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مقدمه
آب از جمله نهاده هایی است که در تولید محصوات کشاورزی 
در استان یزد از اهمیت بسیاری برخوردار است. از گذشته، 
محدودیت های منابع آبی استفاده از روش های مدیریتی خاص را 
 به منظور افزایش »بهره ورِی« جنبه های کیفی و کّمی در مناطق 
کویری، از جمله استان یزد، الزام آور ساخته است. یکی از این 
روش های مدیریتی کاربرد کم آبیاری با استفاده از دانش بومی 
است. اصواً کم آبیاری نوعی روش مدیریتی به شمار می رود 
که با در نظرگرفتن سایر شرایط و عوامل مؤثر، به هر طریق 
ممکن بتواند بازدهی خالص به ازای واحد آب مصرفی را به 
حداکثر برساند. بررسی پیشینه کشاورزی در مناطق کوهستانی 
استان یزد نشان می دهد که کشاورزان نسل های متمادی است 
که از این دانش بومی استفاده می کنند. شیوه به کارگیری این 
روش عموماً در آبیاری سطحی است. این دستنامه برگرفته است 
از قسمتی از نتایج طرح تحقیقاتی مصوب جمع آوری و ثبت 
دانش بومی بخش کشاورزی در روستاهای شهرستان تفت و به 
بررسی دانش بومی کاربرد روش کم آبیاری و چگونگی استفاده 

از روش فوق در مدیریت کشاورزی می پردازد. 
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دانش بومی و اهمیت آن
مطالعات پژوهشگران و سازمان های مرتبط با توسعه روستایی و 
کشاورزی نشان می دهد تأکید بیش از اندازه بر انتقال فناوری 
در روستاها پیامدهای نامطلوبی بر محیط زیست و منابع طبیعی 
داشته است. ضمن آنکه عملکردهای ترویجی مبتنی بر اشاعه 
فناوری با نیازهای حاضر هماهنگ نیستند. همچنین پافشاری بر 
انتقال فناوری باعث تخریب رابطه انسان با محیط وی شده است. 
مطالعات نیم قرن اخیر به شناسایی دانِش با  ارزشی به نام دانش بومی 
منجر شده که بی توجهی به آن تاکنون آسیب هایی اساسی به 
برنامه های توسعه پایدار وارد کرده است. این دانش از نظر قدرت و 
ضعف مکمل دانش علمی نوین است و از ترکیب این دو می توان 
به موفقیت هایی دست یافت که هیچ کدام از آن ها به تنهایی قادر 

به تحقق آن نیستند.
 دانش بومی بخشی از سرمایه ملی هر قوم است که باورها،
 ارزش ها، روش ها، ابزار و آگاهی های علمی را در بر می گیرد.

»دانش بومی« حاصل قرن ها آزمون و خطا در محیط طبیعی و 
اجتماعی است و غالباً به صورت شفاهی و سینه به سینه از 

نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.
 دانش بومی مجموعه ای از دانش و تجربه های هر جامعه است

 که اساس چاره جویی های یک قوم را در برابر چالش های آشنا و 
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نا آشنا تشکیل می دهد. دانش بومی ریشه در تجربه های قرن های 
گذشته دارد و تا زمانی که جامعه پابرجاست، به عنوان پایه فرهنگی و 

فنی آن به تکامل ادامه می دهد.

معرفی شرایط اقلیمی استان یزد
استان یزد دارای هوای خشک و فراخشک با میانگین بارندگی 
90 میلی متر در سال است )شکل 1(؛ لذا محدودیت های فراوانی در 
تولید انواع محصوات کشاورزی در این استان وجود دارد. از جمله 
مهم ترین این محدودیت ها کمبود منابع آب های زیرزمینی در 
نتیجه کمبود بارندگی است. به همین دلیل سطح زیر کشت 
اراضی این استان نسبت به وسعت استان کم است، به طوری 
که وسعت این استان 1/7 درصد وسعت کشور ولی سطح زیر 
کشت محصوات زراعی و باغی آن )120 هزار هکتار( کم تر از 
یک درصد اراضی زیر کشت کشور است. ایجاد سطح زیر کشت 
فوق نیز با استفاده از تدابیر خاص کشاورزی در مناطق خشک 
از جمله بهره گیری از منابع آب قنات و استفاده از روش 
مدیریت کم آبیاری بوده است. اصواً کم آبیاری نوعی تکنیک 
فنی و مهندسی در تأمین نیاز آبی نباتات فاریاب است تا با رعایت 
تمامی اصول زراعی و بهره گیری از دستاوردهای فناورانه و با 
تحلیل صحیح روابط آب و خاک و گیاه، ضروریات رشد گیاه با 
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مدیریت منسجم در اختیار گیاه قرار گیرد و با حداکثر استفاده 
از واحد حجم آب در شرایط کمبود آب -یا حداکثر استفاده از 
واحد اراضی در شرایط محدودیت زمین- حداکثر سود خالص 
به دست آید. کمبود منابع آب در بخش کشاورزی استان )به ویژه 
قبل از ورود فناوری حفر چاه های عمیق( سبب شده است که 
 این روش مدیریتی همواره مورد استفاده کشاورزان قرار گیرد. 
 هدف از کاربرد آن به طرق مختلف در نهایت بقای کشاورز و 
کشاورزی در پهنه مناطق کویری است، به طوری که کشاورزان 
این خطه به دلیل خشکی و کم آبی طاقت فرسا از جان خود 
مایه گذاشته اند و با حفر بیش از 3,000 رشته قنات بزرگ و 
کوچک و استفاده از روش های مدیریتی برای بهره برداری 
بهینه از منابع آب، محدود 5,356 آبادی و زیستگاه روستایی را 

در پهنه مناطق بیابانی و کویری به وجود آورده اند. 
  

