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  چکیده

روستاییان و کشاورزان ایران از دیرباز با دریافت محدودیت منابع آب براي کشاورزي سعی در 

در .  مناسب براي مهیا نمودن آب براي کشت و زرع خود بودندهاي روش ابداع و استفاده از

اي بارز از بروز و ظهور دانش روستاییان ایران در  عنوان نمونه به) کاریز(این راستا معرفی قنات 

این تحقیق سعی دارد به . سطح جهانی، نشانگر بلوغ تمدن ایرانیان در این جغرافیا هست

هاي دانش بومی روستاییان فالت مرکزي ایران در استحصال آب  وهبررسی و معرفی یکی از جل

هاي دانش  خصوص ویژگی ها و به مفهوم گاو چاه دالیل، ضرورت. براي کشاورزي بپردازد

نوعی بازگوکننده فرهنگ، تمدن و دانش ایرانیان در این منطقه خشک  تواند به موجود در آن، می

زنه شهرستان اصفهان به دلیل قرار گرفتن در گاو چاه حاج ابراهیم در بخش ور. باشد

سالی  ترین قسمت این شهرستان و مواجهه همیشگی و دائمی با پدیده خشک خشک

طرف بیانگر نبوغ ایرانیان در گذشته و از سوي دیگر احیاي مجدد آن توسط یک کشاورز  ازیک

شاورزان ایران در روز ک سنجی، سازگاري و تطابق و نوآوري به بیانگر نکته) حاج ابراهیم(

محیطی  هاي فرهنگی و سنتی در جهت توسعه اقتصادي، اجتماعی و زیست استفاده از مزیت

استفاده از رویکردهاي کارآفرینانه به خصوص ایجاد شغل . خود و البته منطقه موردنظر هست

ن هاي پایدار در زمینه توسعه گردشگري می تواند یکی از زمینه هاي مثبت  به کارگیري چنی

هاي دانشی و حمایت  توجه به زمینه. رویکردي در شرایط سخت  و کمبود آب در منطقه باشد
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  مقدمه -1

قتصادي و تکنولوژیکی، چه آگاهانه و چه در سراسر جهان روند جمعیت شناختی، ا

ترین  عنوان اصلی در این میان انسان به. شود زیست می بدون آگاهی سبب تغییر محیط

عامل این تغییرات بوده، که اقدامات وي بر محیط جهانی ازجمله شرایط آب و هوایی 

یز تحت با تغییرات ایجادشده توسط وي، کمیت و کیفیت آب شیرین ن. گذارد تأثیر می

تنها براي زندگی و نیازهاي اولیه ضروري است بلکه رفاه  گیرد، آب نه تأثیر قرار می

گردد که آب یک منبع  اقتصادي انسان نیز به این عامل مهم وابسته است، اگرچه بیان می

باشد اما مقدار آن بسیار محدود است و هیچ جایگزینی براي آن وجود  تجدید می قابل

مشکل بحران آب در حال حاضر در کشور ایران بسیار ). 2015کز، کسگر و لو(ندارد 

ها و کاهش سطح  ها، تاالب ها، رودخانه این امر با خشک شدن دریاچه. جدي است

هاي زیرزمینی، فرونشست زمین، تخریب کیفیت آب و فرسایش خاك مشهود  آب

ه در آن توان گفت ایران دچار ورشکستگی آب، شده است، ک طور عمده می به. است

-سالی اقتصادي این نوع خشک. تقاضا براي آب بیش از عرضه آب طبیعی است

گیرندگان باید متوجه شوند،  اجتماعی ناشی از توسعه تهاجمی است که در آن تصمیم

شود به کنترل طبیعت براي به  هاي ساختاري و تکنولوژیکی نمی حل که از طریق راه

  ).2016مدنی و همکاران،  (حداکثر رساندن مزایاي اقتصادي پرداخت

دانشمندان توسعه معتقدند که به همراه تغییر در ابزار مادي، شیوه تفکر، نگرش و 

نماید و البته در هر مقطع زمانی سازگار با شرایط  حتی ادراکات انسانی نیز تغییر می

 گذشته درخشان تمدن ایرانی در این. سازد زمانی و مکانی، خود را منطبق و پایدار می

مندي ناچیز از  خصوص در فالت مرکزي ایران که بهره جغرافیاي نسبتاً خشک به

هاي اصلی  تواند یکی از مشخصه میدارد، هاي دائمی پرآب  نزوالت جوي و یا رودخانه

بوم زندگی افراد ساکن در آن باشد، نشانگر اوج علم،  تعریف این جغرافیا و البته زیست

. زگاري با شرایط و توأمان توسعه فردي و محیطی استدانش و البته هنر ایرانی در سا
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هاي اصیل و صدالبته دقیق در زمینه استحصال آب از منابع زیرزمینی و هدایت آن  نشانه

عنوان نمودهایی درخشان از تجلی  براي کشت و زرع همچنان و براي همیشه به

  . استه شد   فرهنگ، دانش و نوآوري ایرانیان در کل تاریخ نمایان و معرفی

هاي  قنات این زیباترین تجلی تمدن ایرانی در طول تاریخ خود بیانگر این ویژگی

توان گفت این است که درجاي جاي این کشور  اما آنچه که می. در تمامیت خود است

هایی بسیار شگرف، زیبا، هنرمندانه و  توان نمونه تر می با اندکی بررسی و تأملی دقیق

عنوان یک نمونه کوچک اما   در این مجال بهگاوچاه. معرفی نمودنوآورانه دیگري را نیز 

تواند به توسعه شناختی ایرانیان از تمدن و افراد سازنده آن در طول  تأمل می بسیار قابل

  .دکمک نمایتاریخ و همچنین معرفی جهانی فرهنگ و تمدن ایرانی 

  

   مبانی نظري و مروري بر مطالعات گذشته-2

از شناخت، باور، هنر، اخالقیات، شده    اي آموخته فرهنگ مجموعهتایلور معتقد است 

 که از "هنگ"که پیشاوند است و  "فر"باشد، فرهنگ مرکب از حقوق، عرف و غیره می

اوستایی به معنی کشیدن و فرهیختن و فرهنگ هر دو مطابق است با  "ثنگ" ریشه

ادهمی و (یم و تربیت است ریشه ادوکا و ادور در التین که به معنی کشیدن و نیز تعل

ورسوم،  هاي اجتماعی ازجمله، آداب مفهوم فرهنگ شامل همه پدیده). 1391اکبرزاده، 

آوري و  ها، اخالق و رفتار، نهادها، هنر، علوم و فن ها و ذهنیت ها و باورها، ایده سنت

گ  رابطه بین آب و فرهن،"آینه گذشته، حال و آینده است"همچنین آب . باشد غیره می

همچنین فرهنگ تأثیر . یک مولد قدرتمند براي ایجاد همبستگی و انسجام جمعی است

باشد  ها می کننده رفتار آن مهمی بر نحوه استفاده کاربران از این منبع حیاتی دارد و تعیین

  ). 2009هافنی، (

هاي عمومی زندگی گروه و یا  یافته از رفتارها و شیوه فرهنگ، نظامی سازمان

ها، اعتقادات و  باشد عناصر فرهنگی از قبیل عادات، سنت  از مردم میهایی گروه
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ها را باهم پیوند داده و هویت اجتماعی را به  نظرهاي مشترك انسان ها، نقطه ارزش

فرهنگ کارکردهاي . ها در جوامع انسانی متفاوت است آورد که این ویژگی وجود می

وپرورش، تفکیک  افراد، آموزشمتعددي دارد که از آن جمله سبب اجتماعی کردن 

ها، ترسیم اعتقادات  هاي درست و غلط، نظارت اجتماعی، تبیین هنجارها و ارزش ارزش

نقش فرهنگ در مدیریت آب اساسی ) 1393آقاجانی و عزالدین، (باشد  و باورها می

،  جمعیشده    هاي آموخته ها و درك اي است از باورها، ادراك باشد فرهنگ مجموعه می

هاي معنوي،  اي مستقل از ویژگی عنوان مجموعه  فرهنگ پویاست و باید بهبراینبنا

حال  درعینو مادي، فکري و عاطفی جامعه یا یک گروه اجتماعی در نظر گرفته شود 

   .گیرد ها مدنظر قرار می ها و ارزش اي از اعتقادات، سنت مجموعه

طور مثال  ههاي مختلفی دارد ب هاي مختلف ارزش آب همچنین در فرهنگ

هاي متفاوت در مورد ارزش و  هاي باستانی مشابه با نواحی مدرن داراي دیدگاه تمدن

چیز در طبیعت  اهمیت آب بودند، فیلسوف یونان باستان تالس، آب را منبع اصلی همه

 بوده "آب و فرهنگ") 2006(موضوع جهانی آب در سال ). 2016 کمست،(دانست  می

ها و  ها پیش در همه ادیان، سنت واقعیت شده است که قرناست که باعث توجه به این 

ها پیش در  آب قرن. هاي مختلفی براي استفاده از آب وجود داشته است ها روش فرهنگ

هاي بومی و  هاي فرهنگی، شیوه شد، سنت هنر، موسیقی، کتب نیز به کار گرفته می

ریت آب را انجام کننده این است که چگونه مردم مدی  تعیین،هاي اجتماعی ارزش

دارد که ... آب نقش مهمی در بسیاري از ادیان مثل مسیحیت، بودایی، اسالم و. دهند می

ها آب را نماد تولد دوباره، زدودن آلودگی و نماد تقدس و کلید اصلی  همه آن

دانستند و در برخی ادیان نیز آب نماد صلح و پاکی بوده و آب  هاي مذهبی می مراسم

لئو (باشد  ها و خدایان می عنوان یک واسطه بین انسان عنوي است که بهعنصري زنده و م

  ). 2011و همکاران، 

هاي اخیر درصد افزایش مصرف آب در مقیاس جهانی بیش از دو برابر  در دهه

دهد که پیامدهاي   هشدار می2009 سازمان ملل متحد در سال ،رشد جمعیت است
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هم  توسعه اقتصادي و مپایدار منابع آب هبسیار جدي ناشی از استفاده نادرست و نا

