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دانش نوین خشکسالی و چالش های تلفیق آن باروشهای بومی کاهش ریسک   

 کارپیشهلیال 

 کشاورزی، واحد پارس آباد مغان، دانشگاه آزاد اسالمی، پارس آباد مغان، ایرانگروه 

 28/11/1399تاریخ پذیرش:                                                                        03/10/1399تاریخ دریافت:

 چکیده

باشد، پذیری آن مطرح میبه ویژه خشكسالی و کاهش آسیبه امروزه در زمینه مدیریت بالیا رویكرد جدیدی ک

جهت تأثیر هر چه بیشتر مدیریت بالیا بهتر است از تجربیات  استفاده از تجربیات ساکنان بومی هر منطقه است.

توانند با دانش نوین تلفیق شده و ها و تجربیات میاین آگاهیجوامع درگیر با بالیای طبیعی نیز استفاده نمود. 

پذیری جوامع محلی از خطرات بالیای راهبردهای نوینی که در زمینه کاهش آسیباثربخشی آن را افزایش دهند 

طبیعی به وجود آمده، مبتنی بر مشارکت مردم محلی و استفاده از دانش تجربی مردم محلی در کنار دانش نوین 

های محدود، داشتن توان به علت درصدی جمعیت روستایی از جمعیت کل کشور  34در این میان حجم  است

زیادی در برابر بالیا دارند که این پذیری کافی نبودن خدمات الزم و دسترسی کمتر به امكانات زیربنایی، آسیب

مسأله باعث شده از گذشته، اقدامات و تجربیاتی توسط خود روستاییان انجام گیرد که در بیشتر موارد نقش 

توان با تكیه به دانش بومی در کنار دانش نوین، مدیریت مؤثری در کاهش اثرات این بالیا داشته است. لذا می

لذا مقاله حاضر بر آن است که با بهره گیری از مطالعات . ثار بالیا انجام دادتری در راستای کاهش آمطلوب

به ویژه  های محیطینقش و اهمیت دانش بومی در کاهش آسیبرا تعریف کرده ،  دانش بومیکتابخانه ای ، 

بومی مطرح نماید و چالش های تلفیق دانش را ینه وجود دارد زم ر اینو برخی از تجربیاتی که د ،خشكسالی

 و نوین را در این زمینه بررسی نماید.

 راهكارهای بومی، دانش بومی، مقابلههای استراتژی کلمات کلیدی: خشكسالی، 
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 مقدمه

 این (.UNESCO,2015) است اقلیمی نوسانات ناپذیرجدایی بخش و طبیعی وقایع از یكی خشكسالی

 در خشكسالی. (FAO, 2016)رود می شمار به مختلف هایاقلیم یشونده تكرار و اصلی هایویژگی از پدیده

 بلند زمانی دوره یك طی در کندی به اغلب خشكسالی آثار -1: است متمایز طبیعی بالیای سایر از زیر موارد

 -2.  شود دیده آن آثار خشكسالی، دوره خاتمه از بعد هامدت تا است ممكن و دهدمی نشان را خود مدت

 خشكسالی وقوع عدم یا وقوع مورد در که شود می باعث شمول جهان و دقیق شده پذیرفته تعریف وجود عدم

جغرافیایی  سطح روی بر طبیعی بالیای سایر با مقایسه در خشكسالی آثار -3. باشد داشته وجود نظر اختالف

 (. Wilhite 2010a; ISDR 2012)باشد نوع غیر ساختاری می از مذکور آثار و شودمی گسترده تریبزرگ

مدت آب قابل  مناطقی که وابستتتگی شتتدیدی به کشتتاورزی آبی وجود دارد، کاهش ستتریع و طوالنیدر 

های   گستتتترده ای از فعالیت  های زراعی، به دامنه ی   تواند فزون بر تحت تأثیر قرار دادن فعالیت     دستتتترس می

در ارتباط  های کشتتاورزی های اجتماعی که به صتتورت مستتتقیم و غیر مستتتقیم با بخشاقتصتتادی و ستتازمان

