
 

 

بر  دیكأبا ت یيبحران روستا تیریشناخت دانش بومي و كاربرد آن در مد

(بخش جلگه زوزن از شهرستان خواف ی:)مطالعه موردو زلزله  لیس ،يخشکسال  

 

 2مهدی جوانشیری، 1خدیجه بوزرجمهری
 مشهد یدانشگاه فردوس  ایگروه جغراف اریدانش-1

 مشهد یدانشگاه فردوس ،ییروستا یزیو برنامه ر ایجغراف یدکتر یدانشجو -2
azar1334@gmail.com / me.javan65@yahoo.com 

 

 

  خالصه

 ایبال نیمقابله با ا یبرا خیداشته اند. لذا مردم جوامع گوناگون در طول تار یبر جوامع انسان یبار انیاثرات ز ربازیاز د یعیطب یایبال

مؤثر بوده است. در مقابل، تاکید بر استفاده از  ییایبال نیبا چن ییارویدر رو یادزی حد تا که اند¬انجام داده یاقدامات یریپذ بیو کاهش آس

جوامع روستائی تأثیری جز تخریب محیط زیست و پیامدهای نامطلوب بر روی منابع طبیعی  میان در آن گسترش و پیشرفته های¬فناوری

 یطیو تحت شرا نیمع ای¬است که در درون جامعه یدانش بومی، دانش کارآمد نیکرده است. بنابرا دیرا تشد ایبال نیآثار ا ینداشته و حت

بکارگیری دانش بومی و  کهیکرده است. بطور دایرا پ نیبا دانش نو بیترک تیو تکامل در طول زمان، قابل رییتغ لیبه دل و افتهیتوسعه  یخاص

دانش  ییبا هدف شناسا زنی حاضر مقاله. شود محسوب پایدار توسعه اهداف پیشبرد در مفید گامی تواند¬احیای مجدد این دانش ارزنده می

انجام شده است. روش  جیتوسعه و ترو ندیدر فرآ یو زلزله، به عنوان ضرورت لیس ،یخشکسال دهیسه پد بادر برخورد  انیروستائ یمحل

کشاورزان  خبره، در سطح بخش جلگه زوزن از  از افراد باتجربه خصوصاً یمصاحبه با تعداد قیو از طر یدانیمطالب به صورت م یگردآور

 ییروستا یمشارکت یابیمانند ارز یفیک قیتحق یها افتیمطالعات، مبنا استفاده از روش ها و ره نیشهرستان خواف صورت گرفته، که در ا

(PRA .بوده است )در جوامع  یعیطب یایاز بال یناش یها بیموجب کاهش آس یکه استفاده از دانش بوم دهد¬ینشان م قیتحق یها افتهی

در صورت  نیخسارت آنها را بهبود بخشد. همچن یبازساز زیو ن ایبال نیدر برابر ا یو آمادگ یریشگیپ ندیفرا تواندیو م شود¬یم ییروستا

 به دنبال خواهد داشت. زیدانش مدرن را ن ییکارا یبا دانش مدرن، ارتقا قیتلف

 

 بخش جلگه زوزن ،ییروستا یدر نواح یعیمخاطرات طب بیکاهش آس ل،یس ،یدانش بومی، خشکسالکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  -1
 

جوامع انسانی، همواره با بالیای طبیعی متعددی نظیر سیل، زلزله و خشکسالی و ... مواجه بوده و خسارات و تلفات 

 نیمه و بیابانی و کمربند میانه در عرض قرارگرفتنزیادی را از این بالیا متحمل شده اند. البته این امر با توجه به موقعیت ایران، 

 آبراهه های شبکه بودن طغیانی و دائمی های رودخانه خیزی از یک طرف، قرار گیری روی کمربند زلزله و همچنین سیل بیابانی

فصلی از طرف دیگر خیلی شدیدتر بوده است، به طوری که طبق آمار سایت برنامه عمران ملل متحد 



 
(http://www.undp.org.ir،)  پیوندد می وقوع به ایران در آن مورد 13 دهد، می رخ جهان در که طبیعی بالیای نوع 04از .

باشد )دادخواه حقیقی  خیزی بال زمینۀ در جهان نخست ده کشور جزو ایران که شده باعث کشور در طبیعی چنین بالیای وجود

شوند و امکانات زیستی و مراکز فعالیتی آنان را از بین درآمد مردم می این بالیا موجب تخریب منابع .(13: 3131و همکاران، 

 (.Yodmani, 2001, 10شود )های اقتصادی و فیزیکی  نیز میبرندکه موجب آسیبمی

جوامع روستایی و فعالیت های تولیدی آنها )بخصوص کشاورزی( نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگ با محیط طبیعی، ماهیت 

( و داشتن توان محدود، از دیرباز در معرض تهدید بیشتر 31: 3130ولید، کار در فضای باز )شیرزاد و همکاران، عوامل اصلی ت

این نیروهای مخرب طبیعی قرار داشته اند. لذا ساکنان هر منطقه به تجربه، اقداماتی را در جهت کاهش آثار زیان بار این نیروها 

این محدودیت ها و حوادث غیر مترقبه مقابله کرده اند. بطوریکه اقدامات آنها موجب  بر جوامع خود صورت داده اند و با اثرات

 (.14: 3131شده است که توانمندی بیشتری در برابر بالیای طبیعی پیدا کنند )وزین، 

ح در همین راستا رویکرد جدیدی که امروزه در زمینه مدیریت بالیای طبیعی و کاهش آسیب پذیری در برابر آنها مطر

(. تجربیات بومی جوامع Yodmani, 2001, 15است، استفاده از ظرفیت های مردم بومی هر منطقه در مقابله با این بالیاست )

کند و عبارت است از مجموعه تجربیات و آگاهی هایی که یک جامعه در برخورد با مشکالت کسب می« دانش بومی»یا همان 

 بندد.کار می در برخورد با خطرات و بالیا، آنها را به

بنابراین تحقیق حاضر با هدف کاهش آسیب های عوامل محیطی در نواحی روستایی، به بررسی دانش بومی روستاییان 

منطقه مورد مطالعه در شهرستان خواف پرداخته تا بتواند از این تجربیات در مدیریت مطلوبِ ایمن سازی و مقابله با خطرات  

 از توانمی چگونه» ه شود. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که: طبیعی در مناطق روستایی استفاد

 « کرد؟ استفاده محیطی های آسیب کاهش برای محلی تجربیات بومی و دانش
 

 

 منطقه مورد مطالعه -2
 

 با بخش این است. رضوی جنوب شرقی خراسان در واقع خواف شهرستان هایبخش از یکی زوزن جلگه بخش

 33 و درجه 59 شرق هایطول دقیقه، و 51  و درجه 10 تا دقیقه 55 و درجه 11شمالی هایعرض در کیلومترمربع 1993 وسعت

 از درصد 03 حدود و شودمی تقسیم زوزن و کیبر های نام به دهستان دو به خود و دارد، قرار دقیقه 5 و درجه 14 تا دقیقه

 روستایی نقطه 35دارای  همچنین بخش این .است بخش این شهر تنها مرکز و آباد قاسم .است در برگرفته را شهرستان مساحت

 هستند. کیبر دهستان ابراهیمی مرکز روستای و زوزن دهستان مرکز زوزن روستای است که

پژوهش حاضر در سطح شهر قاسم آباد و روستاهای اطراف آن انجام گرفته است. راه دسترسی آن از طریق جاده 