و ) 2016وینگهوز و همکاران، (دهد  امنیتی را در معرض خطر قرار میتوسعه 

طور فرهنگ استفاده از آب در طول زمان در حال تغییر و دگرگونی است و رفتار  همین

د بحث در مور) 2011لئو و همکاران، (سرعت تغییر کرده است  ها با آب نیز به انسان

زیست طبیعی مشترك را  ها و باورهاي محلی، معموالً احساس تعلق به محیط سنت

عنوان میراث جهانی موردتوجه  درك اینکه منابع آب باید بهمنجر به دهد و  افزایش می

خصوص فرهنگ ایرانی در  در زمینه فرهنگ به). 2004کمست، (شود  قرار گیرند می

 برداري مناسب از آب تحقیقات زیادي انجام پاسداشت آب و همچنین استفاده و بهره

ها و  در زمینه روششده    است در این مجال به ذکر چند نمونه از تحقیقات انجامشده   

  :گردد هاي دیرین ایرانیان در استحصال آب اشاره می سنت

خصوص  هاي آبیاري سنتی در ایران و به جمله اولین محققانی که به بررسی نظام از

توان به صفی نژاد و فرهادي اشاره نمود به  اند می ک و کم باران پرداختهدر مناطق خش

باران  نژاد با در نظر گرفتن خطوط هم  صفی1353که براي اولین بار در سال  طوري

عنوان مناطق کم باران  ضمن جدا نمودن قسمت شرقی و مرکزي ایران، این مناطق را به

همچنین فرهادي نیز ضمن تأکید بر ). 1368و 1353صفی نژاد، (مشخص و اشاره نمود 

گرفته براساس کمبود آب و ضرورت عمل جمعی براي   هاي شکل محدودیت

برداري از آب، به شیوهاي سنتی و جمعی کشاورزان ایران را  استحصال، توزیع و بهره

  ).1373فرهادي، (نماید  در زمینه تولید محصوالت کشاورزي اشاره می

با عنوان تالش ایرانیان در برداشت و مدیریت آب به  در کتابی )1377(جوادي 

ایرانیان از دیرباز راهکارهایی براي شناسایی منابع آب که نماید  این نکته اشاره می

هایی که به وجود آب گواهی  ها و سنگ کوه: هایی نظیر زیرزمینی داشتند آنان دانش

هایی که درون آن  زمیندهند و همچنین  دهند، گیاهانی که به وجود آب گواهی می می

هاي مختلفی براي   بعالوه آنان از روش؛دادند آب وجود دارد را نیز تشخیص می

هاي متداول در تأمین  بردند که یکی از روش برداشت آب از چاه در کشاورزي بهره می
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آب براي زراعت و باغبانی و بعضی از خدمات بهداشتی در جوامع روستایی مانند 

نماید که این نوع برداشت از منابع  وي اشاره می. گاوچاه بوده استحمام، استفاده از 

زیرزمینی آب در ایران مرسوم بوده و از سایر حیوانات نظیر اسب و شتر نیز در این کار 

دادند به گاوچاه یا  است اما چون بیشترین حالت آن را با گاو انجام میشده    استفاده می

تر  منظور سریع عضی از مناطق مانند فارس بههمچنین در ب. گوچا معروف شده است

کردند به صورتی که زمان باال  کشی استفاده می کشی از دو دلو براي آب شدن جریان آب

دیگر در پایین از گاو یک گاو در باال و از کردند که  کشیدن دلوها را طوري تنظیم می

مان آن به نصف تقلیل کشی دو برابر و ز نمودند تا سرعت آب دار استفاده می مسیر شیب

  ).1377جوادي، (یابد 

برداري از آب زیرزمینی   به بررسی مقایسه مزایا و معایب بهره)1384(داور پناه نیز 

هاي و  نماید که قنات و چاه ازجمله سازه ها و قنوات پرداخته و بیان می به روش چاه

تفاده از چاه در اس. باشند برداري از منابع آب زیرزمینی می هاي متداول بهره روش

برداري از  هاي آبدار و بهره هاي بزرگ، امکان استفاده حداکثر از ضخامت الیه دشت

برداري از  برداري یا عدم بهره منابع آب زیرزمینی در مواقع لزوم، اختیاري بودن کار بهره

ها و عدم تخلیه مداوم آب زیرزمین و امکان نصب تجهیزات مربوط به کنترل  چاه

 اختیار داشتن حداکثر آب در مواقع حداکثر نیاز آبیاري و امکان حفر و آبکشی، در

هاي زیرزمینی  زمان کم و امکان استفاده از آب برداري آسان و در مدت تجهیز و بهره

بردار از  شود ازجمله مزایاي بهره مرزي و ساحلی که بدون استفاده از دسترس خارج می

  ).1384داور پناه، (اي عمیق هست ه طریق چاه

نمایند که در عصر صفویه در مسجد شاه   اشاره می)1396(ولی بیگ و همکاران 

براي استحصال آب از چاه ) گاو(جهان از نیروي کار حیوانی  واقع در میدان نقش

 آنان عقیده دارند که زمانی که مقدار حجم آبی که قرار است از چاه .استشده    استفاده

دار براي آن  و سطح شیب) گاو( نیروي کار حیوانی بیرون آورده شود زیاد باشد از

ساختند و شیب  دار براي پیمودن توسط چارپا می معموالً مسیري شیب. گردد استفاده می
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اي بود که چارپا براي باال کشیدن ظرف سنگین آب مسیري  گونه آن نسبت به چاه به

 به کنار چاه راهنمایی پیمود و پس از تخلیه ظرف با پیمودن سرپایینی ســرازیري را می

گرفت  هیچ دشواري خاصی صورت می درنتیجه، صرف نیرو از سوي چارپا بی. شد می

  ).1396ولی بیگ و همکاران، (

هاي  هاي تاریخی بحران منابع آب  بامطالعه ریشه)1396(رفیعی راد و محمدي 

ت اصول گیرند که رعای هاي جدید نتیجه می زیرزمینی در ایران و مقایسه آن با روش

عنوان یک اصل اساسی همیشه در  هاي زیرزمینی به پایداري استفاده از منابع آب

هاي ناپایداري در عصر جدید  هاي سنتی برداشت آب وجود داشته است و ریشه روش

رفیعی راد و محمدي، (بیشتر به شیوه برداشت از منابع آب زیرزمینی مرتبط است 

1396.(  

عنوان راهکاري در   بازشناسی مفهوم قنات به به)1397(بوزرجمهري و خاتمی 

هاي خشک که حیات و  نمایند که در سرزمین توسعه پایدار ایران پرداخته و بیان می

 هاي ترین انگیزه بقاي کشاورزي به آب و آبیاري وابسته است، کمبود آب از مهم

تمی، بوزرجمهري و خا(هاي فراوان ازجمله حفر قنات بوده است  ابداعات و نوآوري

1397.(  

  

  روش پژوهش-3

 اکثر ،ی و کیفی تقسیم نمودطورکلی به دو دسته کم توان به هاي تحقیق را می روش

تواند ضمن پوشش  هاي کمی و کیفی می محققان اعتقاد دارند که تلفیق روش

 در این ؛ه نمایدرائ از نقاط قوت هر دو روش ایعیها تجم هاي هر یک از روش ضعف

 میدانی استفاده وصورت پیمایشی   کیفی به–ی از روش تلفیقی کمتحقیق سعی گردید 

شود که محقق براي گردآوري  هایی اطالق می هاي میدانی به روش روش. گردد

 افراد یا محیط و نیز برقراري هاطالعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه ب
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ها و غیره  گاه سان، مؤسسات، سکونتارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از ان