 (.1387هستند تسری یابد ) کشاورز و کرمی، 

های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مكانی آن، ایران در زمره کشورهای به دلیل نازل بودن ریزش

خشك جهان است. از طرف دیگر پیوسته تقاضای مصرف آب در ایران، شكاف میان عرضه و خشك و نیمه

شود. بر این کشور پرجمعیت دنیا می 10ایران جزء  2025در سال .کندزیادتر مین ماده ارزشمند را تقاضای ای

متر  1900به حدود  1300هزار متر مكعب در سال  13تجدید شونده کشور نیز از میزان حدود  اساس آب

شود به تقلیل یافته و در صورت ادامه این روند، وضعیت در آینده به مراتب بدتر می 1382مكعب در سال 

توان گفت که ایران، کاهش خواهد یافت. بنابراین می 1400متر مكعب در سال  1300وری که مقدار آن به ط

در دهه آینده وارد تنش آبی شده و در صورت تداوم روند فعلی افزایش جمعیت، مدیریت تقاضا و الگوی 

در در استفاده از منابع آب های کارا مصرف آب، با بحران آب مواجه خواهد شد. در این صورت باید استراتژی

 همكاران،اتخاذ شود و عدم توجه به این مهم، کشور را با بحران جدی آب مواجه خواهد ساخت )خالدی و 

1395 .) 

یكی از استراتژیهای مقابله با خشكسالی تكیه بر دانش بومی است. کاربرد دانش بومی در مواجهه با انواع 

های مكانیزم"و همچنین گاهی اوقات  "های مواجههاستراتژی"یا  "اجهههای مومكانیزم"مخاطرات، تحت عنوان 
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ها و منابع بر اساس طبیعت نامیده می شود. انتخاب مهارت "استراتژی بقا"و در بعضی از شرایط "سازگاری

 هایهای موجود جهت مواجهه با آن متفاوت است. همچنین این گزینش به اولویتآمیز، و قابلیتحادثه مخاطره

 تواند متغیر باشد بستگی دارد. فردی و جمعی که در طول دوره بحران می

 مفاهیم و تعاریف دانش بومی

دانش بومی اشاره دارد به دانش محلی سنتی در یك محیط جغرافیایی واحد در  UNDP (2007)از نظر 

شامل مدیریت محیط طبیعی های زندگی، درون یك جامعه که در شرایط ویژه به بیرون راه یافته و تمام جنبه

های واقعیت دهد. دانش بومی بر مبنای تجارب محلی وکه زندگی و بقای آنها بدان وابسته است را پوشش می

یك جامعه در طول تاریخ است و عمیقا در آنها قرار داده شده است. در طی قرنها از طریق مشاهدات نحوه 

شود و های مردم را شامل میها و نوآوریاین تمام مهارتسازگاری شرایط محلی توسعه یافته است. بنا بر 

کند. دانش بومی منحصر به یك فرهنگ است و نقش مهمی در خرد جمعی و ابتكاری جامعه را ترسیم می

 کند.تعریف هویت یك جامعه بازی می

سیله افرادی که در یك جامعه زندگی می  شده    دانش محلی در طول زمان به و سعه داده  و نیز به کنند تو

های دانش بومی پویا هستند. افراد خود را با تغییرات محیطشان سازگار  توسعه است. سیستمحالطور مداوم در

دهند. مردم اهداف، عالیق، ادراکات و    کنند و اشتتتاعه می  ها را از از منابع مختلف دریافت می    کنند و ایده  می

ابع، متفاوت استتت. دانش مردم با توجه به ستتن،  باورهای مختلفی دارند و دستتترستتیشتتان به اطالعات و من 

ها متفاوت  جنسیت، حرفه، تقسیم کار خانواده، موسسه یا اجتماع، پایگاه اجتماعی اقتصادی، تجربه و محیط آن

ست که افراد از آن به منظور بقا، تولید غذا،              ستایی ا شهری و رو سانی جوامع  سرمایه ان ست. دانش محلی  ا