قائن است که از نوع آسفالته و با کیفیت نامناسب است. محصوالت دیم )گندم و جو( و آبی )غالت و صیفی  -ی خوافدسترس

آید. رایج ترین الگوی بهره برداری در منطقه به صورت بهره برداری خانواری، دهقانی و سهم جات( در این منطقه به عمل می

کشاورز یا مزرعه است، دارای یک منبع  30ر واحد بهره برداری که شامل تقریباً بری است و تقریباً همه کشاورزان مالک اند. ه

چاه عمیق و نیمه عمیق  34قنات و  5آب بوده بطوریکه هر واحد بهره برداری قنات و یا چاه عمیق متعلق به خود دارد و حدود 

روزه است.  33زیاد و مدار گردش آب نیز  شود و در واقع آب کم و زمیندر سطح این دشت برای آبیاری مزارع استفاده می



 
شود. مراتع این بخش به صورت فصلی مورد ضمنا منبع آب کشاورزی زیرزمینی است و از همین منبع آب شرب نیز تأمین می

 بهره برداری قرار می گیرد و اقلیم  منطقه نیز نیمه خشک است.
 

 

 مواد و روش ها -3

 

 دارای ارزیابی هایهدف و رویکردها براساس هرکدام که است شده ارائه گوناگونی الگوهای ها،برنامه ارزیابی برای

 غیر صورت به گیرد،می قرار استفاده مورد جهان سراسر در امروزه که ارزیابی هایروش بیشتر. هستند خاصی هایشیوه

 قبل از های پرسشنامه تکمیل و طرح اجرای محل از کوتاهی بازدید با( ها بیرونی) کارشناسان هاروش این در. است مشارکتی

-می عملکرد ارزیابی به هست، غالب ضابطه ها، پاسخ وسط حد گرفتن نظر در و آماری هایتحلیل آن در که شده طراحی

 و میانگین ایجاد و سؤاالت طراحی طریق از ها پاسخ کردن محدود دلیل به ارزیابی هایروش این مزایا، همه علیرغم. پردازند

 .شوندمی سوگیری دچار ها، گوناگونی و تنوعات کردن مخفی

 روستایی مشارکتی ارزیابی روش از مشارکتی، غیر های ارزیابی در موجود اشکاالت از دوری منظور به مقاله این در

و تحلیل های شد، روشی که با هدف توانا سازی ساکنان محلی در بهبود و سامان بخشی به تجزیه  استفاده تحقیق روش عنوان به

 .میشود معرفی خالصه صورت به روش این ادامه، در که می پردازد و نتایج ان به توسعه پایدار روستایی منتهی خواهد شد.
 

 

 (PRAارزیابي مشاركتي روستاییان ) -1.3
 

فرایندی ارزیابی مشارکتی شامل ارزیابی جمعی مشارکت کنندگان و بهره برداران در یک برنامه و یا پروژه است. 

شوند. مردم محور است زیرا به واسطۀ آن بهره برداران از پروژه، به تحلیل گران و کنش گران کلیدی فرایند ارزشیابی تبدیل می

گردد. این روش ، فرایند جمع آوری اطالعات دربارۀ روستاست که به وسیله خود مردم و دخالت آنها تحلیل می PRAروش 

آمدند و به جای تکمیل پرسشنامه، از گروه تأکید دارد؛ اطالع رسانانی که تاکنون به حساب نمیبر فعال کردن اطالع رسانان 

، به کار رفت. 3934(. این روش در نیمۀ دوم دهۀ 33-3: 3139شود )احمدوند و ویسی، های بررسی و مصاحبه ای استفاده می

سازی، ترسیم نمودار، رتبه بندی، تعیین امتیاز، مشاهده،  در این روش، خود مردم محلی بیشتر از بیگانگان به نقشه کشی، مدل

(. رهیافت ها و روشهای مشارکتی با بهبود و اصالح در روش 333: 3133زنند )چمبرز، مصاحبه، تحلیل و برنامه ریزی دست می

فنونی ساده و همه ( معروف شده اند. در این روش PRAهای جمع آوری داده ها شروع شده و به ارزیابی مشارکتی روستایی )

توان در پایان هر مرحله ثبت اطالعات، به توصیف و تجزیه و تحلیل فهم برای گردآوری اطالعات وجود دارد و به فوریت می

« تسهیلگر»و محققان به عنوان « تحلیل گران مسائل»آن مبادرت ورزید. در این فرایند روستاییان یا همان اطالع رسانان به عنوان 

پردازند و در جمع آوری و تجزیه و تحلیل و ارایه نتایج شوند و این روستاییان هستند که به ارایه نتایج میه میدر نظر گرفت

 (.15: 3133دارای نقش اساسی هستند )نادری مهدیی و ویسی، 



 
کار  های بهتکنیک متفاوت است ولی مهم ترین فنون و روش 14با وجود اینکه روش ارزیابی مشارکتی دارای بیش از 

 گرفته شده در این پژوهش شامل موارد زیر است:

 مصاحبه های نیمه ساختاری و مصاحبه با افراد آگاه و مطلع 

 ماتریس بررسی و ارزیابی اطالعات و فراگرفته ها 

  تقویم های فصلی و نمودار فعالیت 

 نمودار علت و معلولی فواید روش های آبخیز داری و علت کاربرد آن 

 رش روستائیان پیرامون مسائل مربوطهتجزیه و تحلیل نگ 

 .کشف راه حل های جایگزین 

 نتایج بودن تعمیم غیرقابل روش، یعنی خاص این ویژگی و روستایی مشارکتی ارزیابی روش تحقیق شیوۀ به توجه با

انتخابی مصاحبه نگرفت؛ بلکه به طور  صورت نمونه گیری و مرسوم، متداول روشهای خالف بر تحقیق این در اجرا، از حاصل

نفره(، با افراد مطلع، خبره و باتجربه در زمینه دانش بومی در  5تا  0های نیمه ساختار یافته )هم به روش فردی و هم گروه های 

نفر مطلع محلی در شهر قاسم آباد و  33برابر مخاطرات طبیعی انجام شد، که در مجموع میتوان گفت در این باره با تعداد 

 باد و زوزن، مصاحبه صورت گرفته و اطالعات مورد نظر جمع آوری شد.روستاهای اسدآ
 

 

 تعریف دانش بومي  -2.3
 

خاصی به آن توجه کرده اند.  صاحب نظران تعاریف متعددی را برای دانش بومی ارائه داده اند و هریک، از زاویه ای

ی،  بوم شناسی قومی، علم محلی، علم بومی فنی، علم قومبومی، دانش در اغلب این تعاریف، عنوان هایی نظیر: نظام های دانش 

 knowledge یا« IK»ها، اصطالح دانش بومی یا خورند. از بین این عنوانسنتی، علم مردمی و علم روستایی به چشم می

Indigenous   دینامیک، فقط (. دانش بومی به عنوان فرایندی 31: 3133رجمهری، زبیشتر از همه به کار گرفته شده است )بو

به اشکال مادی و فیزیکی محیط محدود نیست، بلکه محصولی مرکب از مردم، زمان و مکان است که از تجربیات محلی مردم به 

سازد شود. این امر دانش بومی را قادر میدست آمده و با تغییرات اجتماعی، فناورانه و تغییر شرایط زیست محیطی متکامل تر می

تواند برای حل مسائل محیطی و کاهش آسیب پذیری مردم در (. از این رو می13-14: 3131ب شود )وزین، با دانش نوین ترکی

 برابر بالیای طبیعی مؤثر باشد.