شکل 1- نمایی از شهر یزد
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روش های صرفه جویی در مصرف و حفظ منابع آب
تهیه کرت های کوچک با هدف صرفه جویی در مصرف 

آب و مقابله با خشکی در تابستان 
هرچه زمین صاف تر  و مسطح تر باشد، آبیاری آسان تر و دقیق تر 
خواهد شد؛ لذا کشاورزان اراضِی شیب دار را با دقت تمام به صورت 
سکوبندی و تراس های کوچک در می آورند و دامنه تراس ها را با 
سنگ چین تثبیت می کنند و با این کار از هرگونه شست وشوی 
خاک و هدررفتن آب جلوگیری می کنند. شیب تند کانال  ها را 
با احداث دستک های کوچک و شکستن شیب آن ها متعادل 
می کنند تا از فرسایش کف کانال  ها و دیواره ها جلوگیری شود. 
همه این اقدامات برای حفظ آب به ویژه در ایام خشک مؤثر است 

)شکل  های 2 و 3(. 

 
شکل 2- تنظیم آبیاری در اراضی شیب دار با دستک بندی
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 شکل 3- سکوبندی با دیواره سنگی در اراضی شیب دار

برای جلوگیری از فرسایش خاک و صرفه جویی در مصرف آب

کرت ها در روستاهای شهرستان تفت مساحتی اندک و در 
حد 25 تا 35 متر دارند. در اراضی شیب دار این مساحت کم تر 
می شود و گاهی به حدود 10 مترمربع کاهش می یابد. مساحت 
کم کرت ها برای مقابله با خشک سالی و آب شویی خاک است 
)شکل 4(. معمواً طول کرت ها از 7 متر تجاوز نمی کند؛ زیرا در 
اراضی شنی کرت های طوانی موجب توقف و نفوذ بیش از حد 
آب در ابتدای کرت و مصرف بیش ازحد آب و در نهایت آب شویی 
خاک در انتها می شود. البته در اراضی جلگه ای و حاشیه کویر، 
کرت ها خیلی بزرگ تر هستند و اندازه آن ها تا 120 مترمربع هم 
می رسد؛ زیرا در این اراضی خاک رسی و سنگین است و نفوذپذیری 
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آن کم است و لذا کرت ها را بزرگ انتخاب می کنند تا آبیاری آسان 
شود و اصاح خاک از طریق آب شویی ممکن شود. 

 

 شکل ۴- ایجاد کرت های کوچک به ابعاد 3 در ۴ متر
 با هدف صرفه جویی آب در اراضی شنی
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تشتک سازی پای درختان با هدف کاهش تبخیر از سطح خاک 
در فصل خشک یا خشک سالی، توجه کشاورزان به درختان 
معطوف می شود و آب در اختیار خود را فقط به درختان می دهند. 
گاهی خشک سالی از این هم فراتر می رود و نگهداری باغ ها هم 
با مشکل مواجه می شود. در این حالت باغداران همه زمین باغ را 
آبیاری نمی کنند، بلکه برای هر درخت و متناسب با مساحت تاج 
آن کرِت کوچِک دایره ای شکلی در پای درخت ایجاد می کنند و 
 این تشتک ها را با آبیاری غرقابی سیراب می کنند. بقیه عرصه 
را هم شخم می زنند تا رطوبت خاک محفوظ بماند و به تدریج 
جذب درختان شود. این نحوه آبیاری که مخصوص خشک سالی 
است، به جابیه بندی معروف است. با این ابتکار باغداران در حد 
نگهداری به درختان آب می دهند و معمواً بعد از هر آبیاری 
جابیه ها را شخم می زنند و چنانچه مقدور باشد مقداری کود حیوانی 
یا خاک روی آن می ریزند تا تبخیر از سطح خاک به حداقل ممکن 

برسد و تمام رطوبت خاک جذب درختان شود )شکل 5(. 
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 شکل 5- آبیاری درختان در فصل کم آبی
 به صورت تشتک سازی پای درختان

استفاده از مالچ های مختلف برای جلوگیری از تبخیر در 
سطح خاک 

از قدیم در شهرستان تفت استفاده از شن و ماسه بادی برای 
 حفظ رطوبت خاک رایج بوده است. برای تولید خیار و صیفی که نیاز

آبی زیادی دارند، معمواً از شن برای حفظ رطوبت خاک استفاده 
می کنند. در مزرعه یونجه برای حفظ رطوبت مزرعه، کاهش تبخیر 
سطحی، جلوگیری از کوبیدگی خاک هنگام برداشت یونجه و 
حفاظت از ریشه یونجه،   از ماسه بادی استفاده می کنند. با این کار 
 نتیجه خوبی عاید کشاورز می شود. همچنین پای نهال های کوچک
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درختان که به رطوبت بیش تری نیاز دارند، کمی ماسه شسته شده 
می ریزند تا رطوبت پای نهال ها در سال های اولیه استقرار حفظ شود.