ناهگاه، کنترل     فاده می  ایجاد پ ند تحقیق و توستتتعه جوامع محلی       زندگی استتتت ند. برای افرادی که در فرای کن

مشتتارکت دارند. مشتتاهده دانش محلی به عنوان یك عنصتتر با ستتیستتتم نوآوری پیچیده، حایز اهمیت استتت  

 (.1384)وزین،

در ارتباط هایی بینیهای اجتماعی از طریق مشاهده رفتارهای محیط مجاور به پیشدر طول تاریخ، گروه

بینی بومی در مورد یك واقعه بزرگ در طی زمان از طریق ارتباط یافتند. دانش پیشبا وقوع بالیا دست می

متقابل بین جامعه و محیط و بر اساس آزمون و خطا شكل گرفته و به صورت بطئی در درون فرهنگ یك 

این دانش سنتی خیلی بیشتر از دانش نوین گرفته است. بنابراین در سطح محلی اعتماد و اطمینان به جامعه جای
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ها و در بعضی موارد هزاران سال ای نیستند و مردمی که قرن. حوادث طبیعی پدیده تازه(Rauteal, 2005) است

ها های حفاظت از خود و معیشتشان را توصیه کرده اند. این روشدر مناطق مستعد خطر زندگی کرده اند؛ روش

ها معموال تحت تكنولوژی ها وهای دانش، مهارتبع و تجربیاتشان می باشد. سیستمها، منامبتنی بر مهارت

  .(Ward, 2008)شوندنامگذاری می "دانش بومی"عنوان 

دارد: دانش محلی شامل امكانات کاربردی و علمی است که از دل شرایط ( اظهار می1995پیتر شریدر )

آید و در یك دوره زمانی طوالنی مورد آزمایش قرار گرفته های اجتماعی و فرهنگی بیرون میمحلی و محیط

 .(Jigyasu, 2002)شود تر یكپارچه میو در یك دوره فرهنگی طوالنی

 های ادغام دانش بومی و نوینچالش

صل فعالیت  شگاه دانش نوین حا صی که به      های علمی در دان صول خا ست و از ا ها و مراکز تحقیقاتی ا

ها و اعتقادات بوده و با هدف کنترل      کند. دانش مذکور کمتر متاثر از ارزش   یت می روش علمی تعلق دارد تبع

شری در مراکز علمی تولید می    سط دانش ب ست     شود و جنبه طبیعت و به منظور ب سیار قوی ا های تجربی آن ب

د و زیرا فلستتفه فكری پشتتتیبان آن مبتنی بر این دیدگاه استتت که فقط واقعیات عینی و محستتوس قابل قبولن 

هاستتت که با ستتیستتتم مفاهیم، باورها و ادراکات افراد از جهان   ای از حقایق و واقعیتدانش محلی مجموعه

شاهده و ارزیابی می        شان را م شی که مردم محیط اطراف ست. این دانش رو شان مرتبط ا کنند و نحوه حل اطراف

یی که دانش، خلق، ذخیره و شتتود. همچنین فرایندهاستتازی اطالعات جدید را شتتامل می مشتتكالت و معتبر

 (.1384گیرد )پاپ زن و همكاران، میبراستفاده می شود و اشاعه می یابد را در

هایی مورد نیاز است تا دانش بومی را بسط داده و آن را در دسترس دانش رسمی بگذارد، این       استراتژی 

 ها باید برر روی دو هدف عمده تمرکز کنند.استراتژی

های بین المللی تكنولوژی  دانش بومی به طور کامل و محكم در دستتتتور کار برنامه اطمینان از اینكه   -1

 مورد استفاده قرار گیرد.