توجه به دانش بومی پذیرش اصل تنوع در توسعه و این اصل است که همه مردم در تنوع و غنای تمدنها و فرهنگها 

زند. بدون شناخت دانش مردم بومی، نقش و جایگاه آن و حفاظت دانش و حقوق ساشریکند و میراث مشترك بشری را می

تواند موفق شود. چرا که دانش بومی بیشترین سازگاری با اصول توسعه پایدار را دارد. امروزه در مردم بومی توسعه پایدار نمی

ها و ه سوی کثرت، که بر تفاوتشود. سمت گیری پست مدرنیسم بپست مدرنیسم نیز به جای وحدت بر کثرت تاکید می

 .(1: 3131های بومی در سراسر جهان است )ولش، نهد در راستای توجه به تنوع دانشها بسیار ارج میناهماهنگی

 دانش بومی دارای چند جنبه مختلف است. 

 جنبه مفهومی: دانش بومی که به تعیین ابعاد مختلف دانش بومی توجه دارد.  -3



 
 بومی: که به نحوه بهره مندی از آن در آموزش کشاورزی مرتبط است. جنبۀ فنی دانش  -3

جنبه فلسفی: که به چگونگی نگرش درباره دانش بومی و نقش آن در کشاورزی پایدار می پردازد. ویلیامز موچینا  -1

گشایی بر اساس آزمون و  ها تجربه و مسئلهبه نقل از ملک کلور دانش بومی را اینگونه تعریف کرده است: دانشی که نتیجه سال

اند. هایی از مردم در حال فعالیت می باشد که منافع در دسترشان را در محیط خود به کار برده و تجربه کردهخطا به وسیله گروه

این دانش به دانشی گفته می شود که از حوزه جغرافیایی خاصی سرچشمه گرفته و به طور طبیعی تولید شده باشد 

(chambers, 1992: 13-15)های عملی را در برمیها، روش ها و آگاهی. بخشی از سرمایه ملی هر قوم که باورها، ارزش-

شود که غالباً به صورت شفاهی، سینه به ها آزمودن و خطا در محیط طبیعی است، دانش بومی خوانده میگیرد و حاصل قرن

-های محیطی سرچشمه میای حقیقی و امکانات و محدودیتاز نیازه دانش بومیسینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است. 

 گیرد، پس دارای مناسب ترین سازگاری با اوضاع هر منطقه است. 

های مزرعه ایی ب( دانش مربوط به محیط کند: الف( فعالیتبندی میحوزه متنوع تقسیم 0چمبرز دانش بومی را در 

های مختلف و ردم بومی.  این تنوع، حکایت از کاربرد دانش بومی در جنبههای مج( توان و استعدادهای مردم بومی  د( آزمایش

 ارتباط تنگاتنگ آن با محیط و افراد دارد. 

توجهی به دانش بومی در کشورهای جهان سوم : شاید یکی از دالیل اصلی بیزمینه های توجه به دانش بومی

گیرند و همواره از مردم کشورهای استعمار کشورها را نادیده میآن است که کشورهای استعمارگر دانش و اطالعات مردم این 

های استعماری کشاورزی و شده به عنوان افرادی خرافی و واپس گرا یاد می کنند. در دهه های اخیر آزادی کشورها از قید نظام

را افزایش داده است. در اواسط  ترویجی، لزوم توجه به این دانش توسط سیاستمداران، برنامه ریزان و دانشمندان این کشورها

مطرح شد که تا حد زیادی زمینه ساز توجه به دانش بومی « اولویت بخشی به کشاورز»نیز نگرش جدیدی با نام  3934دهه 

گردید. قبل از تبیین دقیق این نگرش، تصور بر آن بود که توسعه نیازمند مدیریت افراد خارج از نظام روستا است ولی در دو دهه 

ر استفاده از دانش مردم، در فرآیند توسعه به صورت کاربردی مطرح شده و دانش آنان به عنوان پلی ایدئولوژیکی بین بخشاخی

های کشاورزی جدید و سنتی به کمک محققین و برنامه ریزان توسعه آمده است. بنابراین توجه اخیر به نظام دانش بومی، به 

 :دلیل بروز برخی مشکالت به شرح زیر است

ای بر منابع طبیعی وارد ساخته است )تخریب منابع ای که در شش دهۀ گذشته تحقق یافته، فشارهای بی سابقهتوسعه .3

 طبیعی(؛

 طرح توسعه اغلب به نفع گروه ها و کشاورزان ثروتمند بوده است؛ .3

در اثر دخالت نهادهایی برخی از بحران هایی که روستاهای جهان سوم با آن مواجه هستند، اغلب منشأ بیرونی دارند و  .1

 خارج از روستا به وجود آمده اند؛

رجمهری، زبرنامه ریزی های از باال به پایین در مدیریت منابع طبیعی محلی، اغلب با شکست روبه رو شده اند )بو .0

3133.) 

م محلی در واقع میزان اثرگذاری یک طرح بیش از جنبه علمی آن، به جایگاه فرهنگی و مطابقت آن با آداب و رسو

 این محیطی زیست نامطلوب پیامدهای و اخیر قرن نیم در توسعه ناموفق های سیاست دهدمی نشان منطقه بستگی دارد. تجربه

 مصرف، حداکثر تولید، حداکثر طبیعی، منابع از برداری حداکثر بهره) اند بوده حداکثرها به دستیابی دلیل به غالباً که ها سیاست

 اراضی، شدن بیابانی روند افزایش ها، جنگل و مراتع تخریب سبب( شود می حداکثر سود به منجر نهایت در که فروش حداکثر



 
 باال های و فناوری انرژی متنابهی مقادیر از استفاده اساس بر که هایی پروژه امروزه، .است شده... و خشکسالی شدید، فرسایش

 اجرای و گرفته قرار مجدد توجه مورد زیر دالیل به سنتی هایاز سیستم استفاده اینرو از و باشند پایدار که رسدنمی نظر به باشد،

 :است شده روبرو جهان و ایران مختلف نقاط در موفقیت با آنها

 توسعه و تولید کشاورزی و روستایی بهداشت توسعه آب، کمبود مشکل حل باعث آب نگهداری های پروژه .اجرای3

 .است شده مراتع از برداری بهره

 .شوند می مردم مشارکت حس برانگیختن باعث آب نگهداری و استحصال سنتی های .شیوه3

 .دارند کمی اجرایی هزینه گیرند،می بهره محلی مصالح و ارزان هایفناوری از ها سیستم این که جا آن .از1

 .کنند شریک حاصله منافع در را جامعه از بزرگی بخش توانند می و محورند مردم ها برنامه عمده .بخش0

 .(3: 3193است )چکشی و همکاران،  تساوی و عدالت رعایت و زیست محیط ارکان اساس بر درآمد .توزیع5
 

 

 بالیای طبیعي و مدیریت آن -3.3
 

گذارند، با چنان شدتی که وضعیتی فاجعه آمیز بالیای طبیعی رویدادهای طبیعی هستند که اثر مخربی بر جامعه می

کند. چنین وضعیتی اثراتی اقتصادی در پی دارد و حتی ممکن است به مرگ عده ای و کار جامعه را مختل میشود ایجاد می

 توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:(. بالیای طبیعی را بر حسب منبع ایجاد آنها می33: 3133منجر شود )کیت اسمیت، 

 ناشی از عوامل جوی مانند طوفان، سرمای سخت و خشکسالی؛ 

 از تغییرات در سطح زمین، مانند سیل، بهمن و ریزش کوه؛ ناشی 

 ناشی از جابجایی الیه های زمین، مانند زمین لرزه و فوران آتشفشان؛ 

ناشی از عوامل غیر انسانی، مانند آتش سوزی طبیعی، ریزش بناها، تصادفات و آلودگی های عمومی؛ که در اکثر  

 (. 10: 3130میآیند )شیرزاد و همکاران،  موارد از تبعات دیگر حوادث طبیعی به حساب

توانند زندگی عادی و روزمره آنان را دهند که میحوادث طبیعی مسائل و مشکالتی را پیش روی روستائیان قرار می 

مدیریت مخاطرات  از ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیطی دچار بحران کنند، لذا به مدیریت این مخاطرات نیاز است.

