سامانه

 بم پشت دومکی لمرادد

 بم پشت دومکی خان محمد روشن زهی

 بم پشت دومکی رحمت عیسی زهی

 هیدوج هیدوج محمدخان مالزهی

 هیدوج هیدوج حاج مسیح خان

 زابلی مولتان اله داد رسولی

 زابلی گَتان امان اله عیسی زهی

 زابلی مرزه رحمت قلندرزهی

  

 سراوان

 سرباز شامکپی اللوزهی

 خوشاب

 سرباز کیشکور رئیسی
 سرباز

 چانف مهنت فاضل و شرکاء

 مته سنگ مته سنگ گل محمد ویدارزهی

 مته سنگ اورنک حاجی محمد مالزهی
 دربند

 مته سنگ کندوري ابراهیم ویدارزهی

 نیک شهر
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  ها وضعیت خاك در سامانه -4-7

محـدودي نمونـه از اراضـی       ي خـاك بـر روي تعـداد         هـا   شیآزمابر اساس نتایج    

، غالبـاً داراي بافـت نـسبتاً سـنگین، بـدون      هـا   خوشـاب ها، خـاك در       کشاورزي سامانه 

 مواد آلی آن کم ولی با شرایط خشک منطقـه تطبیـق           . محدودیت شوري و قلیایی است    

، ها  خوشابجذب شرایط خاك کشاورزي در        ویژه پتاسیم قابل    به لحاظ فسفر و به    . دارد

 مردم محلی بر اساس تجربیات و دانش خود غالباً در منـاطقی کـه بـه    .باشد  مطلوب می 

 را ایجـاد  هـا  سـامانه  شوري وجـود نداشـته باشـد،        شکللحاظ کیفیت سیل و رسوب م     

به دلیل حفظ رطوبت، بومیـان بـا اسـتفاده از تجربـه خـود، غالبـاً بـه سـراغ             . نمایند  می

بیـشتري برخـوردار   ) ریزدانـه (ق   که از بار رسوبی معلـ      روند یمیی  ها  آبراهه و   ها  حوضه

ي سنگین و نسبتاً سنگین، مدت بیشتري رطوبـت را بـراي اسـتفاده              ها  خاكزیرا  . باشند

 در اختیار گیاه تر  سختالبته این سنگینی خاك تا حدودي نیز آب را          . دارند یمگیاه نگه   

د ولی بـه دلیـل خـشکی منطقـه و کمبـو        .  و از این موضوع نیز آگاه هستند       دهد یمقرار  

بافت خاك در سامانه دربنـد غالبـاً        .  حفظ رطوبت خیلی مهم است     ها  آنرطوبت، براي   

که دربندها براي ایجاد نخلستان احداث  ازآنجایی.  از خاك سامانه خوشاب استتر سبک

، مردم بومی اعتقاد دارند که خاك شنی براي نخل بهتر بوده؛ که این عقیده نیـز      شوند یم

 دهد یمي خوشاب، دگار و دربند، نشان       ها  سامانهخاك در   نتایج آزمایش   . درست است 

  .اند کردهکه بومیان نیز بر اساس دانش تجربی خود، غالباً درست عمل 

  

  ي خوشاب و دربندها سامانهانواع  بندي  طبقه-4-8

  و  رودخانه ري از یگ  لیچگونگی س  ، شیب زمین  ،بسته به اختصاصات محل احداث    

  .بندي و تقسیم کرد  را به انواعی طبقهها آن توان یم ها تعداد سامانه

  بندي سامانه خوشاب  تقسیم-4-8-1

  .بندي نمود تقسیم به انواعی توان می) بسته به اختصاصات باال( را ها خوشاب
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هـاي   ها و مـسیل    رودخانه ۀیاً در حاش  عموم:  رودخانه ۀی خوشاب حاش  -4-8-1-1

هـاي    رودخانـه بـاً در حواشـی   غالهـا     این نوع خوشاب  . شوند  میاحداث  بزرگ سیالبی   

اراضی کشاورزي  با گسترده،  بسیار قدیمی ،این انواع . باشند  متمرکز می  ماشکید    و سرباز