 ,Mwando and Matambanadzo) المللی بین و محلی ملی، سطوح  در فعال ای شبكه  سازی تسهیل  -2

2003) 

  تغییر سازگاری و اثرات کاهش در نوین با بومی دانش تلفیق تنگناهای عنوان به که اصلی مشكل  دو 

 ,Nyong) .نوین و بومی دانش تلفیق چگونگی و نیاز تشخیص از عبارتند شودمی گرفته نظر در اقلیم

et al, 2007) 
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 ی است:تلفیق دانش بومی و نوین کاهش اثرات تغییر اقلیم و مطالعات سازگاری نیازمند مراحل مشخص

سیب   میعتقاد به اینكه دانش بومی جوامع را قادر ا -1 شی از   سازد تا از عهده آ شته و حال نا   پذیری گذ

 ها برآیند.اقلیم و دیگر استرس

ود را با رهیافت مشارکتی پایین به باال و باالترین سطح مشارکت محلی سازگار کند.       خهرکسی باید   -2

زم را به ی الهاها و فعالیتاجازه می دهد که ذینفعان عالقمند مهارت" مزایای این مشتتتارکت عبارتستتتت از :

 "ها سوق دهند.سمت پیشرفت خود و توسعه پروژه

اید به عنوان شریكان همسان در فرایند توسعه مدنظر قرار گیرند. دانش بومی نقش بجوامع محلی  -3

فن  باید جایگزین دانش نوین ودانش بومی ن -4کند. مهمی در کلیه آنچه در جوامع محلی وجود دارد یاری می

الیت از همدیگر کننده یكدیگر باشند و به منظور تولید بهترین فعشود بلكه باید این دو تكمیلهای مدرن آوری

 .(Nyong, et al, 2007)یاد بگیرند 

. آورد فراهم هاایحرفه و محلی جوامع بین ارتباط مكانیزم تواندمی دانش مختلف سیستم دو بین تعامل

 تمامی و نیستند مفید محلی جوامع پایدار توسعه برای بومی هایفعالیت تمامی که است مهم نكته این به توجه

 و بومی دانش پذیرش از قبل لذا. آورند فراهم فرضی مسأله یك برای درستی حل راه تواند نمی بومی دانش

 دیگر هایبا تكنولوژی دانش این تناسب برای هاییفعالیت آن، انتشار حتی یا توسعه های برنامه با آن تلفیق

 . (Nyong, et al, 2007) گیرد قرار بررسی مورد باید

 های بومی کاهش ریسک خشکسالیمروری بر مطالعات ایران و جهان در رابطه با روش

سیب       سایی نقش دانش بومی در کاهش آ شنا ستقیمی در ارتباط با تحلیل و  سالی     مطالعات م شك های خ

شاورز       سالی ک شك شده، ولیكن در ارتباط با مدیریت خ ست. به عنوان مثال،     یافت ن شده ا ان، مطالعاتی انجام 

ناپذیر مورد پذیر و کنترل( در پژوهشی مدیریت خشكسالی کشاورزان را از دو جنبه کنترل     2003) 1روکستروم 

ستتنجش قرار داده استتت. وی بر این باور استتت که در زمان وقوع خشتتكستتالی افراد می توانند از راه بهبود  

ها و پیامدهای خشتتكستتالی بپردازند و این شتتیوه مقابله را مكانیستتم  خستتارتمدیریت خاک و آب به کاهش 

سوی دیگر وی عنوان می کنترل میقابل صورتی که محدودیت نامد. از  سالی افزایش یابد،    کند در  شك های خ

ست که ما نمی    جامعه با بحران آب روبرو می شرایط ا ی  توانیم فعالیت چندانی را برای تولید غذاشود. در این 

ناپذیر، استتتفاده از های شتتدید و کنترلبیشتتتر انجام دهیم. وی بر این باور استتت که تنها راه مقابله با شتتوک 

                                                           
1 Rockstrom 
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 ای ازی گسترده سازوکارهای مقابله اجتماعی است. از سوی دیگر سازوکارهای مقابله قابل کنترل شامل دامنه     

 راهبردها برای بهبود شرایط زراعی است.