شود که قبل از وقوع، درحین وقوع و بعد از وقوع حوادث، به منظور هایی اطالق میعی، به طور خالصه به مجموعه اقدامطبی

گیرد. این اقدام ها با توجه به انواع مخاطرات طبیعی و محیطی که این گونه کاهش هر چه بیشتر آثار و عوارض آنها انجام می

. در ادامه پژوهش حاضر، به معرفی دانش (Alcántara-Ayala, 2002: 107-124)دهد، متفاوتند بالیا در آن رخ می

محلی روستائیان در برخورد با سه پدیده خشکسالی، سیل و زلزله پرداخته شده است که چگونه در طول ساالن متمادی توانسته 

 اند این مخاطرات را  در مراحل مختلف مدیریت نمایند.
 

 



 

 بحث و نتایج -4

 خشکسالي -1.4

 

 گردش و حیات موجب بودنش که است آب سرشار منابع به دسترسی پایدار توسعه عوامل مهمترین از یکی شک بی

 با توجه به قرارگرفتن از طرفی کشورما ایران، .بردارد در را تنگدستی و مهاجرت نیستی، و نبودش فقر و است زندگی هایچرخ

 ماه 5 طول در هوا شدید خشکی و با شودمی محسوب زمین کره خشک مناطق جز بیابانی نیمه و بیابانی و کمربند میانه در عرض

 و صنعت کشاورزی شرب، گوناگون مصارف برای آب تأمین مسأله شده، باعث میانگین جهانی از کمتر بارشی نرمال با سال، از

 سوی از. شودمی تکرار ای صورت دوره بهکه  بوده بارز ای پدیده کشور نیز در خشکسالی. روبرو شود فراوانی مشکالت با

 متعدد  عمدتا منوط های پروژه اجرای شکست یا موفقیت عامل و کشاورزی و طبیعی منابع مختلف هایفعالیت انجام بستر دیگر

  .است آب کم و خشک نواحی باالخص و مختلف مناطق در سالیانه های بارندگی از برخورداری و آب به دسترسی میزان به

 براساس کشاورزان و برداران بهره بوم، و مرز این در طبیعی منابع های فعالیت و کشاورزی دیرینه سابقه به عنایت با

 میان این در که اندنموده استفاده آبی کم و خشکسالی با مقابله برای را متعددی های ای، روش منطقه اطالعات و بومی دانش

شود )طهماسبی و همکاران،  گرفته کار به آبی منابع مدیریت و ریزی توسعه برنامه در مهم ابزاری عنوان به تواندمی بومی دانش

 رغم علی رسد ومی پیش سال هزار 5 تا 1 به ایران جمله از دنیا، در و خاك آب مدیریت بومی هایروش قدمت .(313: 3135

 (. 3: 3194دارند )عرب و دهواری،  کارایی مختلف مناطق در هاروش هنوز این نوین، هایروش توسعه

 نیمه و هوایی آب تنوع دارای استان اینکه دلیل به و گرددبر می پیش سال هزاران استان خراسان به در کشاورزی سابقه

 خشکسالی و خشکی با پدیده هاسال در برخی بنابراین، نیست برخوردار مختلف مناطق در کافی نزوالت میزان از و بوده خشک

این امر سبب شده طی قرون  متمادی روستائیان و کشاورزان به دنبال راه های متنوع کاهش اثرات خشکسالی و کم ، است مواجه

جمع آوری ، ها منجر به شکل گیری نوعی دانش محلی )بومی( شده استهای مقابله با آن باشند. حاصل این تالشآبی و روش

اند در روستاها به کار و سالحی موثر در برابر خشکسالی ها بشمار آید. تواین تجارب و یافته های بشر در حال حاضر می

 و خبره منطقه کشاورزان با و مالقات بخش جلگه زوزن، شهرستان خواف به پژوهش های میدانی ماحصل حاضر اطالعات

اطالعات بتواند مورد استفاده جمع آوری این تجارب است تا ضمن اکتشاف و ضبط این  برای آنان هایباغ و مزارع از بازدید

های مدرن دست اندرکاران و مدیران روستایی )دهیاران( منطقه قرار گرفته و با آگاهی از این شیوه های بومی  با کمک فناوری

 به کاربرد این فنون اقدام شود.

 دیم مزارع کاشت عدم .1

 خشکسالی آشنا پدیده با برخوردارند کمی بارندگی از که مناطقی خصوص به شهرستان مختلف مناطق کشاورزان

 مناطق اکثر در این وضعیت که نمایند می خودداری دیم مزارع کاشت از دهندمی را آن بروز احتمال که هاییسال در و هستند

 .است ادامه داشته 34دهه  هایسال طی مورد مطالعه منطقه در خصوص به استان

 آبی زراعی محصوالت کشت زیر سطح کاهش .2

 منابع آب این میزان نیز خشکسالی با مواجه هایسال در و است محدود زیرزمینی آب تأمین منابع اینکه به عنایت با

 حفظ علت به، هستند هاباغ دارای که مناطقی خصوص به بخش جلگه زوزن مختلف مناطق کشاورزان بنابراین. یابد می کاهش



 
 برای را نیاز مورد آب حداقل بتوانند تا دهندمی کاهش زیادی میزان به را آبی زراعی محصوالت کشت زیر سطح، خود هایباغ

 .نمایند جلوگیری، آنهاست متوالی حاصل تالش که آنها شدن خشک از و کرده تأمین خود هایباغ

 آب یا تلخ آب ذخیره استخر احداث .3

 خشکی با پدیده مواجه هایسال در، نمایندمی تأمین را هاباغ و مزارع نیاز مورد آب قنوات و ها چشمه که مناطقی در

 هدایت هاباغ و مزارع به را آنها مداوم آب طور به بخواهند کشاورزان اگر و یابد می کاهش منابع این آب میزان خشکسالی و

 پیدا ضرورت آب ذخیره استخر احداث بنابراین، رودبین می از و شده تبخیر انتقال مسیر در آب از توجهی قابل مقدار نمایند،

 .گیرد قرار استفاده مورد هاباغ و مزارع برای آبیاری آن آب، استخر شدن پر از پس تا کند می

 زیرزمینی های سفره تغذیه جهت سیالب پخش .4

 است جاری آنها در سال آب از ماهی چند در که دارد قرار ها دره و فصلی هایرودخانه مسیر قنوات در اکثر چاه مادر