در دهستان نصرآباد شهرستان تفت از مالچ مخصوصی به نام 
ریگ سیاه برای رویش بهتر بذور صیفی و حفظ رطوبت خاک 
استفاده می شود. ریگ مذکور را از معدن بزرگ شیل که در مجاورت 
این منطقه است، برداشت می کنند و آن را که به صورت دانه های ریز 
است، برای ایجاد پوشش روی بذور خیار، گوجه و بقیه صیفی جات 
استفاده می کنند. این کار به رویش بهتر بذرها و حفظ رطوبت 
محیط اطراف بذر و بوته ها و در نهایت تقویت خاک منجر می شود 

)شکل 6(. 

 شکل 6- بهره برداری از مالچ پاستیکی و شن سیاه
در مزرعه خیار برای حفظ رطوبت و گرم شدن محیط کشت
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از کاه و کلش شاخه و برگ خرما به عنوان مالچ برای حفظ 
رطوبت خاک استفاده می شود، به خصوص برای حفظ رطوبت خاک 
در فصل خشک از برگ درختانی مثل گردو کمک می گرفته اند. 
برای این کار، برگ درختان را به صورت ایه ای در سطح خاک 

با آن مخلوط می کنند تا باعث حفظ رطوبت خاک شود. 
از کود حیوانی هم به صورت قشری نازک در مزرعه یونجه و 
 پای درختان میوه و به عنوان حافظ رطوبت خاک در مواقع

کم آبی استفاده می کنند.
 در سال های اخیر و با ورود ورق های پاستیک، از این ماده

برای حفظ رطوبت خاک در کشت های صیفی به خوبی بهره برداری 
می شود؛ بدین شکل که قبل از کاشت، کرت های باریکی احداث 
 می کنند و روی آن ها را با نوارهای پاستیکی می پوشانند. 
 سپس در فاصله های دلخواه این نوارها را سوراخ می کنند و نشا یا
 بذر را در آن می کارند. با این کار از تبخیر سطحی خاک جلوگیری

می کنند و با مصرف آب کم تر )تا حدود یک چهارم کشت معمولی( 
محصوات بهاره و تابستانه تولید می کنند. کشت های تونلی یا 
کرتی خیار و گوجه و هندوانه و کدو با استفاده از این ورقه ها 
در روستاهای این منطقه رایج شده است که موجب صرفه جویی 
آب تا یک چهارم آبیاری غرقابی معمولی می شود و از روییدن 
 علف های هرز نیز تا حدودی جلوگیری می کند. کشاورزان در 
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استفاده از مالچ ها عاوه بر حفظ رطوبت خاک و صرفه جویی آب، 
اهدافی همچون زودرس شدن محصول، رویش سریع تر بذر به دلیل 
گرمای زیر پاستیک، کاهش خسارت تگرگ و طوفان و مقابله با 

علف های هرز را هم دنبال می کنند. 
مالچ هایی مثل برگ درختان، کود پوسیده حیوانی، شن های معدنی 
بر حفظ رطوبت  )شیل و ماسه بادی و شن رودخانه ای( عاوه 
موجب تقویت خاک هم می شوند و کشاورزان از قدیم به این گونه 
مالچ ها توجه داشته اند. در باغ ها، کشاورزان بعضی علف های هرز 
را برای ایجاد پوشش خاک در برابر تابش آفتاب، باد و طوفان و 
جلوگیری از خشک شدن سطح خاک نگه می دارند. آنان معتقدند 
گیاهانی مثل علف باغی یا ارزن وحشی آب و مواد غذایی کمی 
مصرف می کند؛ اما تن پوش خوبی برای کف باغ ها هستند و 
باعث حفظ رطوبت خاک می شوند و فایده شان برای باغ بیش تر 

از ضرر آن هاست )شکل های 7 و 8(.
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شکل ۷- استفاده از شن به عنوان مالچ برای حفظ رطوبت خاک