محیطی خود و همچنین با تغییراتی که در محیط آب، مردم باید با شرایط زیستبه دلیل بحران کمبود 

دهد سازگار شوند. آنان با تغییرات منابع آبی که در اختیار دارند جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی آنان رخ می

کنند که ممكن میای داشته باشند زیرا امروزه یك سوم جمعیت جهان کمبود آب را تجربه باید تعامل سازگارانه

 2025ها منجر شود. اگر بحران کمبود آب ادامه یابد تا سال  شدن توسعه اجتماعی و اقتصادی آناست به مختل

دو سوم جمعیت جهان با این بحران روبرو خواهند بود. براساس گزارش موسسه تیرفوند، بسیاری از این 

هند شد. در ایران نیز ممكن است درصد های خود ناچار خواجمعیت در جستجوی آب به ترک سرزمین

سازی منابع تأمین آب (. بهینه2000ها به شهرها مهاجرت نمایند ) کربی، جمعیت روستاها در اثر خشكسالی

( ساخت چاه، کانال، 1  از:های انجام این کار عبارتندمی تواند تأثیر مهمی بر کشاورزان بومی داشته باشد. روش

( نوسازی، احیا و نگهداری از 2ب باران. آهای جمع آوری ، سدهای کوچك و سیستممخزن، آب انبار، استخر

 .(IFAD, 2000)( تشویق اشتراک عادالنه منابع آب در دسترس و تسهیالت حمل و نقل آب 3های فوق. سازه

گی ای واقع است که متوسط بارندگی سالیانه آن کمتر از یك سوم میزان بارندکشور ایران نیز در منطقه

اند. لذا ایران جزء مناطق خشك و میلی متر محاسبه کرده 280باشد و میزان آن را حدود سالیانه جهان می

آوری جمع های گوناگونی برایخشك محسوب شده و از دیر باز با مشكل کم آبی مواجه بوده است. روشنیمه

ها به دوران باستان دمت برخی از آنباشند ولی قها جدید میو تأمین آب در کشور وجود دارد. برخی از آن

ها پیش قرن می گردد. جمع آوری آب باران برای مصرف انسان، شرب حیوانات و مصارف کشاورزی ازبر

خشك های بومی آب در مراتع مناطق جغرافیایی خشك و نیمهتوان به سازههای آن میرایج بوده است. از نمونه

-ترین سازه( در پژوهشی در استان فارس، مهم1381ولی )سخت و شاهسیپوراشاره کرد. به عنوان مثال، نوری

خشك این استان را معرفی نمودند که عبارت آب در مراتع مناطق خشك و نیمهآوری و مصرفهای بومی جمع

 بودند از: سطح صیقل، آب انبار سنگی، سنگ آب، چاه مالداری، چلپ آب و برکه عشایری.

ستفاده از روش در روستاهای کشورهای آ   بینی تغییرات آب و هوا محدود  های علمی برای پیشفریقایی ا

ست و هنوز جوامع محلی از دانش  ستفاده می بومی برای پیشا شیوه بینی آب و هوا ا های بومی خود کنند و به 

 .(Kamara, 2003)دانند بیشتر اعتقاد دارند و آن را مؤثرتر می

دهد که شیوه پاسخگویی مردم و ( در کنیا نشان می1999کمپبل )مروری بر مطالعه انجام شده توسط 



 کارپیشهلیال                      

  

 

313 

 

اقتصادی، امكانات موجود و -ها توسط آنها به عواملی نظیر سن، جنسیت، پایگاه اجتماعیانتخاب استراتژی

از: ها عبارت بودندهای امرار معاش آنها بستگی دارد. از جمله این استراتژیها با سیستمتطابق استراتژی

زاری مراسم نیایش، دعا و طلب باران، کوچ کردن همراه دام به مناطقی که آب و علوفه بیشتری دارند، برگ

فروش الیملك و دارایی اعم از زمین و دام، فروش زود هنگام محصوالت، استفاده از محصوالت ذخیره شده 

های کمك هان وحشی(، جلبدر انبار،  استفاده از امكانات منابع طبیعی ) شكار حیوانات و جمع آوری گیا

دولتی، درخواست کمك از خانواده، دوستان و بستگان، فروش های غیرمالی و غذایی از دولت، کلیسا و سازمان

 نیروی کار به صورت روزمزد.