 هارودخانه عرض در آن پخش و آب کند حرکت سبب جریان آب مسیر در «دَیار»و « پَل»موانعی به نام  ایجاد با منطقه زارعان و

 .شوند می پرآب و شده تغذیه قنوات و هاچشمه، آب انتقال مسیر زیاد نفوذ پذیری دلیل به و شده

 دیم هندوانه کاشت .5

 خشکسالی با پدیده مواجه هایسال در ولی است مستعدی منطقه، دیم هندوانه تولید لحاظ از "3دشت جهان باد"

 منطقه باتجربه و معروف این هندوانه کاران از با سه نفر که ایمصاحبه در، نمود کار این به اقدام خاص اندیشه و فکر با بایستی

 : گردید تشریح زیر شرح به را کار روش، گرفت صورت

 بهار؛ اوایل تا پاییز در شخم از قبل مزرعه آبیاری 

 زمین در اوایل خرداد؛ گاوروشدن از بعد بهار فصل در سانتیمتر 35 -14 عمق به زمین شخم 

 متر ؛ یک حدود هاردیف فاصله ضمن شخم ودر انجام حین متر، در 3 حدود فاصله به بذر کاشت 

 خاك؛ رطوبت از یا بوته هندوانه« بیاچ» بهتر استفاده منظور به، شدن سبز از بعد ها بوته پای دهی خاك 

 رسید؛ سانتیمتر 34 حدود به ها بوته طول اینکه بعداز ها بوته پای دهی خاك دوم مرحله 

 گیرد؛ می صورت ها شاخه شدن جدا با همزمان نیز ها بوته پای دهی خاك سوم مرحله 

 می گیرد. صورت دهی گل با همزمان نیز ها بوته پای خاك چهارم مرحله 

 هاباغ و مزارع در حیوانی کود از استفاده  .6

 از آن فوق العاده خاصیت دلیل به این بر عالوه، داراست را رطوبت نگهداری و حفظ و جذب خاصیت حیوانی کود

 شودمی سبب و گردد می درختان پخش انداز سایه در هاباغ در خصوص به زراعت در نباتات نیاز مورد غذایی مواد تأمین نظر

 .برسد روز 31 به روز 30 واز یابد افزایش برابر دو حدود به درختان آبیاری دور که

 کلش در هنگام آبیاری و کاه از استفاده .7

 با مؤثر مقابله عوامل از آبیاری دفعات تعداد کاهش و درختان پای در رطوبت حفظ خشکسالی با مواجه هایسال در

 هرز هایعلف یا و کاه و کلش با را درختان انداز موارد کشاورزان سایه اکثر در منظور همین به است خشکسالی و خشکی

                                                   
 است.نیز معروف « دشت تک»در میان ساکنان منطقه این دشت به نام  3



 
 را آبیاری دور فاصله بتوانند طریق تا بدین نمایند کمک درختان پای در رطوبت حفظ به نسبت تا پوشانند می شده وجین

 .استفاده نمایند موارد سایر در شده جویی صرفه آب از و کرده تر طوالنی

 قنوات چاه مادر تغذیه .8

 این از رشته که چند جاهایی در و شوندمی آبیاری قنوات طریق از بخش این مزارع و باغها از تعدادی اینکه به توجه با

 در فرعی هایجوی ایجاد با کشاورزان، هستند هم نزدیک قنوات این از رشته چند که جاهایی در و گردند می آبیاری قنوات

عمودی که در فاصله تقریباً صد متری از هم قرار دارند به داخل  هایاز طریق چاه را آب، ندارند نیازی آنها آب به که فصولی

 موضوع این درواقع .دهد را افزایش آنها آب دبی و شده قنوات هایمادرچاه تغذیه سبب و به این ترتیب کرده هدایت قنات

 می بکار آب از بهینه استفاده و خشکسالی و با خشکی مقابله در منطقه این کشاورزان که است هاییروش ارزشمندترین از یکی

 .برند

 قنوات الیروبی .9

و  دارند ای کننده تعیین نقش شرب و زراعی آب تأمین لحاظ از قنوات، بخش جلگه زوزن آب کم مناطق اکثر در

 عوامل این سوء اثر برای اینکه، گردد می مربوطه دبی کاهش و آنها آب انحراف سبب، آب انتقال هایکوره هایدیواره ریزش

 در امر این که اند نموده وخشکسالی پدیده خشکی با مواجه هایسال در قنوات الیروبی به اقدام خود کشاورزان، برود بین از

  .است داشته مؤثری نقش قنوات دهی آب میزان افزایش

 درختان پای زنی بیل .11

 در آب میزان تبخیر کاهش و رطوبت حفظ منظور به آبیاری از بعد تابستان فصل در درختان پای کشی سله و زنی بیل

 دور تواند فاصلهمی و است مؤثر بسیار خشکسالی پدیده با مقابله در که است عواملی جمله از پسته روستاهای منطقه هایباغ

 .گردد آب مصرف در جویی صرفه سبب و داده افزایش را آبیاری

 خشکی به مقاوم درختان کاشت .11

 روستاهای اکثر معضل این با مقابله برای ماست کشور مناطق اکثر اصلی مشکل خشکسالی و خشکی پدیده و آبی کم

-سال در را درخت این اگر و نمایدمی، دارد کمتری نیاز آبی و بوده قانع درخت که پسته کاشت به اقدام باغداران مورد مطالعه

 و داده نشان سازگاری خود از تواند می آب اندك با آبیاری دور سه با به بعد سوم سال از نمایند تیمار خوب دوم و اول های

 .دهد حیات ادامه

 آبیاری آب کردن گِلُوک .12

 این که گرددمی آب پرت و نفوذ سبب که هستند درشت دانه بافت دارای معموالً مناطق اکثر در آب انتقال مسیرهای

، انتقال مسیر در آب نفوذ از جلوگیریمنظور  به که نمایدمی ایجاد کشاورزان برای را مشکالتی آبی کم و هاخشکسالی در امر

 جهت آب کردن آلود گل و رس خاك از گیریبهره با انتقال آب هایجوی در موجود فرج و خلل کردن مسدود روش بهترین

  .کردن آنهاست نفوذ قابل غیر و هاکانال کف پوشش

 

 



 

 عمومی هایکانال احیای .13

 جوش خود، آب، زارعین کمبود دلیل به آباد و جهان آبادحجت  منطقه در خشکسالی و خشکی با مواجه سالهای در

 هدر از جلوگیری با دارند اختیار در که حداقل آبی با بتوانند تا بودند نموده عمومی انهار سیمانی پوشش بعضاً و الیروبی به اقدام

 سی از انهار این از تعدادی، منطقه زارعان از ای عده اظهار به بنا، آبیاری نمایند را خود هایباغ و مزارع، انتقال مسیر در آن رفتن

 گرفته صورت آبی کم با شدن مواجه دلیل به 31 تا 34 سالهای طی آنها الیروبی که بودند الیروبی نشده، طرف این به پیش سال

 .است

 "کاری هیرم" صورت به توقع کم نباتات کاشت .14

 معموالً مهرماه خواهد که مزرعه شدن رو گاو از بعد، کنند می آبیاری گندم مثالً محصول برداشت از بعد را مزرعه

 ذخیره زمین این در نحو مطلوب به جوی نزوالت زمستان فصل طول در و پاییز فصل دوم نیمه در و کنند می شخم به اقدام، بود