 متداول و معروف گردآوري هاي روش. اطالعات موردنظر خود را گردآوري کند

) 5آزمون، ) 4مشاهده، ) 3مصاحبه، ) 2نامه،  پرسش) 1: اند از اطالعات میدانی عبارت

  ). 1394سرمد و همکاران، (ترکیبی ) 6تصویربرداري 

 میدانی است که در ابتدا محقق به بررسی پژوهش حاضر یک مطالعه کتابخانه و

پرداخته سپس سعی دارد یک نمونه ) گاوچاه(مطالعات اسنادي در مورد موضوع تحقیق 

صورت  به) بخش ورزنه(احیاشده آن را در منطقه فالت مرکزي ایران شهرستان اصفهان 

ی منطقه موردتحقیق بخش بن رود در نزدیک. خاص مورد مشاهده و بررسی قرار دهد

ست که موقعیت مکانی آن در اشهر ورزنه از توابع شهرستان اصفهان در استان اصفهان 

مصاحبه و تصویربرداري  ابزار اصلی تحقیق مشاهده،. ه استدش شماره یک ارائه نقشه

در روش مشاهده ضمن مشاهده دقیق و مستندسازي مشاهده با تصویربرداري . است

آماده گردد و در مرحله مصاحبه ضمن انجام ي الزم براي مصاحبه اسعی گردید محتو

سعی گردید دانش مربوطه توسط ) احیاگر این سنت(مصاحبه با حاج ابراهیم 

کارشناسان و مسئوالن مرتبط حتی با کشاورزان خبره در منطقه مورد پایش، ارزیابی و 

  . تدقیق قرار گیرد

 حاج گاوچاهدر این رابطه ضمن انجام دو سري بازدید میدانی از محل سایت 

ابراهیم به بررسی عناصر، اجزا متشکله و ماهیت کلی این فرآیند پرداخته شد و سپس 

 متخصصان مربوطه و کشاورزان خبره محلی باو شده موارد داراي بحث بیشتر مشخص 

ها و نتایج،  گیري گلوله برفی جهت دستیابی به اشباع الزم در یافته صورت نمونه به

هاي تحقیق با مستندات تاریخی و  مچنین ضمن تطابق یافته و هصورت گرفتمصاحبه 

  .شده در مقاله قابلیت اعتماد الزم را دارا باشند  مکتوب در متون سعی گردید نتایج ارائه
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  )گاوچاه حاج ابراهیم(موقعیت جغرافیایی منطقه تحقیق  -1 نقشه

 
 حاج گاوچاهله از منطقه ورزنه و محل سایت منظور انجام مصاحبه در دو مرح به

طور کامل مصاحبه با شخص حاج ابراهیم و  د در ضمن بازدید ابتدا بهشابراهیم بازدید 

بندي و مواردي  سپس با سایر افراد مطلع در منطقه انجام گرفت و سپس اطالعات دسته

ات نیز که نیاز مجدد به کسب اطالعات بود مشخص و در بازدید دوم این اطالع

 نحوه انجام مصاحبه در حین عمل و سپس 1 شماره عکس(آوري و تکمیل شد  جمع

  .)دهد در مرحله دوم را نشان می

  

 گاوچاه

 حاج

 میابراه
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  )گاوچاه حاج ابراهیم(مصاحبه و جمع آور اطالعات الزم  -1عکس 
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  هاي تحقیق  یافته-4

یا مجدد این دانش هاي تحقیق حاضر این است که تالش براي اح یکی از بارزترین یافته

، کشاورز و روستایی باسواد دانشی در ) ساله70(بومی در ایران توسط یک فرد سالمند 

به پایین و زمینه نوآوري در حد یک فرد  حد ابتدایی، زمینه مالی در حد متوسط رو

 این فرد به نام حاج .استشده    گرا و فاقد خصوصیات جهان شهري انجام محلی

سالی اخیر و شدید حاکم بر   تالش نموده است در شرایط خشک در حقیقت1ابراهیم

رود به دنبال روش معیشت جایگزین براي  خصوص خشکی رودخانه زاینده منطقه و به

در اندوخته دانشی خود به وي  ،دیگر سازگاري بیشتر با شرایط باشد عبارت بقا و به

نمایش آن براي دیگران خود تواند با احیا این روش و   که میهجستجو پرداخته و دریافت

  و خانواده خود را به شرایط پایداري به لحاظ درآمدي برساند

  

  

  )احیاگر سنت گاوچاه(سیماي ظاهري حاج ابراهیم  -2 عکس

                                                
- حاج ابراهیم حیدري کشاورزي از اهالی شهر ورزنه در شهرستان اصفهان که براي اولین بار این سنت 

  .را احیا نموده است) گاوچاه(
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شایان توجه است که در این راه از حمایت مادي و معنوي هیچ ارگان، سازمان و 

پذیري الزم براي این امر را با  سکدیگر ری عبارت یا نهادي نیز بهره نبرده است و به

 کشاورزي در منطقه حاصل يها  سالدارایی که در طی (اختصاص تمام دارایی خود 

روش اخذ این . در این راه براي به ثمر نشستن این ایده استفاده نموده است) نموده بود

دانش، سابقه ذهنی مجري در مشاهده این روش در دوران کودکی و روش اجراي آن 

که بتواند آن کارکرد موردنظر ) گاوچاه(وخطا براي دستیابی به ساختاري  مونآز

حاج ابراهیم در مصاحبه بیان . باشد  میرا ایجاد نماید) استحصال آب از عمق زمین(

را با کمک معماران قدیمی ساختم اما ) کوکا چاه(چند بار بدنه اصلی چاه "نمایند که  می

  ." کردم و دوباره از نو آن را ساختمچون کارکرد الزم را نداشت خراب

حاج ابراهیم تالش نموده است که سایت گاوچاه را به لحاظ معماري و تناسب 

 ؛ یعنیهاي معماري آن نیز متناسب با فرهنگ و الگوهاي بومی رایج ارائه نماید ویژگی

صورت یک قلعه با برج و باروهاي سنتی و  در یک محیط کامالً کشاورزي و به

تشخیص و  راحتی قابل هاي موجود در محیط که به  کامالً مجزا از سایر بافتصورت به

در داخل نیز همین رویه و تطابق با الگوهاي بومی در ). 3 شماره عکس(معرفی باشد 

  .معماري بنا رعایت شده است

    
   نماي بیرونی و داخلی محل گاوچاه حاج ابراهیم-3 عکس
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تأمل است به صورتی که   بسیار قابلگاوچاههاي و ساختار نیز  به لحاظ ویژگی

  .توان ارکان و اجزا اصلی آن را به شرح زیر مورد بررسی قرار داد می

  

 )سیستانی(گاو از نژاد خاص  -4-1

دار آسیایی مانند نژاد برهما و  گاو سیستانی داراي برخی خواص گاوهاي کوهان

تان و مناطق خشک ایران قدیم قوي منشأ اصلی گاوهاي زبو، بلوچس احتمال به. زبو است

دست آمده از  آثار به. اند شده   بوده که از آنجا به دره هند منتقل و در این محل اهلی

شناسی در شهرسوخته، دالیل محکمی بر حیات گاو  هاي باستان ها و کشف حفاري

ع ویژگی اصلی این نو. دنکن تاکنون در این منطقه ارائه می) م.ق( سال 2500سیستانی از 

عنوان گاوهاي سیستانی معروف هستند این است که داراي  نژاد گاو اصیل ایرانی که به

- 4کوهان گاوهاي نر تقریباً (تر است  کوهان هستند و این کوهان در جنس نر آن بزرگ

این نژاد گاوي ). 1393اصغري مقدم، (تر از کوهان گاوهاي ماده هست   برابر بزرگ3

خصوص در شخم زمین و   در بخش کشاورزي بهدرگذشته به دلیل استفاده آن

هاي اخیر به دلیل از بین   سالاستحصال آب از چاه بسیار مورداستفاده بوده ولی در طی 

ر بخش کشاورزي و از سوي دیگر ورود نژادهاي گاوي دهاي تولید  رفتن این رویه

 اولین و گاوچاه بدیهی است که براي احیا .خارجی رو به انقراض رفته است

ترین عنصر داشتن یک گاو با نژاد سیستانی بود که به گفته حاج ابراهیم خود  ضروري

هاي  تر چنین گاوي در منطقه و حتی استان یک مشکل اساسی بود به عبارت ساده

هاي یزد، کرمان   حاج ابراهیم براي دستیابی به آن به استان، بنابراینمجاور وجود نداشت

گاو نر (ه نمود اما نتوانست گاو موردنظر خود را و سیستان و بلوچستان هم مراجع

هاي  به گفته حاج ابراهیم در کشتارگاه. دنپیدا ک) جوانی که بتوان آن را تعلیم داد

 به افراد وعده ارائه پول بیشتر داد تا اگر گاوي با خصوصیات یادشدههاي  استان

 براي خرید آن گاو موردنظر او براي کشتار آورده شد، آنان به وي اطالع دهند و او
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عنوان یک نوآوري براي  مندي وي به ترین دلیل براي انگیزه  شاید این مهم.اقدام کند