 
 شکل 8- استفاده از مالچ شن سیاه با هدف گرم کردن

 محل رویش بذر و حفظ رطوبت خاک
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عملیات خاک ورزی با هدف حفظ رطوبت خاک 
در فصل خشک، بعد از هر آبیاری کشاورزان پای درختان را 
شخم سطحی می زنند تا از تبخیر رطوبت خاک جلوگیری  شود. 
آنان با این اقدام و بدون آسیب به درخت، مدت زمان دور آبیاری 
را تا دو برابر افزایش می دهند. برای جلوگیری از تبخیر سطحی و 
حفظ رطوبت خاک و ایجاد بستر مناسب برای رویش بذر، 
پس از کاشت بذور و اولین آبیاری، زمین را با شن کش  خراش 
می دهند تا خراش حاصل مانع از تبخیر و خشکی خاک شود. 
در واقع با این کار رطوبت خاک را برای مدت بیش تری حفظ 
می کنند و زمینه بهتری برای رویش بذرها فراهم می شود. به 
این اقدام »رهته کشی« می گویند. رهته کشی عاوه بر سله شکنی، 
درز و ترک های خاک رسی را هم می گیرد و از تبخیر عمقی خاک 
جلوگیری می کند و برای مقابله با خشکی و کم آبی مؤثر است. 
همچنین کشاورزان از دیرباز از مارن های قرمز و شیل های رسی 
استفاده می کردند که اغلب به صورت معادن خاک سرخ و شن 
سیاه در منطقه وجود دارد، و این مواد را همراه با کود حیوانی 
یا به تنهایی به خاک مزرعه اضافه می کردند که موجب افزایش 
ضریب جذب آب و نگهداری رطوبت خاک می شود. هنوز هم 
به منظور اصاح خاک و حفظ رطوبت آن از این منابع بهره برداری 
می کنند. هر چند سال یک بار حدود 30 تن در هکتار از این مواد 
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جاذب رطوبت و نگهدارنده آب برای مقابله با خشکی به زمین 
اضافه می کنند )شکل 9(. این مواد در روستاهای منطقه نصرآباد 
به ریگ سیاه و در روستاهای اسامیه و زین آباد و حومه تفت و 
پشت کوه به خاک سرخ معروف است و خاصیت جذب رطوبت و 
 نگهداری آب در خاک های شنی را دارد. عاوه بر این، مارن و 
شیل های مصرفی از نظر قابلیت جذب غنی هستند و موجب تقویت 
خاک و در نهایت تقویت گیاه در برابر آفات و بیماری ها و افزایش 
 محصول دهی می شود. دیالمی تأثیر پتاسیم را در کاهش موارد

ذکرشده در جدول 1 بیان کرده و اثر این موضوع در افزایش 
محصوات زراعی را تا 70 درصد هم ذکر کرده است.

 شکل 9- معدن ریگ سیاه، ماده جاذب رطوبت با
 پتاسیم قابل جذب باا
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جدول 1- تأثیر پتاسیم بر کاهش موارد نامطلوب

درصد کاهشمورد کاهش یافته

۴8 درصدبیماری های قارچی

۴9 درصدبیماری های باکتریایی

2۷ درصدحشرات

استفاده از روش کشت جوی و پشته ای 
برای کشت صیفی جات معمواً روش جوی و پشته را انتخاب 
می کنند و یکی از دایل آن را صرفه جویی در مصرف آب می دانند؛ 
زیرا در کشت پشته ای حدود یک سوم سطح خاک در جوی ها غرقاب 
می شود و بقیه آن روی پشته خشک می ماند. میزان تبخیر سطحی 
در این نوع کشت حدود یک سوم روش کرتی است؛ بنابراین یکی از 
راه های صرفه جویی در آبیاری است. این روش به موره کاری هم 
 معروف است. در این کشت داخل جوی ها را با شن پوشش می دهند 
 تا تبخیر از سطح خاک به حداقل ممکن برسد و متناسب با سطح پشته،

سطح تبخیر کاهش یابد و به همان نسبت موجب صرفه جویی آب می شود. 
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احداث پشته های خاک بین ردیف درختان با هدف مقابله 
با خشکی و کم آبی 

از روش های دیگر حفظ رطوبت در باغ ها، ایجاد پشته های خاکی 
به عرض حدود یک متر در باغ های انار و بادام است. باغداران پس 
از شخم بهاره این پشته های خاکی را در میان ردیف درختان 
درست می کنند یا اینکه پای درختان کپه ای از خاک به ارتفاع 
حدود 0/5 تا 0/7 متر و قطر 1 متر ایجاد می کنند تا در زمان 
آبیاری، این پشته ها و کپه های خاکی که به بند و پزمان1 و 
خاک دهی پای درخت معروف هستند، به نوعی منبع رطوبتی تبدیل 
شوند و در روزهای خشک درختان را تا حدی از تنش تشنگی حفظ 
کنند. عاوه بر این، پشته ها و بندهای خاکی به دلیل آفتاب دهی 
دارای امتیاز می شوند و در سال بعد جای این خاک ها با خاک های 
دیگر تعویض می شود و تا حدی به تقویت حاصلخیزی خاک هم 

کمک می کنند )شکل 10(. 

1. پسماند خاک
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 شکل 10- ایجاد پشته های خاکی بین درختان
 برای حفظ رطوبت خاک و مقابله با خشکی

خاک دهی پای درختان انار عاوه بر حفظ رطوبت، مانع سرمازدگی 
طوقه می شود و از تنش ناشی از تبخیر و تعرق شدید و ناهماهنگ در 
برگ ها، قبل از رسیدن آب به آن ها، جلوگیری می کند و مانع از 
ترکیدگی انار می شود. همه انارکاران طرف مصاحبه به این مطلب 
اذعان داشتند و بیان کردند که خاک دهی پای طوقه درخت انار مانع 

از شکستن میوه انار در لحظه اولیه آبیاری می شود )شکل 11(. 
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 شکل 11- خاک دهی پای ساقه انار با هدف حفاظت از
 طوقه در برابر تنش های رطوبتی، سرما و خشکی