 اگر و نمایند می مزرعه این در است کم توقعی محصول که بهاره هویج و نخود کاشت به اقدام بهار فصل اوایل در و شد خواهد

 بود. نخواهد آبیاری نیز به نیازی بیفتد اتفاق میلیمتر 34 میزان به مؤثری بارندگی

 آب تقسیم به دادن اهمیت .15

 تعیین زمان بندی برنامه تهیه حقابه میزان تعیین، آب تقسیم موضوع به کشاورزان که شده سبب خشکسالی پدیده بروز

 تأمین منبع نزدیک آنها ملک زارعانی که تا نمایند تعیین طوری را آب انتقال مسیر و شوند قائل خاصی اهمیت، آب انتقال مسیر

 بدین تا، گیرند قرار آخر نوبت در دارد قرار آب از منبع فاصله دورترین در آنها ملک که آنهایی و اول نوبت در دارد قرار آب

 انتقال مسیر نایلونی یا و سیمانی پوشش ضمن در، برسد ممکن حداقل به هاو باغ مزارع به انتقال مسیر در آب پرت میزان ترتیب

 .است گرفته قرار توجه کشاورزان مورد نیز آب

 انبارها آب .16

 خروجی هایرواناب نهر، یک طریق از و شودمی ساخته دل زمین در که هستند سنتی زیرزمینی مخازن انبارها آب

 منطقه از خشت و ساروج انبارهای آب بیشتر. گیرد قرار استفاده مورد تا شده منتقل آنجا به دیگر آب منابع یا و آبخیز حوزه

 شرب، مصارف برای آب ذخیره آب انبارها، احداث اصلی دارد. هدف وجود نقاط برخی در هم هنوز که شدمی ساخته

نیز  هارواناب کاهش در عالوه به. دارد بستگی انبارها آب محل مکانی موقعیت به خود که است کشاورزی و خانگی مصارف

مورد آن هنوز مورد استفاده  1آب انبار موجود در بخش جلگه زوزن، فقط  35در حال حاضر از تعداد . باشند موثر توانندمی

قرار می گیرد. که یکی از آنها در آبادی جهان آباد قرار دارد و دامداران در زمستان آن را پر آب می کنند و در فصل بهار که 

 رای شیر دوشی به آنجا می روند برای آب شرب مور استفاده قرار می دهند.ب
 

 

 سیل  -2.4
 

کشور ما جزء مناطق خشک جهان به حساب میآید و بارندگی و بارش باران در آن کم است. از این رو هر از 

دن سیل و وقوع حوادث در بارد که سرعت زیاد و نفوذ کم آب باران در خاك موجب جاری شچندگاهی باران هایی شدید می

 زمانی توزیع اضافه به جوی نزوالت میزان درك کاملی از به تجربه هاسال از استفاده با منطقه گردد. مردممناطق روستایی می



 
 اساس بر. کنند برداریبهره آن از و مهار را خوبی سیل به توانسته که اندکرده بنا هاییسازه این دانش، بر تکیه با و اندرسیده آنها

 بسیار هابحران این حل در کشور مختلف مناطق در وخاك آب مدیریت بومی هایروش کارآمدی شده، انجام هایبررسی

-می که دارد زیاد قدمتی از سیالب برداریبهره و های مهارروش خراسان و بخصوص شهرستان خواف است. در استان چشمگیر

 . باشد ارزشمند راهنمایی آب، استحصال نوین هایروش توسعه در تواند

 گیرد، به شرح زیر است:طبق گفته افراد باتجربه تر محلی، برخی از موارد که در منطقه مورد مطالعه  مورد استفاده قرار می

 تراز های پشته .1

 ساخته یکدیگر از متر 34 ای فاصله )هم ارتفاع( با تراز خطوط امتداد در خاکی های پشته یا خاکریزها روش این در

 ها پشته بین سطح مابقی حالیکه در شود می داده اختصاص زراعی محصوالت کشت پشته به باالی متری 3 تا 3 فاصله. شوندمی

 پشته ارتفاع خاکریزها، پشت در شده جمع رواناب ارتفاع و زمین تغییرات شیب با که متناسب شودمنظور می آبگیر سطح بعنوان

 . است متفاوت

 گونه رشد از حفاظت جهت که است های تکنیک ترین مهم از یکی تراز خطوط امتداد در نواری خاکریزهای احداث

از این روش در حال حاضر نیز برای نگهداری  .دارد زیادی کاربرد و تند مالیم هایای و در شیب علوفه و مرتعی ارزش با های

 مرتع ها در سطح دشت جلگه زوزن استفاده می شود. 

 (ای دایره نیم) شکل هاللی هایپشته .2

 احداث شیب باالدست قسمت در هاللی و دایره نیم گوناگون اشکال به که است خاکی های پشته شامل روش این

 در رواناب. شود ایجاد رواناب آوری جمع برای مناسبی آبگیر سطح که باشد ای اندازه به باید بین خاکریزها فاصله. شوندمی

، ها پشته احداث برای خاك شدن جابجا بعلت. می شود جمع است، رشد گیاهان برای مناسبی محل که پشته جلوی قسمت

 می ذخیره خاك داخل گیاه، ریشه محدوده در و شده جمع ها گودال این رواناب داخل که آیدمی بوجود کوچکی های گودال

 .دارد زیادی کاربرد علوفه تولید و مراتع احیاء و اصالح برای نیز عمدتاً ها پشته این احداث. شود

 سیالب پخش .3

 گیاهان کشت برای که مجاور اراضی بطرف و خارج خود اصلی میسر از مسیل جریان از قسمتی تکنیک این در

 می محسوب بارندگی مکمل بعنوان و ذخیره گیاهان ریشه ناحیه در فقط آب منطقه این در .شودمی هدایت مناسبند، زراعی

 به سیالب پخش سیستم اجرای. یابدمی انتقال مسیل مسیر از خارج دیگری مکان به خاکی دیواره یک توسط آب جریان. شود

حدود « دشت جهان آباد»با بکار گیری این تکنیک در سطح  .دارد نیاز مالیم شیب با منظم و هموار، یکنواخت نسبتاً های زمین

 هکتار زمین دیم آبیاری می شود. 344

 خاکی های پشته .4

 و سیالب کنترل و آبگیری منظور به که باشندمی متر 0 عرض و متر 5 ارتفاع حداکثر با هایی سازه خاکی های پشته

 مسیل یا و رود مسیر در ابتدای معموال خاکی های پشته. شوندمی ساخته زمینی زیر هایآب تغذیه جهت، زمین داخل به آن نفوذ

 سانتی 15 تا 35 های الیه در را مرطوب خاك، سازه این ساخت برای. کم هستند عرض دارای دلیل همین به. شوندمی ساخته

. گرددمی ایجاد اضافی آب خروج منظور به سرریزی، سازه کناری قسمت در. آورندمی باال نظر مورد ارتفاع تا و کوبیده متری



 
 الیه خاك عمق در اگر زیرا. است نفوذپذیری لحاظ از نظر مورد محل بررسی، خاکی های پشته احداث در مهم نکات از یکی

  .گیردنمی صورت سازه است، اصلی هدف که ها آبخوان تغذیه باشد، داشته وجود نفوذناپذیری

 «دَیار» بلند یا  طولی خاکریزهای .5

 کاربرد. باشدمی متر 3 تا 3 ارتفاع متر و 344 تا 34 حدود طول شکل با ای، هاللی دایره نیم بزرگ خاکی های پشته