  . باشدگاوچاهاندازي شیوه برداشت سنتی آب از زمین یعنی،  راه

با هر مشقتی بود خودم را به سیستان رسانیدم ولی هرچه گشتم و سراغ گرفتم «

 .خواستم نداشتند  بود ولی مشخصاتی که من میالبته. خواستم نبود گاوي که من می

برگشتم ولی ناامید نشدم بازهم جستجو کردم تا نشان گاو موردنظرم را در کشتارگاه 

خواهی از هند و   با قصابی آشنا شدم و به من گفت این نژادي که می.یزد یافتم

انتخاب زنم که بیایی و  آورند و هر موقع آوردند من به شما زنگ می پاکستان می

خواستی   رأس گاو از نژادي که می90 دو ماه بعد مرد قصاب به من زنگ زد که .کنی

اند و سریع خودت را برسان، من هم شبانه راهی شدم و خودم را  براي کشتار آورده

 گاو چشمم را گرفت و انتخاب کردم و به 2 گاو 90به کشتارگاه رساندم از بین 

 .خرید  برابر قیمتی که قصاب از فروشنده می2ریباً تق.  میلیون تومان خریدم10قیمت 

چون اراده کرده بودم که ادامه بدهم گاوها را خریدم و شبانه به ورزنه برگشتم 

 صبح به ورزنه رسیدم و گاوها را پیاده کردم و برایشان آذوقه ریختم و 3ساعت 

   .خوابیدم

شوند سریع  ند نمیصبح زود سراغ گاوها رفتم با تعجب دیدم گاوها از زمین بل

برایشان دامپزشک آوردم ولی او هم ابراز ناامیدي کرد و گفت سریعاً قصابی را خبر 

 پسرم آهی کشید و فریاد زد که بیچاره شدیم پدر، همه .کنید تا تلف نشوند

گوسفندانمان را فروختی که این کار را بکنی؟ ولی بازهم امیدوار بودم و با توکل بر 

 شروع به تیمار کردن گاوها نمودم . پسرم را آرام کردمخدا و حفظ خونسردي

دامپزشک هم سرمی وصل کرد و من را با گاوها تنها گذاشت یک روز تمام کنار 

گاوها دعا کردم و نوازششان کردم تا ناگهان نزدیک غروب گاوها از جایشان بلند 

  »..... موساز گاوچاه کرد با اشتیاق شروع به ساخت. شدند و امید من جواب داد
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  )ورزنه(گاو نژاد سیستانی در گاوچاه حاج ابراهیم  -4 عکس

  

  )کاکو چاه(ساخت بدنه اصلی چاه  -4-2

ساخت کوکاچاه یعنی همان سازه اصلی کاري کامالً تخصصی است و حاج 

صورت  وخطا توانسته به  مرتبه آزمون3ابراهیم به کمک معماران قدیمی روستا بعد از 

 در زمان احیاي گاوچاهذکر است که نمونه فعال و کاربردي  شایان. داصولی آن را بنا کن

 آن را اًآن توسط حاج ابراهیم وجود نداشته است که وي با مشاهده آن بتواند دقیق

 - افراد سالمند و قدیمی منطقه باخطا و مصاحبه و برداري نماید لذا وي با آزمون  کپی

را احیا نموده گاوچاه  – آن استفاده نموده بودند را دیده و یا از گاوچاهافرادي که قبالً 

  .است

  



 
 
 
 
 
 
 

  1398پاییز و زمستان ، 12شماره م، ششهاي بومی ایران، سال  دو فصلنامه دانش     624  

  

  )ورزنه(در گاوچاه حاج ابراهیم ) کاکوچاه(بدنی اصلی چاه  -5 عکس

  

  :اند از اجزاي اصلی کاکوچاه عبارت

کنند که  گودالی به شکل استوانه که در زمین به عمق مناسب حفر می: چاه -1

  .شندک محل ذخیره آب بوده و از آن آب باال می

صورت موازي در دو طرف   متر که به5/2 تا 2دو دیوار به ارتفاع : کُکا چاه -2

گیرد این دو  بر روي آن قرار می) چرخ چاه(شود و یوون  دیواره چاه کشیده می

روند از  طرف باال می دارند و هرچه به اندازه قطر چاه از هم فاصله دیوار در پایه به

 .ده تا بتوان چرخ چاه را بر آن قراردادقطر کاسته شده و به هم نزدیک ش

 متر که 10 درجه و طول تقریبی 40دار با زاویه حدود  گودالی شیب: قوچان -3

وبرگشت باعث کشیده شدن طناب رند و  گاو در طول آن با حرکت رفت

 .شود و نهایتاً باال آمدن دلو از چاه می) چرخ چاه(چرخش یوون 

 سانتیمتر با 50 سانتیمتر و پهناي 100 تا 80چرخی با قطر ) چرخ چاه: (یوون -4

دو دیوار در دو طرف ( در میانه چاه بر روي کُکا چاه اًمحوري در وسط که دقیق

 .آید گیرد و با طناب رند به چرخش درمی قرار می) چاه
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 متر که یک سر آن به 12 سانتیمتر و طول 4طنابی ضخیم با قطر : طناب رند -5

متصل ) کند مانند بازو عمل می طناب چهار الیی که به (دلو و سر دیگر به پچ بند

 .شود می

و شده    بینی یک طناب چهار ال که در دو سر آن دو سوراخ پیش: طناب پچ بند -6

آورد که  به هنگام اتصال به طناب رند از وسط تا شده و دو بازو را به وجود می

 .کند امکان اتصال طناب رند به گاو را فراهم می

 سانتیمتر که یک سر آن به بازوي راست 150طنابی به طول : ف بنديطناب کَ -7

شود این عمل  طناب پچ بند و سر دیگر آن به ران دست راست گاو بسته می

گاو در انتهاي قوچان هنگام چرخش به چپ جهت باال آمدن، تا باعث شده 

 . رها نشودشطناب پچ بند از گردن

 متر که یک سر آن به خرطوم 14 طول  سانتیمتر و1طنابی با قطر : طنَفچِی -8

به گاو ) چرخ چاه(متصل شده و سر دیگر آن پس از عبور از یوون ) دلو(دول 

شود کنترل این طناب به دست گاو گردان است اگرچه طول طناب  متصل می

کشیده شده  بادر ته چاه است طن) دلو(که دول  که هنگامیشده    اي تنظیم اندازه به

) دلو(صورت عمودي بایستد و مانع از خارج شدن آب از دول  و خرطوم به

صورت افقی  که دول به دهانه چاه رسید باعث شده خرطوم به بشود و هنگامی

 .بایستد و آب از دول تخلیه گردد
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در گاوچاه حاج ابراهیم ) کاکوچاه(بدنی اصلی چاه دهنده  اجزا و عناصر تشکیل -6عکس 

  )ورزنه(

  

که در امتداد دیواره راست قوچان کشیده  طنابی به طول قوچان: اب چمبرهطن -9

متصل ) آخر نیش(شده و یک سر آن به انتهاي قوچان و سر دیگر به دیواره کُکاچاه 

شود و افسار گاو به این حلقه متصل  طناب چمبره یک حلقه عبور داده میاز شود؛  می

 در قوچان حلقه نیز در طناب چمبره شناور شود؛ به هنگام باال و پایین رفتن گاو می

که گاو قصد انحراف از مسیر و خروج از قوچان را داشته باشد مانع  شده و درصورتی
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که به هر  شود و هنگامی طنابی که به چوب میان چاه متصل می: طناب کورك. شود می

 .آویزند هاي چرخ می علت بخواهند چرخ را در حالت ثابت قفل نموده طناب را به پره

 سانتیمتر که بر دهانه چاه به 50اي شکل با طول  چوب استوانه: تُرنی جِلُو -10

و طناب کوچک که به خرطوم دلو متصل است شده    سمت حوضچه تخلیه آب نصب

 وظیفه این استوانه گردان سهولت حرکت طناب کوچک و هدایت ،کند بر آن حرکت می

 .دلو است

 سانتیمتر که بر دهانه 70با طول اي شکل  چوب استوانه: ترنی عقب -11

بر دو پایه چوبی قرارگرفته و به همراه چرخ چاه به ) قُووو(حوضچه تخلیه آب 

 .سازد آید و امکان هدایت و تخلیه دلو را فراهم می چرخش درمی

 10 سانتیمتر و عرض 20قطعه چوب مستطیل شکل به طول : زلفَک -12

و محور ترنی جلو در شده     لب چاه نصببر روي چوبکه  سانتیمتر 5سانتیمتر و قطر 

 .گیرد آن قرار می

 سانتیمتر که بر لب چاه به سمت 150چوبی با طول : چوب لب چاه -13

و زلفَک و تُرنی جلو به آن متصل شده    صورت کامالً ثابت نصب حوضچه تخلیه آب به

 .شود چوب لب چاه پایه افقی تُرنی جلو محسوب می. شود می

دو چوب به طول . شود اي عمودي تُرنی عقب محسوب میه پایه: میخچِه -14

متري از   سانتی60 سانتیمتر که بر لب حوضچه تخلیه آب در یک امتداد به فاصله 70

که محور شده    سوراخ تعبیه و در هرکدام یکشده    صورت عمودي نصب یکدیگر به

 .آید ترنی عقب در آن به چرخش درمی

صورت مایل در کنار میخچه  تر که به م1چوب باریکی به طول : حمال -15

 .شود از مدار گردشش می) طناب دلو(و باعث عدم خروج طنَفچِی شده    نصب
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  )ورزنه(گاوچاه در گاوچاه حاج ابراهیم دهنده   اجزا و عناصر تشکیل-7 عکس