یکی از این اختاات، بازشدن روزنه ها و تبخیر و تعرق شدید 
در بعضی گیاهان قبل از رسیدن آب به اندام های هوایی است. 
در درختانی مثل انار که ریشه  زایی فراوانی دارد و در پای طوقه 
ریشه های مویین تولید می کند، آبیاری در کنار طوقه موجب انتقال 
سریع تر پیام های رطوبتی خاک به روزنه ها می شود و قبل از آنکه 
آب توسط ریشه جذب شود و به اندام های هوایی برسد، روزنه ها 
باز می شوند و تبخیر و تعرق شدید اتفاق می افتد. این ناهماهنگی 

موجب هم کشیدگی پوست میوه انار و شکستن آن می شود.
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استفاده از کشت چالکودی صیفی جات 
برای تقویت خاک و حفظ رطوبت آن به صورت موضعی در 
کشت بوته های هندوانه، خربزه و کدو از قدیم شیوه خاصی 
رایج  بوده که به کشت گوده ای یا چالکودی معروف است. مراحل 

این روش به شرح زیر است:
بعد از تهیه زمین در محل کشت بذور هندوانه، خربزه و کدو، . 1

چاله ای به عمق حدود 50 سانتی متر و عرض حدود ۴0 سانتی متر 
ایجاد می کنند.

قبل از کشت، آن چاله را با مخلوطی از کود حیوانی . 2
پوسیده، بوته های آبدار مرتعی مثل اسپند1، افدرا2و کرقیچ3، 
مقداری برگ و خاشاک باغی و خاک پر می کردند، بدین شکل که 
چاله ها با حدود یک سوم خاک، یک سوم کود حیوانی پوسیده و 

یک سوم علوفه مرتعی به نام محلی خشیر پر شود. 
سپس بذر مدنظر را روی این چالکود می کاشتند. . 3

عملکرد محصول در این روش بسیار عالی بوده است. از نظر 
»کیفیت و طعم و شیرینی« هندوانه و خربزه تولیدی بسیار عالی 
بودند و از نظر »عملکرد« نیز تولید باایی داشته است. با این 
اقدام، عاوه بر تقویت بستر کشت با کود حیوانی و کود سبز 
1. Peganum harmala

2. Ephedr strobilacea

3. Hertia angustifolia
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)به دلیل تخلخل، نفوذپذیری باا و حفظ رطوبت که در چاله ها 
تحقق می یابد(، بوته ها به خوبی رشد و ریشه دوانی می کنند و 
در دوره های آبیاری طوانی کم تر دچار کم آبی و تنش خشکی 

می شوند و محصولی بسیار عالی می دهند. 
این نوع کشت در همه روستاهای مورد مطالعه رایج است و 
شیوه بسیار مناسبی برای مبارزه با خشکی و تقویت حاصلخیزی 
خاک است. این کشت آن قدر رایج و مهم بوده است که بعضی 
روستاها قسمتی از مراتع اطراف روستا را در فصل بهار برای همین 
منظور قرق می کردند. در یک روز معین چیدن علوفه مرتعی 
خشیر را آزاد می گذاشتند و هر کشاورز در آن روز تاش می کرد 
تا حداکثر برداشت از علوفه آبدار مرتعی خشیر را انجام دهد. این 
علوفه را به صورت تر یا خشک در چالکودها مصرف می کردند، 
گاهی هم آن را خشک و خرد می کردند و همراه با کود حیوانی 
برای تقویت خاک در تمام محصوات استفاده می کردند. برخاف 
تصور ظاهری که این اقدام موجب تخریب پوشش گیاهی مرتع 
می شود، درو علوفه و بوته های مذکور موجب تحریک جوانه زنی و 
انبوه ترشدن این بوته ها در سال های بعد می شود. هم اکنون 
به دلیل استفاده از کودهای شیمیایی، برداشت خشیر از مراتع 
منتفی شده است، بوته ها دچار خشکی و ضعف شده اند و تراکم 
آن ها کم تر شده است. خشیر معمواً به گیاهی اتاق می شود 
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که سبز و آبدار است و گاهی شیرابه دارد، مانند گیاهان زیر که 
شیرابه آن ها ضدعفونی کننده خاک است. این گیاهان در چالکود 
 از رشد انگل های ریشه جلوگیری می کنند و موجب شادابی و 

سامت گیاهان می شوند. برخی از این گیاهان عبارت اند از:
افدار )شکل 12(؛ _
اسپند؛ _
کرقیچ. _

کشت در چالکودها به شیوه مذکور که از راه های بسیار مؤثر 
برای حفظ رطوبت خاک و مقابله با کم آبی است، تقریباً در تمام 
روستاها و آبادی های مورد مطالعه رایج بوده است. روش کاشت 
فوق باعث افزایش عملکرد محصول و اقتصادی ترشدن تولید 
می شود و قابل توصیه به کشاورزان مناطق خشک و کویری 

مشابه است.