البته از این تکنیک نیز در باالدست . است یکساله گیاهان و ای بوته درختی، های گونه از نگهداری و حفاظت ها، پشته اصلی

شهر قاسم آباد نیز به منظور حفاظت از شهر و هدایت سیالب های احتمالی به پایین دست روستا، استفاده شده است، که در 

 گویند.نیز می "دَیار"اصطالح محلی به این خاکریز ها 

 بندی تراس یا سکّو .6

 تبدیل کار این از هدف. باشدمی مناسب پذیر نفوذ خاك دارای و نسبتاً زیاد شیب با اراضی برای عمده طور به بندی تراس

 آب نگهداری منظور به بندی تراس از استفاده. باشدمی عمودی تقریباً های دیواره با و افقی تقریباً سطح با پلّه تعدادی به تند شیب یک

 .پذیردمی انجام گردد،می فرسایش کاهش به منجر کل در که گیاهان رشد نتیجه در و ها آب این سرعت کاهش جاری، های

 خاکی بندهای .7

 این ساخت در معموالً. شوندمی ایجاد رودخانه اطراف های زمین حفاظت منظور به رودخانه طول در بندها سیل این

 استفاده همگن خاك از ها آن ساخت در و نیست متر 35 از بیش معموالً بندها این ارتفاع. شودمی استفاده محلی مصالح از بندها

 به ای الیه نظر، مورد محل انتخاب از پس سدها این ساخت برای. دارد تحکیم قابلیت که است رس معمول، خاك. کنندمی

 جلوگیری آن داخل به آب نفوذ از تا شودمی کوبیده غلطک توسط و گرددمی پهن زمین روی بر متر سانتی 34 تا 35 ضخامت

 کاهش متر 3 هر ازای به و باشدمی متر 3 تا 5 بندها این تاج عرض. پذیردمی انجام نظر مورد ارتفاع به رسیدن تا عمل این. شود

 . شودمی افزوده بند عرض بر متر 5 تا 0 سد، بستر به رسیدن تا ارتفاع

 طبق زیرا گیرد قرار توجه مورد بسیار باید موضوع این و گیردمی قرار تاج از تر پایین متر 3 حدود در بندها این ریز سر

 کامل شستن به منجر میتواند  که است بوده سد روی از آب عبور پدیده اثر در بندها از نوع این تخریب بیشتر آمده بدست نتایج

این تکنیک همچنین برای کاشت هندوانه دیم نیز استفاده می شود. به این ترتیب در دشت تک جهان آباد از . گردد سد دیواره

 که بعد از خشک شدن آب بند آن را به زیر کشت هندوانه می برند.

 را آب هرز مدیریت و کنترل مهم اهداف است، ها رواناب کنترل راستای در ها فعالیت این اکثر که این با توجه با

 .نمود هخالص زیر شرح به میتوان

 خاکی کوچک های بند ایجاد با ها آبراهه رواناب نفوذ فرصت ایجاد با آب حفظ  -3

 عرصه در آن پخش و هدایت و اصلی های آبراهه از آب انحراف طریق از عرصه در موجود گیاهان رشد بهبود  -3

 تراز خطوط روی

 عرصه پاشی بذر با گیاهی پوشش افزایش  -1

 گیاهی پوشش استقرار زمینه ایجاد  -0

 آبی فرسایش کاهش با خاك حفظ  -5

 سیستم. اکو تعالی سوی به حرکت  -1



 
 

 

 زلزله -3.4
 

انسان از ابتدای پیدایش مراکز زیستی، برای پاسخ به نیازهای خویش سعی کرده تا محیط را تحت سلطه و خواست 

کند، به در عرصه مسکن ظهور و نمو پیدا می(. یکی از اشکال مهم این تسلط و تطابق، 155: 3133خود در آورد )بحرینی، 

طوری که نیاکان ما در هر منطقه و شرایط آب و هوایی برای ایجاد فضای مناسب، به فرم ها و مصالح مطابق با آن توجه کرده 

 (.00: 3133اند )محمودی و نیکوقدم، 

به عنوان –باشد، چرا که در گذشته، معماران معماری بومی هر سرزمین از بهترین نمونه های معماری پایدار آن دیار می

کردند. با توجه به مصالح بومی و مطابق با نیازهای مردم، بنا را طراحی می -کسانی که نقش اساسی در شکل گیری بنا داشتند

 بنابراین سوال این قسمت این است که:

 داقل رساند؟توان با معماری بومی، آسیب پذیری در برابر زمین لرزه را به حچگونه می

گیرد. افراد معماری بومی بخشی از ثروت و سرمایه ملی است که باورها، ارزش ها و دانسته های هر قوم را در بر می

 نموده اند.اجتماع به کمک این دانش نیازهای خود را جستجو و تأمین می

ساختمان نیز که در تماس با الیه های در گذشته به تجربه دریافته بودند براثر مرتعش شدن الیه های خاك، شالوده 

خاك است مرتعش شده و با توجه به خصوصت شالوده، این ارتعاش به کل ساختمان منتقل و باعث حرکت رفت و برگشتی 

شود. این حرکت در قسمت فوقانی بنا بیشتر است، به همین دلیل نسبت ارتفاع شده و همین حرکت باعث تخریب و آسیب بنا می

فقی ساختمان نیز اهمیت دارد، چون هر چه این نسبت کوچکتر باشد رفتار ساختمان در برابر زلزله بهتر است، برای همین به ابعاد ا

منظور در معماری بومی در منطقه مورد مطالعه نیز قطر دیوارها را زیاد )نزدیک به یک متر( گرفته و برای کاهش جرم بنا، هر چه 

شده ها کاسته  و برای پوشش سقف نیز از چوب و دیگر مصالح سبک و بومی استفاده می ارتفاع بیشتر شده از پهنای دیوار

است، که البته این امر همچنین باعث ایجاد تعادل بنا در برابر نیروهای آزاد شده در پی زمین لرزه بوده است. بطوریکه هنوز 

 شود.نمونه هایی از این گونه بناها در روستاهای منطقه دیده می

گیرد، موقعیت و مکان استقرار بنا نباید در پهنه های شیب دار انتخاب شود. بلکه دیگری که مورد توجه قرار می عامل

 به منظور در امان بودن از لغزش در هنگام زمین لرزه، عمدتاً ساختمان ها را در سطوح با شیب مناسب ایجاد شده است.