  

اصله  سانتیمتر که ف70و طول ) یو (Uاي به شکل  چوب خمیده: چمله -16

شده     سوراخ تعبیه4 یا 3 در دو سوي چمله ،باشد  سانتیمتر می25دوسر آن از یکدیگر 

به هنگام اتصال که گیرد  سازد و مژِه در آن قرار می که امکان تنظیم آن را فراهم می

طناب پچ بند به گردن گاو اول چمله را در گردن گاو کرده و بعد چمله را از دو 

 .کنند د نموده و توسط مژه راه خروج طناب را مسدود میسوراخ طناب پچ بند ر

 سانتیمتر که پس از عبور چمله 10دو قطعه فلز سوزنی شکل به طول : مژِه -17

از گردن گاو و کوله بند و طناب پچ بند در سوراخ چمله گذاشته و مانع خارج شدن 

 .دنشو طناب پچ بند می

چوب 

میانچاه

 ها میخچه

 خرطوم

 )ولد(دلو 

 تُرنی عقب

 نهر آب
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ست؛ اتناسب گردن گاو  ره آن بهاي شکل که دای دایره قطعه چرم نیم: کوله بند -18

که با تا کردن آن دو سوراخ در دو طرف شده    بند چرمی در نظر گرفته در دوسر آن یک

الیه   کوله بند دوالیه دارد یک. کند آید و از آن چمله عبور می کوله بند به وجود می

گیرد و   میبر گردن گاو قرار الیه نمدي که در زیر الیه چرمی قرار دارد و  چرمی و یک

 .شود مانع از زخم شدن گردن گاو به هنگام کشیدن طناب رند می

 سانتیمتر که میان آن 25 سانتیمتر و عرض 40قطعه چوبی به طول : بالیشتنی -19

این . گیرد بر روي آن قرار می) یوون(خورده و محور چرخ چاه  دایره تراش صورت نیم به

 با دیوار ککا چاه درگیر نبوده و شود محور چرخ چاه مستقیماً قطعه چوب باعث می

 .باعث تسهیل چرخش آن شود

 محل اتکا کهشود  چوبی که میان دو دیوار ککاچا نصب می: چا چوب میون -20

اي که اگر  گونه آید به حساب می  همچنین محافظ و نرده به،شود گاوگردان محسوب می

 . در چاه شودطرف چاه را داشت مانع افتادنش زمانی گاو قصد خروج از قوچان به

دریکی از دیوارهاي ککا چاه در فاصله کمی از چوب میان چا : چا چشمه -21

علت این امر این بوده . گرفتند یک محل را براي گذاشتن غذاي گاو گردان در نظر می

 .ست که گاوگردان با توجه به عدم فرصت بتواند غذاي خود را در حین کار میل کند

و افسار گاو به شده    مبره از آن عبور دادهاي که طناب چ حلقه:  حلقه چمبره -22

 .شود آن بسته می

شود و طناب  میخی که در انتهاي قوچان در دیواره آن کوبیده می: میخ چمبره -23

 .شود چمبره به آن وصل می

و شده    در دیوار راست ککاچا روبروي قوچان یک چشمه تعبیه:  نیش آخر -24

. گویند شود که به آن نیش آخر می میمانند دسته کار گذاشته  درون آن یک چوب به

طرف آن توسط میخ چمبره به انتهاي قوچان متصل شده و طرف دیگر  طناب چمبره یک

 .شود طناب به نیش آخر متصل می
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  )دلو(کشی  ساخت اجزاي آب -4-3

 براي گاوچاهروشنی ظرفیت   بهددر گاوچاه، حاج ابراهیم براي اینکه بتوان

ازي آن در سطح زمین را نشان دهد سعی کرده است استحصال آب از عمق چاه و رهاس

 .را با تمام اجزا آن بازسازي نماید) دول(خصوص ظرف حمل آب  تمام ادوات بهکه 

زمان حرکت گاو به سمت باالي شیب به  این ظرف باید طوري طراحی گردد که در

به سمت (عمق چاه رفته و از آب پر گردد و سپس در ضمن حرکت گاو در شیب 

نزدیک به (توجهی از آب   مقدار قابل، خروج آبيضمن بسته شدن مجرا) ن شیبپایی

را به سطح زمین رسانده و در ضمن نزدیک شدن به سطح زمین از طریق )  لیتر100

صورت موارد  توان به اجزاي آن را می) 8 شماره عکس(دهنه دلو آب را خارج نماید 

  :زیر بیان نمود

اي شکلی که توسط آن از چاه  یکی خمرهظرف چرمی یا الست): دلو(دول  -25

 300 تا 200تناسب استفاده با ظرفیت  هاي مختلفی به شود و داراي اندازه کشیده می آب

 .ستالیتر 

واقع  اي شکل که به انتهاي دلو متصل شده و در قطعه چرم لوله: خرطوم -26

 .شود شود خرطوم توسط طنفچی کنترل می دهانه خروج آب محسوب می
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  دهنده آن در گاوچاه حاج ابراهیم لو و اجزاي تشکیل د-8 عکس

  

شود و  که در دهانه دلو قرار داده می(+) چوبی به شکل بعالوه : چهارچوبه -27

 .شود دهانه همیشه جهت برداشت آب بازبماند باعث می

 .سازد ریسمان محکمی که چهارچوبه را به دلو متصل می: دوال گوشه -28

سوي آن به چهارچوبه دلو متصل  یکمرغی شکل که  حلقه فلزي تخم: قول -29

و سر آن شده    ست میخ فلزي در آن قرار دادهاکه داراي سوراخی  شده و سوي دیگر آن

که حلقه در میخ بچرخد و از آن خارج نشود، احیاناً اگر به هنگام  طوري شود به پخ می

و باال آمدن دلو طناب چرخید حلقه قول تاب طناب را خنثی نموده و از چرخش دل

 .نماید جلوگیري می

  طرف آن به قول و طرف دیگر به  چند حلقه زنجیر که یک): دلو(زنجیردول 
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  )ورزنه(دلو در گاوچاه حاج ابراهیم دهنده   اجزا و عناصر تشکیل-9عکس 

  

شکل نسبتاً بزرگی که در آخرین حلقه زنجیر  دو حلقه فلزي بیضی: دو برایی -30

 سانتیمتري به نام شیگیلی 20این دو حلقه از سوي دیگر به چوب . شود آویخته میدلو 

 .شود متصل می

 سانتیمتر که امکان اتصال طناب رند 20یک قطعه چوب به طول : شیگیلی -31

 .سازد به زنجیر دلو را فراهم می

هاي دو برایی از چوب  ریسمانی که مانع خارج شدن حلقه: لیینخ شیگ -32

 .شود شیگیلی می

  

 گوشه دوال

 چهارچوبه

 قول

 دول ریزنج
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 حیوان انسان با  رابطه يبرقرار  -4-4

هاي  گاوچاهو احیاناً تمام ( حاج ابراهیم گاوچاههاي  ترین ویژگی یکی از مهم

گردد که  برقرار می) گاو(این است که یک نوع رابطه عاطفی بین انسان و حیوان ) دیگر

  :بسیار جاي تأمل دارد مشاهدات محقق شاهد این مطلب است که

مالیمی اشعاري که قبالً در تعلیم گاو، براي او خوانده است حاج ابراهیم با لحن 

طور مثال نظریه شرطی شدن پاولوف  به(کند و حیوان به هر دلیل مشخص  تکرار میرا 

انجام را خواهد   همان کاري که حاج ابراهیم از او میاًو یا نامشخص، دقیق) هو غیر

آید و با این عمل  رکت درمی به حگاوچاهشده در  دهد یعنی در مسیر شیب ایجاد می

  .رساند می) نهر آب(آب را توسط دلو از چاه خارج کرده و به سطح زمین 

/  سه پنج روزاست که بوي گل نیومد :خواند حاج ابراهیم با لهجه محلی می

گاو . چرا بلبل به سیر گل نیومد/ روید از باغبان گل بپرسید/ صداي چهچه بلبل نیومد 

در برگشت گاو به پایین . داد براهیم به حرکت خود ادامه میبا ملودي صداي حاج ا

گودال، دلو بزرگی توسط گاو باال کشیده شد که پر از آب بوده و شروع به تخلیه آب به 

هاي  توجه است که گاه با صداي آواز افراد دیگر حتی با لحن جالب. نماید نهر می

که در آزمایش این  ه بطوريخوشایندتر و تکرار همان واژها اقدام به حرکت ننمود

ماجرا از یکی از دانشجویان خواسته شد که همان ابیات حاج ابراهیم را تکرار کند 

وقتی کامالً مطمئن شدیم که گاو تکان . داشت ولی گاو قدم از قدم برنمی) بخواند(

درنگ گاو شروع به  یم شعر را ادامه داد و ناگهان و بخورد حاج ابراهیم بیت دو نمی

تر این تلفیق رابطه عاطفی انسان و حیوان با سنن و دانش  به عبارت ساده.  کردحرکت

شماري را از نقاط مختلف  ساله گردشگران بی بومی تمدن گذشته ایران است که همه

توان تصدیق آنان در  روشنی می کشاند و به جهان براي دیدن این سنت به شهر ورزنه می

  . و اعمال و رفتار آنان مشاهده نموددانش و هنر این سرزمین را در چهره
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   حاج ابراهیمگاوچاهرویکردهاي کارآفرینانانه دیگر در  -4-5