  وهـاي قـدیمی   نخـل  و محصوالت کشاورزي متنـوع داراي غالباً  نسبتاً وسیع و    سیالبی  

  ). ب6عکس (هستند  پربازده

هـا عمومـاً در        خوشاب این: هاي نوار بین کوهستان و دشت        خوشاب -4-8-1-2

 ، جـایی هـا  در انتهاي مسیلمنفرد، چین سنگی   خشکهبند صورت  به  غالباً وعرض مسیل   

 غالبـاً بـراي کـشت     واند شده   احداث،دنرس که مسیل از کوهستان خارج و به دشت می 

  ). ج6عکس (شوند  جات استفاده می دیم غالت و گاهی صیفی

ا در  و یـ هـا   دامنـه عی کـم شـیب  بر روي زمین طبی : اي   خوشاب دامنه  -4-8-1-3

اي خـاکی احـداث و         دیـواره  ،هـا   دامنـه در  عمق عـریض      هاي کم   عرض آبراهه و مسیل   

. گیـرد  مورداسـتفاده قـرار مـی    دیـم ت   در پهنۀ نسبتاً وسیعی ذخیره و براي کش        ،هرزآب

هـا   هاي این نوع خوشـاب   خاکی کوتاه، وسعت زیاد و دسترسی آسان، از ویژگی       وارةید

  ). د وه6کس ع(باشد  یم

ماهورهـا، قـسمت باریـک و     در بـین تپـه    : ماهور  هاي بین تپه    خوشاب -4-8-1-4

 مسدود و اراضـی محـصور      ی خاک -ی بند خاکی و یا سنگ     لۀی بوس ،عرض بین دو تپه     کم

ها غالباً غـالت و     در این خوشاب   .شود  بین دو تپه تدریجاً به زمین کشاورزي تبدیل می        

ستفاده از عوارض طبیعی در احداث، وسـعت نـسبتاً      ا. شود  جات کشت می   گاهی صیفی 

ایـن نـوع     هـاي   ویژگـی  ازجملـه ،  هـا    تپـه  لۀیزیاد، محفوظ بودن اراضی کشاورزي بوس     

  .) د6عکس (باشد  میها  خوشاب

 سـامانۀ خوشـاب ممکـن اسـت تنهـا از یـک زمـین              : خوشاب منفرد  -4-8-1-5

  هـا    ایـن خوشـاب   . دشـده باشـ     چین اطراف آن تـشکیل      هاي خشکه    با دیواره  کشاورزي

ـ  ن ها   رودخانه ۀیاست در حاش   ممکن. هستند يانفراد   ولـی غالبـاً در   احـداث شـوند،  زی

 آب سرریز ممکن است   ،در این نوع  . شوند  می دهیها د   دامنه و دشت    در ،ها عرض مسیل 

  ). ج6عکس ( گردد دست نییوارد رودخانه یا عرصۀ طبیعی پا
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ها بصورت   رودخانهۀیویژه در حاش  بهسامانۀ خوشاب،:  خوشاب مرکب-4-8-1-6

چین سنگی متعددي در کنـار همـدیگر          دیوارهاي خشکه . گروهی احداث گردیده است   

سیالب مازاد در این .  که درون هرکدام زمین کشاورزي مستقلی وجود دارد،شده احداث

هـاي   سطح زمین در خوشاب. شود می  از خوشاب باالدست وارد خوشاب مجاور      ،انواع

  ). د6عکس  (.نسبت به یکدیگر تا چند متر نیز اختالف ارتفاع دارندمرکب 
  

  
) ب(منفرد ، خوشاب کوهستانی و )الف(رودخانه  ۀیحاش خوشاب -6 عکس

   خوشاب مرکب) هد،(مرکب اي و  خوشاب دامنه) ج (ماهور خوشاب بین تپه

 

  بندي سامانه دربند  تقسیم-4-8-2

ي هـا  وارهیـ دي و تعـداد    ریـ  گ لیسـ  وة نحـ  ،محـل احـداث    هاي  ویژگیبا توجه به    

  : گروه به شرح زیر تقسیم نمود3 به ها را آن توان می، دربندچین سامانه  خشکه

چـین    خـشکه   از یک دیواره   شکل مت دربندها این نوع از     : دربند منفرد  -1 -4-8-2