شته در ساخت و سازها مورد توجه بوده است به این ترتیب بوده نکاتی که برای کاهش خسارات ناشی از زلزله، در گذ

شده و این همیشه مورد توجه بوده که نباید نسبت عرض به ارتفاع پنجره که در طراحی از ایجاد بازشوهای بزرگ خودداری می

مختلف اتصال دهنده توجه ها زیاد باشد. همچنین به منظور باال بردن پایداری و استحکام سازه ها، به مقاومت کششی عناصر 

شد زیرا تجربه نشان داده بود در صورتی که محل اتصاالت از پیوستگی و انعطاف مناسبی برخوردار باشد، یکپارچگی می

توان از شد و امروزه میشود. برای این منظور از چوب یا الیاف های گیاهی مثل نی استفاده میساختمان بهتر تأمین می

 که مقاومت بیشتری دارند، استفاده کرد. آرماتورهای فوالدی 



 
در مجموع به منظور ایجاد یکپارچگی باید دیوارها را از طریق اجرای کالف های افقی دور تا دور بنا به یکدیگر 

متصل نمود. طبیعی است کالف ها باید از موادی با قابلیت کششی مناسب ساخته شوند تا در برابر نیروهای افقی که در این 

 شود، مقاومت داشته باشند.بنا وارد می جهت به

متاسفانه بسیاری از شهر ها و روستاهای ایران در نزدیکی یا روی گسل قرار گرفته اند ولی برای مواجهه با زمین لرزه 

ها، دانش و فناوری طراحی و اجرای ساختمان ها در طول قرن ها ابداع شده است. که در صورت رعایت آن اصول، کمترین 

ماند. بررسی میراث معماری کشور که در محدوده های زلزله خیز ساخته شده و صدها ناشی از زمین لرزه بر جای می خسارت

دهد که در مواردی که بناها و بستر طبیعی آنها را تغییر نداده اند، زمین لرزه اثر چندانی بر گذرد، نشان میسال از قدمت آنها می

شده است. بنابراین باید توجه ننموه، زیرا مهندسی زلزله و معیارهای ساخت آن رعایت می آنها نداشته و آسیب های جدی وارد

تواند داشت بازآفرینی دانش بومی، در کنار دیگر فناوری های موجود، ضمن برقرار نمودن پیوند مهندسی گذشته با حال می

 رزه باشد که باید مورد توجه قرار گیرد.یکی از شیوه های پیشگیری برای کاهش عوارض و آسیب های ناشی از زمین ل

 

 : انواع دانش بومی مورد استفاده در بخش جلگه زوزن به منظور مقابله با مخاطرات طبیعی1جدول شماره 

 روشهای کاهش خطرات زمین لرزه روشهای جلوگیری از سیل روشهای مقابله با خشکسالی

 دیم؛ مزارع کاشت عدم 

 زراعی محصوالت کشت زیر سطح کاهش 

 آبی؛

 آب یا تلخ آب؛ ذخیره استخر احداث 

 های سفره تغذیه جهت سیالب پخش 

 زیرزمینی؛

 دیم؛ هندوانه کاشت 

 ها؛باغ و مزارع در حیوانی کود از استفاده 

 کلش در هنگام آبیاری؛ و کاه از استفاده 

 قنوات؛ چاه مادر تغذیه 

 قنوات؛ الیروبی 

 درختان؛ پای زنی بیل 

 خشکی؛ به مقاوم درختان کاشت 

 آبیاری؛ آب کردن گِلُوك 

 عمومی؛ هایکانال احیای 

 هیرم"صورت به توقع کم نباتات کاشت 

 ؛"کاری

 آب؛  تقسیم به دادن اهمیت 

 . ... آب انبارها و 

 تراز؛ های پشته 

 نیم) شکل هاللی هایپشته 

 ؛(دایرهای

 سیالب؛ پخش 

 خاکی؛ های پشته 

 بلند یا  طولی خاکریزهای «

 ؛«دَیار

 بندی؛ تراس یا سکّو 

 خاکی و ... . بندهای 

 

  کوچکتر کردن نسبت ارتفاع به

 ابعاد افقی ساختمان؛

  افزایش قطر دیوارها زیاد

)نزدیک به یک متر(، در ارتفاع 

 پایین؛

  کاهش پهنای )قطر( دیوار با

افزایش ارتفاع دیوار به منظور 

 کاهش جرم بنا؛ 

  استفاده از چوب و دیگر مصالح

ش سبک و بومی برای پوش

 سقف؛

  عدم استقرار بنا در پهنه های

 شیب دار و ... .

 3191مأخذ: یافته های تحقیق، 

 

 



 

 نتیجه گیری -5
 

به طور معمول، مالکان و کشاورزان به منابع طبیعی سرزمین خود وابسته اند؛ و از این رو، مهم است که آنها از منابع 

مطالعات انجام شده در زمینه استفاده از دانش بومی در حفاظت آب و خاك خود و نحوۀ استفادۀ متفاوت از آن باخبر باشند. 

دهد که جوامع روستایی منطقه دانش بومی زیادی را در مورد چگونگی استفادۀ پایدار از منابع آب و منطقۀ مورد مطالعه نشان می

راهنمایی برای حفظ و مدیریت منابع آب خاك با استفاده از نوآوری های گوناگون اندوخته اند و تجارب فردی و جمعی آنها 

 و خاك در برابر بالیای طبیعی فراهم کرده است.

های محیطی مؤثر است و به عنوان منبعی علمی و دهد که دانش بومی در کاهش آسیبهای تحقیق نشان مییافته

ندهای پیشگیری یا کاهش، آمادگی، تواند فرایگرانبها در زمینۀ حفاظت و مدیریت مخاطرات طبیعی در حال افزایش است و می

 واکنش و بازسازی را بهبود بخشد.

در زمینه مدیریت آب، شواهد حاکی از آن است که روشهای بومی مدیریت و استفادۀ بهینه از آب نه تنها آب مورد 

، توسعۀ زمین های نیاز اجتماعات انسانی و دام های منطقه را تا حدی فراهم کرده بلکه در کشت زمین های بیشتر و همچنین

زراعی نیز کمکی قابل توجه بوده است. براساس دانش بومی استخراج شده، جمع آوری و ذخیره سازی آب مهم ترین راهکار 

مقابله با مخاطرات طبیعی و کاهش اثرات آنها تلقی شده و بدین منظور، روش هایی نظیر احداث استخرهای جمع آوری آب، 

شود. سازد و هم مانع از هدر رفت آب میاست، که هم استفادۀ بهتر از آب را ممکن میآبشخورها و کهریز مطرح شده 

خبرگان بومی براین باورند که نحوۀ کشت، زمان انجام کشت و نوع خاك تأثیر زیادی در استفادۀ بهینه از آب و کاهش هدر 

اهش تبخیر و تعرق آب توسط گیاه شامل رفت آن دارد. همچنین، آنچه مورد توجه خبرگان بومی منطقه بوده، روش های ک

شخم زدن صحیح، زمان مناسب آبیاری و نحوۀ نگهداری درختان در قالب دانش درون زای بومی برای کاهش خسارات 

خشکسالی است که این فنون در جمع آوری آب، حفاظت رطوبت خاك، کاهش تبخیر و هدر رفت آب و در نتیجه، در 

 در شرایط سخت اقلیمی کمک کرده است.کاهش اثرات مخرب کم آبی حتی 

در مجموع، می توان گفت که طر ح های مدیریت این مخاطرات با استفاده از دانش محلی دارای ویژگی هایی نظیر 

کم هزینه بودن، اجرای نسبتاً ساده اما کارا، استفاده از مصالح بومی در دسترس و سازگاری با محیط زیست بوده که این شرایط 

ای کنترل و مهار سیالب و رسوب در مدیریت آبخیز معموالً مد نظر است. از این رو مهم است تا نظام های دانش در طرح ه

بومی با دانش علمی یکپارچه شود؛ به کارگیری آن توسط فعاالن توسعه و حفاظت ضروری است، به ویژه برای کشورهای در 

و برای تأمین معیشت هنوز به محیط وابسته اند؛ و سرانجام ضرورت حال توسعه که درصد زیادی از جمعیت آنها معیشتی بوده 

دارد که دانش بومی در نقاط مختلف و در زمینه های خاص جمع آوری و کارآیی آن سنجیده شود و در قالب الگویی عملی 

 برای مدیریت بحران روستایی مدنظر قرار گیرد.
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