شود  فرد کارآفرین کسی است که در یک حیطه و در یک نقطه متوقف نمی

وکار خود طرح توسعه دارد هرچند این طرح مکتوب نبوده  دیگر او براي کسب عبارت به

وکار خود را   وجود دارد و در مدیریت او در کسبو نباشد اما در اندیشه و ذهن او

 و حاج ابراهیم قابل تذکر است که او گاوچاهچند نکته جالب در مورد . دهد نشان می

 چند شغل پایدار براي فرزندان و سایر کم دستهاي گذشته توانسته است   سالدر طی 

 کار و پایداري کار در در ابتدا از او پرسیدیم که براي تداوم. افراد محلی ایجاد نماید

در جواب گفت از این ) با توجه به کهولت سن خودت(اید  آینده چه عملی انجام داده

م در ام و دو حیوان نر را در حال تعلیم دارم و یکی از فرزندان نژاد گاو چند نسل گرفته

همچنین وي .  تا بتواند این کار را تداوم دهداست یک گاو نر جوان آموزش دادن حال

) چهارگوش و طوقی به سبک معماري گذشته ایران(وکار  ر همان فضاي سنتی کسبد

روز نموده است تا گردشگرانی که  هایی با امکانات مناسب و به اقدام به ایجاد اتاق

در کنار . بخواهند اقامت روزانه یا شبانه داشته باشند مشکلی از این بابت احساس نکنند

مخصوص فروش گیاهان دارویی و سنتی موجود در ها  درب ورودي یکی از این اتاق

گوید در مواقع فراوانی گردشگران در ایام خاص  منطقه بوده که خود حاج ابراهیم می

گوشه  در یک. نماید مواد غذایی و هر نوع تولیدات گیاهی دیگر منطقه را نیز عرضه می

گیري سنتی  رقدیگر نیز اقدام به جاگذاري یک کوره و دیگ مسی براي نمایش نحوه ع

همچنین از یکی از افراد . تأمل است به گردشگران کرده که خود این موضوع نیز قابل

صورت  که وي ضمن کمک به او در همه موارد به قدیمی منطقه استفاده نموده بطوري

گردد در   میگاوچاهزمانی که گردشگر داخلی یا خارجی وارد محوطه  اختصاصی در

خصوص  رسم کهن و سنتی گذشتگان به(ه انجام فال نخود گوشه نشسته و اقدام ب یک

نموده و این رسم سنتی و کهن را ) ها بینی خیر و شر بودن تصمیم عشایر ایران در پیش

این رویکردهاي . نماید گذارد و توضیحات الزم را نیز ارائه می نیز به نمایش می

کارآفرینانه خود او و هاي مثبت  کارآفرینانه توسط حاج ابراهیم خود نشانگر ویژگی
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. ستااي در بین کشاورزان و روستاییان منطقه  همچنین بیانگر وجود چنین روحیه

  )10 شماره عکس(

  

  
   پیرمرد مشغول به فعالیت فال نخود در محل گاوچاه حاج ابراهیم-10عکس 

  

منظور انجام عملیات  ازآنجاکه عملکرد اصلی ایجاد گاوچاه برداشت آب به

 و از گاوچاهسو براي نشان دادن چنین ویژگی کارکردي از  اشد از یکب کشاورزي می

سوي دیگر به دلیل اینکه یکی از عناصر اصلی این فرآیند یعنی گاو نیاز به تغذیه با 

 حاج ابراهیم با نبوغ نوآورانه خود توانست این دو موضوع را با هم تلفیق ،علوفه دارد

باال آوردن چاه یک مفهوم سمبلیک و نمایشی که اگرچه اجراي فعالیت  طوري نموده به

 لیتر به سطح 200داشته اما در هر مرحله از اجراي آن توسط گاو، حداقل آب بیش از 

 حاج ابراهیم در پشت حصار سایت گاوچاه .گردد آورده شده و داخل جوي آب رها می
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ا آب اقدام به کاشت یونجه نموده است و زمینی را براي این امر اختصاص داده ت

اختصاص یابد و ضمن نشان دادن مفهوم ) یونجه(منظور کشت علوفه  بهشده    استحصال

در کشت یونجه و تغذیه دام با استفاده از این  بدست آمده از آب ،کارکردي گاوچاه

  .دکنکشت نیز اقدام 

  

 گاوچاهچگونگی عملکرد  -4-6

 انسان سیستمی خوبی در کنار به) گاو(در سیستم گاوچاه، ابزار مکانیکی و حیوان 

در گاوچاه از صداي انسان و . کنند دهند و با نظم خاصی کار می کامل را تشکیل می

حیوان نیز به صداي . شود استفاده می) گاو(عنوان مشوق براي حیوان  حس المسه به

محض سردادن آواز حاج ابراهیم در یک مسیر  صاحب خود شرطی شده و به

توجه این است که گاو فقط با صداي صاحب  لبنکته جا. کند وبرگشت حرکت می رفت

دارد و از طرف دیگر دقیقاً  کند و با صداي دیگران حتی قدمی برنمی خود حرکت می

رود که در روند  دهد و بیشتر جلو نمی اي که نیاز است به حرکت خود ادامه می اندازه به

 روش گاو با  در این.اختالل ایجاد نشود) برداشت آب از قعر چاه(عملکرد سیستم 

) دلو(اي که ظرف آب  اندازه شود و به صداي حاج ابراهیم در مسیر خود از چاه دور می

کند و سپس  برسد، حرکت می) سطح زمین(پر از آب از چاه بیرون بیاید و به لبه چاه 

 .ایستد تا با مکانیزم خاصی آب باالآمده از چاه در محل جوي کنار چاه تخلیه گردد می

است که یک شیلنگ الستیکی به قطر شده    گونه طراحی  تخلیه دلو به اینمکانیزم شیر

شود به انتهاي دلو وصل   سانتیمتر که معموالً از تیوپ و یا پوست حیوانات تهیه می15

اندازه ارتفاع دلو در مواقعی که دلو در چاه قرار دارد طوري در کنار  شده ولی با طولی به

 . باالتر از دلو باشد و از تخلیه آب دلو جلوگیري گرددگیرد که سر لوله دلو قرار می

همچنین با یک قرقره انحرافی بر لبه چاه، مسیر لوله خروجی آب را در لحظه خروج 

دلو از چاه به سمت حوضچه کنار چاه تغییر داده و زمانی که دلو در باالي چاه قرار 

و داخل حوضچه بوده و آب تر از سطح مقطع دلو   لوله خروج آب پاییناًگیرد دقیق می
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 حاج ابراهیم که داي پس از تخلیه کامل دلو مجدداً با ص.گردد با سرعت تخلیه می

گرفته و به  باشد گاو مسیر بازگشت به سمت چاه را در پیش مخصوص برگشت گاو می

 همچنین با ،شود تا دلو مجدداً به اعماق چاه رسیده و پر از آب گردد چاه نزدیک می

دار، دلو مجدد از آب چاه پرشده و هرگاه  اي گاه در ابتداي مسیر شیب انیهتأمل چند ث

دوباره عامل انسانی اراده کند با صداي او گاو از چاه دور شده و به انتهاي مسیر 

  .نماید تا دوباره عمل باال آمدن آب از چاه اتفاق افتد دار حرکت می شیب

بایست   میاًطول این مسیر دقیق.  استساخته شدهدار   مسیر شیب،تأمل  نکته قابل

 آب نیز ،محض رسیدن گاه به انتهاي مسیر برابر با عمق آب در چاه طراحی شود تا به

منظور کاهش   همچنین به.به محل تخلیه در ابتداي جوي تخلیه و در سطح زمین برسد

اال دار انتخاب نموده تا نیروي گاو براي ب مسیر را شیب) گاو(نیروي وارده بر حیوان 

یافته و توان آن کاهش نیابد و بلعکس در حالت باال آمدن نیز چون   آوردن چاه افزایش

صورت خالی در حال بازگشت به داخل چاه است فشار زیادي بر حیوان نخواهد  دلو به

هاي تکمیلی و حتی  دنده، طناب، قرقره، کوهان بند، طناب بعالوه استفاده از چرخ. آمد

 که هستند همگی ازجمله عواملی ،دار در انتهاي مسیر شیب علوفه يگذاشتن مقدار

ه شدباعث افزایش عملکرد مؤثرتر این سیستم استحصال آب به کمک نیروي حیوانی 

  .باشد وري سیستم می که در جهت افزایش بهره

  