 در  .شود یمجاد  ی ا ماهورها   بین تپه  ایي کوچک   ها عرض مسیل  در منفرد است که     سنگی
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که در صورت وجـود   نحوي به.  ممکن است تمام هرزآب کنترل شوددربندها از این نوع 

بر روي دیـواره بـه اراضـی      شده  ز احداث یي سیالبی از طریق سرر    ها  انیجرآب مازاد،   

  .)5 و 2عکس (د نشو یمهدایت دست  پایین

سنگی متعـددي    چین  خشکهي  ها  وارهید دربندهادر این   :  دربند مرکب  -4-8-2-2

ي واقـع در قـسمت پایـاب یـک     دربندهاکه  نحوي به. گردد ی احداث م  دره کیطول  در  

در ایـن حالـت    .دنـ کن یمـ را دریافت     رسوب  و ز دربند باالدست سیالب   یدربند از سرر  

، نـسبت بـه   رندیگ یم که براي کشت نخل مورداستفاده قرار      دربندهاسطح اراضی پشت    

  ).7س عک(کنند  یمیکدیگر تا چند متر اختالف ارتفاع پیدا 

ماهورهـا و در قـسمت     در بـین تپـه  دربندهااین نوع   : ماهور   بین تپه  دربند -3 -4-8-2

  طوري  به. شوند یم ی ایجادسنگچین  ي خشکهها وارهیدعرض بین دو تپه از طریق احداث  کم

تدریج در اثر انباشت رسوبات به اراضی کشاورزي تبدیل         ي محصور بین دو تپه به     ها  پهنهکه  

 .شود  می کشتزینجات   عالوه بر نخل، گاهی صیفیدربندها این در. شود می

  
  کشهر بلوچستانیي از سامانه دربند مرکب در منطقه نا نمونه -7عکس 
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  گیري  ـ بحث و نتیجه5

بـرداري در     منظور بهره   چند هزارساله مهار و کنترل سیالب به      دانش بومی   در بلوچستان   

 و "خوشـاب "یی بنام ها سامانهدر قالب  ضر که در حال حا    شود یم یافت   کشت سیالبی 

ـ بررسی شواهد در مـورد پ   .  و نسبتاً فعال هستند    شده  مشاهده "دربند"  ایـن روش،  ۀنیشی

 بوده و آثار وسـیع قـدیمی و  بیشتر آن در قدیم بسیار  توسعۀ دهد که وسعت و  نشان می 

یداري و پادر بومی روش دانش و هاي فعال امروزي حاکی از قابلیت و نقش این  بخش

هـاي   عنـوان یکـی از راه   ویـژه بـه   بهاین دانش .  استاجتماعی منطقه و توسعه اقتصادي 

در منطقـه بلوچـستان داراي اهمیـت و    وخـاك   ه با کمبود و محدودیت منابع آب    همواج

 در طول عمر خود موجـب  ها سامانه نیز این ،یطیمح ستیبه لحاظ ز. شایان توجه است  

در حـوزه آبخیـز منطقـه    ) رسـوبات معلـق سـیالب   (اك  تن خـ ها ونیلیمکنترل و حفظ  

ه همـراه داشـته   بـ ی را  مـشکالت توانـد  یسدها، م در حوضه   ویژه  تخریب آنها به  . اند  شده

 بـه دلیـل نقـش مثبـت حفـاظتی آن در      هـا  سـامانه بنابراین حفاظت و احیاء ایـن      . باشد

در  دانش بومی و استفاده از این. باشد وخاك و رسوب، از جنبه ملی نیز ارزشمند می آب

 ستیـ ز طیمحـ ، در رابطه با توسعه آب، خـاك و   با دانش نوین آن  تلفیق يموارد ضرور 

 عظـیم  يهـا  لیپتانـس ، درگذشته ها سامانهآثار و سطح وسیع این   . د است یارزشمند و مف  

  .کند یرا بازگو م برداري از سیالب در منطقه بهره

ی، کنترل سیل، کاهش رسـوب،  نیزمریزهاي آب   سفرهۀیتغذدر    عمالً ها  سامانهاین  

 در حال ها سامانهآثار مثبت این . اند  و موفق بودهمؤثریی زدا ابانیبی و اهیپوشش گاحیاي 