شکل 12- گیاه افدرا یا شیرسگ
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مدیریت کشت 
در روستاهای مورد مطالعه شهرستان تفت به دلیل مشکل 
کم آبی و خشک سالی، کشاورزان شیوه های جالبی از کشت را برای 
جبران کم آبی و حل معضل خشک سالی تدبیر کرده اند. از جمله 

مهم ترین شیوه ها و ابتکارهای مورد استفاده عبارت اند از: 

الف- کشت نظامه با هدف سازش با خشک سالی 

این کشت به صورت تقسیم یک زمین به عرصه باغی و زراعی 
است که در حاشیه آن به صورت یک نوار در چهار طرف درختان 
میوه کشت می شود و عرصه میانی به زراعت تخصیص می یابد 
که به درختکاری و ساده کاری معروف است. در ترسالی ها همه 
این عرصه تحت کشت قرار می گیرد، اما در سال های خشک یا 
در فصل تابستان که کشاورز با محدودیت آب مواجه می شود، 
 آب صرفاً به درختان حاشیه تخصیص می یابد و عرصه وسط 
 به صورت آیش می ماند. معمواً کشت های بهاره مثل گندم، 
 جو، نخود و خیار در وسط انجام می  شود و بافاصله پس از

برداشت، عرصه میانی شخم زده و رها می شود. با این ابتکار، 
کشاورزان، هم نوسان آبدهی قنات و چشمه را با سطح زیر 
کشت خود تنظیم می کنند و هم ضمن حداکثر بهره برداری 
از آب و خاک، از آسیب پذیری درختان در برابر خشک سالی 
تقویت می شود.  آفتاب  با  زمین شخم زده وسط   می کاهند. 
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بعد از کشت بهاره و شخم، زمین دارای رطوبت نسبتاً خوبی است 
که به تدریج در فصل تابستان رطوبت باقی مانده در ایه های زیرین 
 زمین مورد استفاده ریشه درختان مستقر در حاشیه قرار می گیرد. 
 با این مدیریت، یعنی کشت نظامه، در یک قطعه زمین عمًا میزان

آب را با نوع کشت و بهره برداری تنظیم می کنند و از رطوبت 
خاک هم به خوبی برای درختان استفاده می کنند )شکل 13(. 
عاوه بر این، در مناطق کویری و بادخیز این نوع کشت به عنوان 
بادشکن برای حفظ زراعت در وسط زمین و جلوگیری از بادزدگی 
محصوات نقش مؤثری دارد. البته در ترسالی ها معمواً تمامی 
زمین کشت می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد. معمواً 
در کشت نظامه نسبت درختکاری اطراف به زراعت میانی یک 

زمین به ترتیب یک سوم و دوسوم است.

 شکل 13- کشت نظامه با هدف هم زیستی با 
شرایط دشوار مناطق خشک
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ب- نوع و ترکیب کشت متناسب با کم آبی 
 در باغ ها معمواً درختان کم آب خواه مثل انار، بادام، توت و 
گردو کشت می شوند که )نسبت به هلو و زردآلو( در گروه درختان 
 با نیاز آبی کم تر هستند. درختان بادام و توت را به سبب مقاومت 
بیش تری که در برابر بادهای خشک دارند، در اطراف باغ می کارند 
 تا نقش محافظ و بادشکن را برای درختان حساس تر ایفا کنند. 
 کشاورزان بنا به تجربه ای که در خصوص نوسان آب قنات ها و 
چشمه ها در طول فصول دارند، کشت های خود را طوری انتخاب 

می کنند که بتوانند آب را تأمین کنند )شکل های 14 و 15(. 

 شکل 1۴- احداث بادشکن اطراف مزرعه
 با هدف جلوگیری از خسارت بادزدگی گندم
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شکل 15- باغ های متراکم و درهم برای مقابله با تنش های محیط

در ترسالی ها معمواً یونجه، شلغم، هویج، صیفی و حبوبات 
کشت می کنند، اما در سال های خشک فقط به کشت جو آبی بهاره یا 
گندم آبی بهاره و نخود می پردازند. در خشک سالی های شدید این گونه 
زراعت ها را فقط زیر درختان و در باغ های تنک انجام می دهند و 

محصولی جزئی به دست می آوردند.
متناسب با وضع آب دهی قنات در هر سال تدبیر خاصی برای 
انتخاب نوع کشت یا تلفیق کشت ها انجام می دهند. اراضی صحرایی و 
دوردست روستا مخصوص کشت سال های ترسالی است و کشاورزان 
از قدیم حریم  هایی برای روستاهای خود در نظر می گیرند که در 
سال  های ترسال بتواند کشت خود را به دوردست ها توسعه دهند. 
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اما در خشک سالی، گاهی آبیاری ها فقط به باغ های مجاور چشمه و 
قنوات منحصر می شود و در اراضی مجاور قنات و استخر برای باغ ها 
نیز برنامه و کشت ویژه ای متناسب با آب دارند. در جدول 2 باغ های 
نزدیک آب و دورتر از آب ذکر شده است تا متناسب با وضعیت آبی 
در هر سال یا یک دوره ترسالی و خشک سالی بتوانند بهره برداری 

مناسب داشته باشند. 