  میزان آب استحصالی -4-7

همچنان که جوادي در کتاب تالش ایرانیان براي برداشت آب از منابع سنتی، بیان 

اي  خصوص فالت مرکزي ایران چنین شیوه نماید در بیشتر مناطق کشاورزي ایران به می

 دهد آب استحصال منظور اینکه فردي که این عمل را انجام می مرسوم بوده است و به

 دو گودال کوچک حفر گاوچاهطور عادالنه تقسیم نماید در اول مسیر  را بتواند بهشده   

 و به " نکشیده"ها عنوان  شد به یکی از گودال رار داده میریزه در آن ق  سنگيو تعداد

گردید و فرد هر بار که دلو را به کمک نیروي حیوانی   اطالق می"کشیده" عنوان يدیگر
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رساند سنگی از گودال نکشیده برداشته و در گودال کشیده  باالي سطح زمین می) گاو(

 تعداد سنگ میزان آب استحصالی هر ترتیب با توجه به حجم دلو و این داد و به قرار می

   .گردید یافته براي او مشخص می فرد و حقآبه اختصاص

هاي موردنظر جهت آبیاري، حجم  با توجه به دبی مادر چاه و توان گاو و نیاز زمین

 50 از ستتوان د که مینگرد دلو براي انتقال آب از عمق چاه به سطح زمین انتخاب می

وبرگشت حیوان در  صورت که در هر رفت بدین.  داشته باشد لیتر گنجایش200لیتر تا 

شود که هم   ثانیه استحصال می60 لیتر آب در مدت حدود 200 نزدیک به گاوچاهمسیر 

توان آن را در یک مخزن در سطح زمین ذخیره کرد و یا مستقیماً از طریق جوي آب  می

 4 تا 1توان بین   را میهگاوچادر بهترین حالت دبی . هاي اطراف هدایت کرد به زمین

 کشاورز بر اساس ،البته با توجه به سنتی بودن این روش. لیتر در ثانیه برآورد نمود

خصوص در مورد نحوه، میزان و دوره آبیاري براي هر  اطالعات و دانش سنتی خود به

توانست حجم آب مستقیم براي برداشت را مشخص نماید این روش بیشتر  گیاه می

  .و ذخیره آب کمتر رایج بوده استمرسوم بوده 

همچنین با توجه به الگوي کشت در مناطق مرکزي و خشک ایران که عمدتاً 

توان انتظار داشت که حداقل مساحتی نزدیک  بوده است می) گندم و جو(کشت غالت 

 آبیاري و آب موردنیاز براي این مقدار زمین تأمین گاوچاه هکتار توسط یک 50به 

بته این عدد با توجه به نوع چاه، نوع گاو، زمان کاري، دوره آبیاري، ال (شده است می

احداثی   همچنین در گاوچاه). تواند متفاوت باشد ذخیره یا عدم ذخیره آب و غیره می

هاي اخیر، زمین  سالی اخیر که بیشتر کارکرد گردشگري دارد و همچنین تأثیر خشک

گردد و عمده آب   آبیاري و کشت میاز گاوچاهشده    بسیار کمتري با آب استحصال

مجدداً از طریق ) گاوچاهمشاهده عملکرد سیستم (استحصالی پس از رؤیت گردشگران 

  .گردد اي به چاه بازمی لوله
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  ها عواید و هزینه -4-8

 بیشتر کارآفرینی در گاوچاهالبته رویکرد اصلی و احیاگرانه حاج ابراهیم در احیاي 

م تأسیسات مربوطه با این رویکرد ایجاد شده  تماوزمینه گردشگري بوده است 

هایی براي اقامت، بهداشت و  که در رویکرد سنتی نیازي به ایجاد محیط و اتاق طوري به

ها در روش سنتی اصوالً وجود نداشته است و   این هزینهوپذیرایی از مهمان نبوده است 

اه داراي کوهان فقط هزینه حفر چاه، ادوات الزم و خرید یا در اختیار گرفتن گ

 اما با توجه به مدل کارآفرینی حاج بوده،ها تأسیس چنین سیستمی  ترین هزینه اساسی

هایی مانند تأسیس یک قلعه  ابراهیم که بیشتر رویکرد گردشگري داشته است هزینه

 ،هایی دورتادور آن براي اقامت مهمان مربعی شکل با معماري نسبتاً تاریخی و اتاق

ن مسافر أش هاي بهداشتی و حمام مرتبط و در ماتی مانند سرویسهمچنین ارائه خد

و همچنین تأسیس واحدهاي رفاهی مانند مغازه و فروشگاه ) حتی گردشگر خارجی(

 با توجه به .گیاهان دارویی و مواردي نظیر آن به طرح اولیه آن اضافه گردیده است

صورت  حی و اجراي آن بهاستفاده گاوچاه از ابزار و ادوات اولیه و وجود دانش طرا

 از گاوچاهبومی که در اختیار افراد کشاورز است و  هزینه طراحی و معماري تأسیس 

باشد و سرمایه   جهت احداث و نگهداري نمیيگردد، نیاز به هزینه زیاد آن کسر می

به خاطر کوهانی که دارد موردتوجه (اصلی گاوچاه همان گاو مخصوص نژاد سیستانی 

د در گاوچاه شده است که البته در طی سالیان گذشته، بسیار کمیاب شده و کاربرد مفی

ها البته   این هزینه.باشد و هزینه احداث کاکوچاه و ابزارآالت مخصوص آن می) است

استفاده است   شود و براي سالیان درازي قابل بار انجام می درگاوچاه معموالً براي یک

 که عموماً در منطقه  بوده یک فرد داراي مهارتبعالوه نیروي انسانی مورداستفاده نیز

آموزي و کسب مهارت را در دوران کودکی و   این افراد قاعدتاً مسیر تجربه؛وجود دارد

خصوص افراد خانواده و بستگان و آشنایان کسب  نوجوانی در کنار سایر افراد به

سینه و  به ورت سینهص هاي دانش بومی به نمایند و توسعه دانشی آن مانند تمام ظرفیت می

ها در مقایسه با  هزینههم، در صورت استحصال آب . افتد کامالً محلی و بومی اتفاق می
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درآمد حاصل از فروش آب یا کشت و درنتیجه فروش محصوالت کشاورزي حاصل 

هاي اولیه را  خوبی جواب دهی الزم براي هزینه تواند به گردد و در درازمدت می می

  .اشته باشدد

  

  گسترش ق قابلمناط -4-9

 وجود نداشته، بیشتر در مناطق کویري و جاهایی که چشمه یا رودخانه گاوچاهاز 

خصوص در فالت مرکزي ایران بسیار کاربرد داشته است و بسته  و بهشده    استفاده می

 شتر یا اسب و قاطر قابل توسعه و تغییر شکل نیز ،به وجود حیواناتی نظیر گاومیش

توان  هاي جاري، می  آببدونهاي خشک و کم آب و  در اکثر دشت بنابراین. بوده است

مناطق مستعد کاربرد گاوچاه در ایران با توجه ، البته بسیار کارا، این شیوه را ترویج نمود

  .گسترش داد بسیار  را  این شیوهیست وکم نکشور به شرایط اقلیمی 

  

  گیري  بحث و نتیجه-5

 و اکثر نتایج تحقیقات انجام) 1962ز و شومیکر، راجر( نوآوري رسانشهاي  تمام نظریه

پذیري،  ریسک: هایی مانند در زمینهرا در سطح جهان، خصوصیات فرد نوآور شده   

جوان بودن، سطح سواد باال، جهان شهري بودن، منزلت اجتماعی باال، ارتباطات 

ین مطالعه  در ا، امادانند  انگیزه پیشرفت می وگسترده، تحرك اجتماعی، نگاه تجاري

توان نتیجه گرفت که این خصوصیات براي هر حوزه کاري و براي هر فرد  موردي می

اي مطرح و در برخی موارد کامالً مطابقت نموده و در  طور زمینه تواند به نوآور می

 در مورد سن و سواد حاج دست کمکه  طوري داشته باشد بهنهایی نیز تطابق  جنبه

و در سایر موارد نیز در تطابق حداقلی تا حداکثر باشد اشته تواند مصداق د ابراهیم نمی

  .بحث است  قابل
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بسیاري از محققان کشور معتقدند که سازگاري با محیط زندگی در طی سالیان 