در پژوهشتتتی به این نتیجه رستتتیدند که وجود تفاوت های حیاتی در میان              )2003(و همكاران   1اونز

شود که میزان   اقتصادی حاکم بر جامعه موجب می -پاسخگویان از نظر روش تأمین آب و معیارهای اجتماعی 

سوی دیگر از منطقه ای به              سالی از  شك شی از وقوع خ سو و پیامدهای نا سالی از یك  شك سیبپذیری  از خ آ

ر و از گروهی به گروه دیگر متفاوت می باشد. همچنین یافته های حاصل از این پژوهش بیانگر آن منطقه دیگ

استتتت که اراخه خدمات ترویجی به خانوارهای کشتتتاورز می تواند یك استتتتراتژی اثربخش برای مقابله با               

 خشكسالی باشد.

سط مورتیمور    شده تو ست که 1989)و همكاران  2مطالعه انجام  شیوه    ( حاکی از آن ا یكی از متداولترین 

شت متراکم            شت و همچنین ک شاورزان آفریقایی، کاهش خطوط ک سالی  ک شك سخگویی به بحران خ های پا

های شتتیمیایی دارند از  گیاه  استتت. کشتتاورزان مورد مطالعه در زمان وقوع خشتتكستتالی نیاز کمتری به نهاده

اند  اند. همچنین این کشاورزان تالش نمودهردهرو برای ازبین بردن علف های هرز به وجین دستی روی آواین

سارت      شت مخلوط به کاهش خ ستفاده از ک شاورزان در طول         با ا سالی بپردازند. این ک شك شی از خ های نا

اند  دوران خشكسالی، فزون بر بكارگیری راهكارهای فنی به استفاده از راهكارهای غیرفنی نیز مبادرت ورزیده

شتغال به ک به گونه شاورزی، مهاجرت خانوار، فروش اموال و دارایی ای که ا ضی   ار غیرک ها، فروش دام و ارا

 کشاورزی از راهكارهای مورد استفاده کشاورزان مورد مطالعه بوده است. 

                                                           
1 Owens 

 2 Mortimore 
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سخت          2001) 1ناتان شرایط  شاورزان برای غلبه بر  ست یافت که ک شی در هند به این نتیجه د ( در پژوه

های مالی  هایی نظیر تعمیر سدهای قدیمی با استفاده از حمایت  راهبرد خشكسالی، اقدام به توسعه و گسترش    

 دولتی کاشت زیر پالستیك جهت کاهش تبخیر آب از سطح خاک و تسطیح زمین نموده اند.های غیرسازمان

دید آبی،حفر جنویز از ستتازوکارهایی نظیر استتتفاده از منابع در مطالعه موردی انجام شتتده در ایالت ایلی

ستفاده شد    اای جدید، حفاظت از آب، تغییر در شیوه آبیاری و مدیریت آفات برای مقابله با خشكسالی    هچاه

(Changnon & Easterling,1998) . 

طقه، در مكزیك برای کاهش اثرهای خشكسالی به تغییر کاربری دریاچه ها و آبگیرهای موجود در من

های گونه های سطحی حفظ و نگهدارین استفاده از آبسازی منابع، به حداقل رساندتغییر قوانین یكنواخت

دارهای های آبی، شوری آب، فروش آب، ایجاد بانك آب و اعمال گزیگیاهی و جانوری  ساکن در زیست بوم

  .(Sangoyomi & Harding, 2005)مدیریت خشكسالی در میان ایاالت پرداخت شد 

ست آمده از مطالعه مكنزی یافته شان ( 2003)2های بد ست که افراد خانوار، با توجه به ابعاد و  ن دهنده آن ا

كارهای ویژه         ناشتتتی از بحران، راه مدهای  یا له بر  پ قاب كارگیری     میای را برای م ند. از این رو شتتتیوه ب گزین

ستراتژی  شیوه     ا ستند.  شرایط متفاوت یكسان نی شده توسط افراد مورد مطالعه در   ها در  های مقابله بكار گرفته 

رویارویی با بحران، شتتامل ایجاد تغییر در ستتاختار خانواده، استتتفاده از تستتهیالت موجود، کاهش   مكزیك در

 نیروی کار خارجی و سعی در تأمین نیروی کار خانوادگی و مهاجرت بوده است.