جدول 2- باغ های نزدیک آب و دورتر از آب متناسب با وضعیت آبی

هلو، فندق، گردو، گابی و گیاسباغ های نزدیک به آب

گردو و بادام عمدتاً غرس شدهباغ های دورتر از آب

باغ های دوردست
درختان بادام به صورت خیلی تنک 

)شکل 16( و فاصله دار و
 درختان توت و سنجد
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 شکل 16- زراعت در باغ های تنک بادام برای صرفه جویی آب و

 استفاده چندمنظوره از منابع آب

انواع سبزی خوردن، خیار، کدو و گوجه را که نیاز آبی بیش تر 
دارند، در مجاور استخر و قنات پرورش می دهند. در بعضی روستاها 
نحوه تقسیم زمین و توزیع آب طوری است که همه کشاورزان بتوانند 
این گونه نیازهای خود را تأمین کنند و نوعی خودکفایی غذایی برای 
خانوار از نظر تنوع در نظر داشته اند، به طوری که متناسب با مالکیت 
آب هر زارع قطعه زمین کوچکی هم در مجاور استخر داشته باشد. در 
بعضی روستاها مدتی از دور آبیاری را به عنوان آبیاری ویژه  برای 
محصوات با نیاز آبی زیاد تخصیص داده اند تا تولید محصوات با 
نیاز آبی بیش تر که باید هر چند روز یک بار و با فاصله نزدیک 
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آبیاری شوند، ممکن شود. مثًا اگر دور آبیاری 16 روز یک بار 
است، دور آبیاری را به 18 روز یک بار افزایش می دهند و در 
 برابر هر 8 روز یک بار، یک شبانه روز از مدار آب را برای سبزیجات و

صیفی تخصیص می دهند تا هر زارع متناسب با مالکیتش از قنات 
از آب میانی و به اصطاح آب تر )آبیاری زودتر( استفاده کند و 
روستا از نظر انواع تولیدات غذایی حالت خودکفایی داشته باشد. 
در روستاهای جلگه ای و دشتی که منابع آبی پایدارترند و کم تر 
تحت تأثیر خشک سالی های سالیانه قرار دارند، کشت های یونجه، 
پنبه، صیفی، گندم و جو در مزارع جداگانه و انار و پسته به صورت 
باغ های یکپارچه کشت می شوند. در حاشیه جوی ها و کانال ها 

هم معمواً سنجد، توت، پده و بید غرس شده است. 
در مزارع حاشیه کویر با خاک شور شهرستان اردکان معمواً 
گندم، جو، یونجه، پنبه، روناس و چغندر و همچنین در باغ ها صرفاً 
 پسته کشت شده است و درختان حاشیه ای هم بیش تر پده و سنجد و

گز هستند. در مناطق گرمسیرتر به جای پسته، خرما مستقر 
شده است و در اراضی خیلی شور و قلیایی هم صرفاً روناس، جو و 
پسته می کارند. با این مدیریت و باتوجه به انواع محدودیت ها، 
هم از نظر کّمی و هم کیفی به خوبی از آب و خاک بهره برداری 

می کنند )شکل های 17 و 18(. 
 



دانش بومی در مدیریت مصرف بهینه منابع آب در کشاورزی » ویژه استان یزد« 38

 شکل 1۷- کشت تلفیقی نخود در میان مزرعه و
آفتاب گردان و گلرنگ در حاشیه

 شکل 18- کشت تلفیقی سیب زمینی و
 لوبیا در باغ های بادام
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کم آبیاری با استفاده از مواد جاذب رطوبت برای 
کاهش خسارت خشکی و خشک سالی 

استفاده از مواد معدنی و خاک های معدنی جاذب رطوبت 
موجود در منطقه یکی از راهکارهای مقابله با خشکی در این 
منطقه بوده است. این مواد را روستاییان تحت نام های گل سرخ یا 
خاک سرخ، شن یا ریگ سیاه، خاک شوره یا گل بوغه معرفی کردند. 
گل سرخ نوعی مارن قرمزرنگ است و کشاورزان از این خاک 
به عنوان تقویت کننده و حافظ رطوبت خاک استفاده می کنند. 
این خاک عمدتاً در اطراف روستاهای شرقی تفت  و از کوهپایه ها 
برداشت می شود و همراه با کود حیوانی به زمین اضافه می شود 
تا عاوه بر تأمین مواد غذایی خاک، به جذب آب و حفظ رطوبت 
خاک هم کمک شود. با آزمایش کامل این خاک مشخص شد 
که »خاک سرخ حاوی پتاسیم قابل جذب نسبتاً باایی است« 
که موجب تقویت و حفظ رطوبت در خاک های شنی می شود. 
از جمله مواد دیگری که به این منظور استفاده می شود ماده ای 
معدنی به نام شیل است که در دهستان نصرآباد به صورت معدن 
روباز وجود دارد. از قدیم تا به حال کشاورزان این معدن را که 
به صورت کلوخه های ریز سیاه رنگ به دست می آید و به آن 
ریگ سیاه می گویند، به عنوان بستر دام در دامداری ها استفاده 
می کنند. پس از آنکه با کود حیوانی مخلوط شد، به خاکی نرم و 
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ترد تبدیل می شود. در ضمن، این خاک با جذب مقدار زیادی از 
رطوبت کود در دامداری ها موجب خشک ماندن بستر می شود. 