هاي ژنتیکی متمایزي در میان گاوهاي بومی ایران شده  گیري گروه دراز موجب شکل

اندازه . سازد تر می ع ژنتیکی را روشناست و این امر لزوم توجه به حفاظت از این مناب

هاي اخیر روندي رو به کاهش داشته است   سالجمعیت گاوهاي بومی کشور در 

و در حال حاضر بسیاري از نژادهاي گاو بومی ایران در معرض خطر ) 1396کریمی، (

که خطر انقراض گاوهاي سیستانی نیز همچنان وجود  طوري اند به انقراض قرارگرفته

هاي فرهنگی   ضمن برشمردن مزیتگاوچاههایی مانند  ر این رابطه احیا سنتدارد د

محیطی  تواند تالشی سودمند در راستاي توجیه اقتصادي و زیست  می،کشوربراي 

 نسل گاو سیستانی در ایران باشد و از این دیدگاه نیز تالش افرادي چون حاج ياحیا

  .تأمل و تقدیر است ابراهیم قابل

تنها هر ایرانی به ایرانی بودن خود افتخار   حاج ابراهیم نهگاوچاه در بازدید از

نماید بلکه طرز نگرش و  نموده و تجلی دانش بومی نیاکان خود را به عینه مشاهده می

 دانش و تمدن ،اي در مورد ایرانیان مالحظه طور قابل بینش گردشگران خارجی نیز به

تالش حاج ابراهیم و . مشاهده است نی قابلروش  بهکه ،گذشته این سرزمین تغییر نموده

تواند  وکار ارزشی و سنتی این سرزمین است که می افرادي همانند او، در سیماي کسب

خصوص کودکان و جوانان در بازدید از  به(ضمن ایجاد هویت مناسب براي ایرانیان 

مؤثر ز نیهاي اصیل ایران به جهان  سنتمعرفی در توسعه فرهنگ و ) هایی چنین مکان

و درنتیجه آثار نیز مؤثر بوده تواند در توسعه اشتغال و درآمد پایدار   ضمن اینکه میباشد

مثبت مستقیم و غیرمستقیم ناشی از آن در کل جامعه تأثیرگذار باشد و درنهایت به 

تداوم و توسعه روستاهاي ایران و جلوگیري از تخلیه و مهاجرت نیروهاي کارآمد 

  .روستایی باشد

خصوص فالت مرکزي ایران  ردهاي سنتی و پایدار برداشت آب در ایران بهرویک

اند   توانسته،دهد که کشاورزان ایرانی ضمن سازگاري کامل خود با اقلیم منطقه نشان می

صورت  آن را به) چاه(ضمن توسعه کاربردي روش استحصال آب از منابع زیرزمینی 
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اي از تالش دیرین روستاییان   نمونهاوچاهگ. مؤثر و پایدار در معیشت خود به کار برند

وري و در  باشد در این رویکرد تمام جوانب کارایی و ارتقاي بهره و کشاورزان ایران می

. استشده    زیست منطقه دیده ضمن پایداري و تطابق با اقلیم، فرهنگ، دانش و محیط

برداري از منابع  ههاي اخیر اگرچه رویکردهاي استحصال ناپایدارانه در بهر در طی سال

بوم مردم منطقه را با خطر مواجه نموده بلکه تهدیدي  تنها کشاورزي بلکه زیست آب نه

  . در راستاي تخریب تمدن و فرهنگ منطقه نیز بوده است

ظاهر با سطح سواد پایین و در حقیقت با سطح سواد بومی و سنتی  تالش افراد به

ها، دانش بومی و فرهنگ  یم در احیا سنتعمیق، گرانبها و ارزشمند نظیر حاج ابراه

تواند  تنها می پایدار استفاده از آب و نمایش آن به نسل جدید در ایران و تمام جهان نه

ساز توسعه فرهنگی ایرانیان باشد بلکه در همین زمان نیز نوعی تطابق و سازگاري  زمینه

 کارآفرینی در و تالش براي) سالی خشک(زا  افراد بومی منطقه با شرایط بحران

تالش براي . هایی نظیر ورزنه در استان اصفهان را به نمایش گذاشته است محیط

عنوان یک وظیفه ملی براي تمامی عناصر دخیل  تواند به پشتیبانی از این رویکردها می

  .در توسعه ملی قلمداد گردد

را در اي  ترین نتایج بررسی چنین رویکردهاي احیاگرانه شاید بتوان یکی از مهم

   :کالم خود حاج ابراهیم و دغدغه او بیان نمود

منطقه به و گردشگران را کرده  سال تالش کردم تا سنتی دیرینه را احیا 14«

برداري تمام توانم را در   از کپیجلوگیرينمودم اما ضعف و نبود قانون جذف 

صورت رسمی گاوچاه را ثبت  بااینکه فقط من به. احقاق حقوقم گرفته است

اي مشابه مدت یک   من نمونهگاوچاهده و گواهی ثبت دارم اما در نزدیکی کر

آیند را گمراه  اندازي شده و گردشگرانی که به دنبال من می سال است که راه

 14هاي  هاي گردشگري نیستم اما حق زحمت من مخالف توسعه طرح. کند می

 نداشت نباید کس اعتقادي به احیاي این سنت ساله من در آن روزهایی که هیچ

   ».نادیده گرفته شود
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هاي با کارکرد اصیل درگذشته تمدنی  شاید بتوان به این موضوع در احیاي ساخت

 به تالش احیاگران سنت و دانش بومی این ،ایران توجه نمود و با قانونمند نمودن آن

  .سرزمین پشتوانه قانونی و حمایتی الزم را بخشید

هاي پایدار استحصال آب و همزیستی  اي به شیوه سخن پایانی این تحقیق هم اشاره

خصوص  توجه ایرانیان با شرایط اقلیمی منطقه زیست خود به و سازگاري بسیار قابل

هاي بارز پایداري استحصال آب از زمین  تواند یکی از نمونه  میگاوچاه. باشد آبی می کم

باید از منابع  اگزیر مییابد که ن  وقتی کشاورز در منطقه و محل زندگی خود درمی،باشد

یابد که حیات بلندمدت زندگی  آب زیرزمینی برداشت داشته باشد در همان ابتدا درمی

او و سایرین وابسته به اتخاذ روشی است که هم تداوم بلندمدت داشته باشد و هم نیاز 

 حاصل تعامل گاوچاه رویکردهایی نظیر .ورترین شکل پاسخ دهد امروز او را به بهره

گردد که فشار وارده بر   طوري طراحی و اجرا میگاوچاهدو موضوع است زیرا این 

 زیرا کل ،ترین شکل ممکن و سازگارترین روند آن باشد  کممنابع آب زیرزمینی در 

تأسیسات آن براي برداشتی در یک عمق خاص برداشت آب و درنهایت پایداري منابع 

ن اخیر که با اتکا بر تکنولوژي و هاي سالیا برداشت(گردد  آب، طراحی و اجرا می

کند و خطر ناپایداري  هاي مکنده حداکثر فشار را بر منابع آب زیرزمینی وارد می پمپ

توان بیان نمود که کل  و می) منابع را بیشتر نموده است در این سیستم وجود ندارد

  .یافته است سیستم طبیعی، انسانی و دانشی و حتی اخالقی در کنار هم توسعه

  

  پیشنهادها

پیشنهاد مشخص تحقیق حاضر تالش براي حفظ، احیا و توسعه دانش بومی  -

خصوص توسعه مشاغل پایدار و  هاي مختلف به روستاییان و کشاورزان ایران در زمینه

هاي  که سالاست کارآفرینی براي افراد جوان و جویاي کار در مناطقی نظیر ورزنه 

 نتیجه مهاجرت نیروي جوان و فعال از منطقه طوالنی با کمبود آب و خشکسالی و در

  . هستند بوده ومواجه 
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 براي متنوع سازي اقتصاد گاوچاهچنینی مانند  هاي این استفاده از ظرفیت -

که ضمن احیا مفید است روستایی بر اساس گسترش گردشگري روستایی و کشاورزي 

  .کاهد  می نیز شورازاندازه بر منابع آبی و خاکی ک مناطق روستایی از فشار بیش

خالی و تنها متکی  همچنین حمایت از کارآفرینانی چون حاج ابراهیم که با دست -

اند براي خود و سایر روستاییان در  خود توانسته) دانش بومی(بر ظرفیت دانشی موجود 

، شغل و درآمد پایدار ایجاد نمایند) سالی خشک(بدترین شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه 

  .ورت جدي در دستور کار نهادهاي متولی قرار گیردباید به ص

بعالوه آشنایی هرچه بیشتر جوانان و دانش آموزان و بازدید آنان از چنین  -

 براي هویت تواند ، میایرانیبومی هاي موفقی از تجلی فرهنگ اصیل و دانش  نمونه

ی از بخشی بیشتر و توسعه انسجام و یکپارچگی اجتماعی و غرور و وحدت ملی ناش

  .، بسیار مؤثر و مفید باشدهاي دانش موجود در سطح کشور چنین ذخیره
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