حاضر نیز در مواردي چون کنترل سیل، کاهش رسوب و احیاي پوشش گیاهی مشاهده        

، حاکی از نقش ها لیمس و ها رودخانه در حاشیه بسیاري از ها آن از مانده یباقآثار . شود یم

عنـوان    بهها سامانهاین .  استدرگذشته و منابع طبیعی ستیز طیمح در حفظ    ها  آنبیشتر  

زدایی منطقه   منابع آب و بیابانتوسعۀهاي آبخیزداري،  الگویی سازگار و کارآمد، در طرح

  و افول  تخریب ندةیعلل اصلی از بین رفتن و روند فزا       . شوند یمو مناطق مشابه معرفی     

ویژه   بهها آنبرداري از   حفاظت، نگهداري و بهرهدشواري، دشواري نوع کار، ها سامانه این

، از ها سامانهن یري ایي دولتی از بکارگها تی بنابراین حما.باشد یمبراي زارعین امروزي 
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 در حفـظ،  يا  ارزنـده ری تأث،ها آن مورد نیاز براي     آالت و اعتبار   ماشینامکانات،   نظر تهیه 

  .برداري از سیالب خواهد داشت بهره براي ها ترویج آناحیاء و 

  

  هاشنهادیپ

بـا تعریـف طرحـی    ) تـرویج ي منابع طبیعی، آبخیزداري و   ها  اداره (ی بخش دولت  -

ي سـنتی و دانـش بـومی    ها سامانه، با مشارکت مردم  ساالنه جامع همراه با ردیف اعتبار    

روز  بـه  و هـا  آن موجب توسـعه   را احیاء کرده وکشت سیالبیبرداري از سیالب و      بهره

منـابع طبیعـی و     در ادارات   .  شـود  هـا   سـامانه در این    ي مورد نیاز  ها  بخششدن  ) نوین(

، دهنـد  ینمـ چـین چنـدان رغبتـی نـشان      بـراي اجـراي خـشکه   این نـواحی  آبخیزداري  

غالـب ایـن   (هـا   چین  که، خشکه کند یم دییتأ نتایج این بررسی و شناسایی       که یدرصورت

 سـال   هـا   دهیابی و اجرا شوند،        درست مکان  که یدرصورت،  )چین هستند   شکه خ ها  سامانه

ی یـ ي اجرا هـا   بخش در قالب انتشار نتایج طرح به        ها  افتهگونه ی   این. مانند یمپایدار باقی   

  .استو مورد تأکید یافته  انتقال

هاي  روشدر ارتباط با ، بخش اجرا و مشارکت مردم  با همکاري بخش تحقیقات-

قـات  ی بلوچـستان، تحق   منطقـۀ م در   یـ و د سـیالبی   ، کـشت    برداري از سیالب    هبومی بهر 

ـ مقای و   سـنت ي  هـا   سـامانه ارزیـابی اقتـصادي     : جی ازجملـه  یکاربردي و ترو    آن بـا    سۀی

ارائـه   ،هـا   سـامانه توصیه ارقام مناسب و پربازده براي کـشت دیـم در             هاي نوین،   روش

هـا   سامانهها و بررسی نقش  ودخانهي حاشیه رها سامانهکارهاي جلوگیري از تخریب   راه

 .دن نمایدر کنترل رسوب حوضه سدها را اجرا

ت آبخیزداري استان یکی از مناطق تحت توسعه سامانۀ عاونمشود که   پیشنهاد می-

 اجرایی و ترویجی در يها برنامه  انتخاب وي معرف و نمایشیعنوان الگو ا به خوشاب ر 

 سرباز، در شهرستان سـرباز و   رودخانۀ حوضۀ در   شکوری ک منطقۀتوان     می .آن بکار بندد  

  .شنهاد نمودی پارتباط  نیدراپشت سراوان را   بممنطقۀا ی

، قابلیـت   ها  سامانه انجام حمایت دولت و تعیین مناطق خاصی از این           درصورت -

  . قرار گیردموردتوجه تواند یمتبدیل به منطقه گردشگري نیز 
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