کود حیوانی حاصل نیز بسیار کامل و سرشار از مواد غذایی برای 
گیاهان است. این کود را به میزان 15 تا 20 تن در هکتار به زمین 
 می دهند که موجب حاصلخیزی خاک، حفظ رطوبت خاک و تولید
 محصول در حد مناسب می شود . نمونه این ماده معدنی آزمایش و
 مشخص شد که دارای قابلیت جذب آب در حد 38 درصد وزن و
 پتاسیم قابل جذب در حد 292 پی پی اِم1 است. کشاورزان افزودن
 این ماده معدنی به خاک را موجب برکت زمین و افزایش محصول و

مقاوم شدن گیاه در برابر کم آبی معرفی کردند؛ زیرا شیل مذکور 
جاذب رطوبت و حاوی پتاسیم قابل جذب است و از قدیم تاکنون 
مصرف آن به عنوان جاذب رطوبت و تقویت کننده خاک بین 

کشاورزان رایج بوده است. 
از دیگر مواد جاذب رطوبت کود حیوانی است. مصرف کود حیوانی 
در همه مناطق مورد مطالعه رایج بوده و هست و سالیانه تا 30 تن 
کود حیوانی در هر هکتار مصرف می شده است. کود حیوانی 
عاوه بر تقویت حاصلخیزی خاک موجب تخلخل و جذب و 
نگهداری بیش تر آب در خاک می شود که در مقابله با کم آبی و 
خشک سالی بسیار مناسب است. مصرف کود حیوانی با هدف 

 1. پی پی اِم )ppm(، بخش در میلیون، یکایی برای سنجش غلظت موادی
با غلظت بسیار کم است.
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تقویت خاک، افزایش ضریب نفوذ و جذب آب و حفظ رطوبت 
خاک هنوز هم در همه روستاهای این منطقه رایج است. استفاده 
از کود حیوانی را یکی از راه های مقابله با خشکی و کم آبی معرفی 
می کنند. نحوه مصرف کود حیوانی به صورت پخش در سطح 
کرت ها و شخم عمیق یا ایجاد چالکودهای گوده ای یا کانالی 
 است. معمواً چالکودها با کود حیوانی و برگ های باقی مانده 
در سال قبل و شاخه های درختان انباشت می شود. چاله ها 
متخلخل است و به حفظ رطوبت خاک کمک می کند. بعضی 
کشاورزان چالکودهایی به شکل کانال هایی به عمق یک متر و در 
طول کرت ها بین ردیف درختان ایجاد می کنند که برای مقابله و 

کاهش تنش خشکی بر درختان مفید است.
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جمع بندی نهایی
نتایج این تحقیق نشان می دهد که دانش بومی کشاورزان در 
زمینه مبارزه با خشک سالی و استفاده بهینه از منابع آب محدود، 
باتوجه به امکانات موجود، بسیار کامل و جامع است. به طوری که 
به رغم وجود مشکات زیادی از قبیل خشک سالی های متناوب و  
پیوسته، ناکافی بودن درآمد، افزایش هزینه های تولید، کوچک بودن 
قطعات و وجود نظام بهره برداری خرده مالکی، استفاده از 
 روش های مدیریتی فوق از گذشته تاکنون باعث حفظ و نگهداری و
 حتی گسترش کشاورزی در این مناطق شده است. جمع آوری و
 ثبت دانش بومی در زمینه روش های مقابله با خشک سالی می تواند
 مورد استفاده بهره برداران جوان بخش کشاورزی قرار گیرد.
 بررسی  های به عمل آمده در زمینه دانش بومی نشان داد که استفاده
 از روش های زیر باعث حفظ و صرفه جویی در مصرف منابع آب
 می شود: آبیاری اراضی سبک در زمستان و بهار با هدف مقابله
 با خشکی در تابستان، استفاده از تشتک سازی پای درختان
 با هدف کاهش تبخیر از سطح خاک، استفاده از مالچ  های مختلف
 برای جلوگیری از تبخیر در سطح خاک، استفاده از عملیات
 خاک ورزی با هدف حفظ رطوبت خاک، احداث پشته های خاک
 بین ردیف درختان با هدف مقابله با خشکی وکم آبی و استفاده
 از مواد جاذب رطوبت برای کاهش خسارت خشکی و خشک سالی.
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گیاهی. 138۴. مجله سنبله. شماره 1۴2. ص 39-38 و 193-203. 
طرح . 5 نهایی  گزارش   .1385 محمدعلی.  دهقانی تفتی، 

تحقیقاتی جمع آوری و ثبت دانش بومی کشاورزی در روستاهای 
استان یزد، بخش آب و خاک، انتشارات مرکز تحقیقات کشاورزی و 

منابع طبیعی یزد.
آمارنامه . 6 یزد،  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان 

استان یزد. 1383. ص 3 و 53 و 10 و ۴8 و 50 و 199.
سالم، جال. نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان یزد. . ۷
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 ترجمه کتاب فیزیولوژی درختان میوه. میکلوس فارست، 1381،
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