ر محیط  دمحیطی خود و همچنین با تغییراتی که به دلیل بحران کمبود آب، مردم باید با شتترایط زیستتت 

در اختیار دارند   اجتماعی و اقتصادی آنان رخ می دهد سازگار شوند. آنان با تغییرات منابع آبی که    جغرافیایی،

کنند که یای داشتتته باشتتند زیرا امروزه یك ستتوم جمعیت جهان کمبود آب را تجربه مباید تعامل ستتازگارانه

صادی آن       سعه اجتماعی و اقت شدن تو ست به مختل  شود. اگر بحرا ممكن ا یابد تا   ن کمبود آب ادامهها منجر 

بسیاری  دو سوم جمعیت جهان با این بحران روبرو خواهند بود. براساس گزارش موسسه تیرفوند، 2025سال 

ت  های خود ناچار خواهند شتتد. در ایران نیز ممكن استتاز این جمعیت در جستتتجوی آب به ترک ستترزمین

 (.  2000ت نمایند ) کربی،  ها به شهرها مهاجردرصد جمعیت روستاها در اثر خشكسالی

                                                           
1 -Nathan 
2 Mckenzie 
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نجام این کار  های اسازی منابع تأمین آب می تواند تأثیر مهمی بر کشاورزان بومی داشته باشد. روش    بهینه

ستم        1عبارتند از:  سی سدهای کوچك و  ستخر،  ساخت چاه، کانال، مخزن،  آب انبار، ا ی آب های جمع آور( 

دستتترس و  ( تشتتویق اشتتتراک عادالنه منابع آب در3ای فوق. ه( نوستتازی، احیا و نگهداری از ستتازه2باران. 

 .(IFAD, 2004)تسهیالت حمل و نقل آب 

وجود داشتتته   1ستتال پیش در صتتحرای نقب  4000های بومی جمع آوری آب باران در های ستتازهنمونه

ا با حداقل  های ابتكاری تأمین آب از باران، امكان زندگی رگیری ستتازهبكار. (Rahman et al., 2000)استتت 

کردن آب های خیلی کم و همچنین ذخیرهسازد. استحصال آب تمیز از بارندگی   بارندگی برای انسان فراهم می 

آید. برخی بكارگیری آب شتتتمار میآوری رواناب بههای جمعآوری شتتتده در یك منبع از مزایای روشجمع

آوری کوچك مقیاس  و نگهداری آن را یك فن دانندباران را برای رستتیدن به توستتعه پایدار منابع آب الزم می

داری به حفظ طبیعت و اکولوژی  طور معنیخشك به دانند که در مناطق خشك و نیمه اقتصادی و کاربردی می 

ستم     (Andrew, 2000)کند نیز کمك می سی ساخت  شی برای بقای  . برای مثال  های جمع آوری آب باران تال

بستتتیاری از کشتتتورهای واقع در  .(Alem,2003)ور اتیوپی بوده استتتت مردم در برابر بالیای طبیعی در کشتتت

کنند و آن را مكانیسمی  آوری آب باران استفاده می خاورمیانه و شمال آفریقا از فنون محلی متفاوتی برای جمع 

 . (Nasr, 1999)دانند برای حیات و بقای خود می

در مورد  (2003) 3و چوکاکوال 2فروخی

دانش بومی تحقیقی در هند انجام داده و به 

یكی از مناطقی که برای این نتیجه رسیدند که 

ای از دانش مقابله با خشكسالی به نحو شایسته

)از  "کاچا "بومی استفاده کرده است ناحیه 

بزرگترین نواحی هند( است. در این ناحیه، 

ها برای کل سازی آب باران و سیالبذخیره

امری ضروری است. مردم این ناحیه بر  سال

های دهند را جهت تأمین آب شرب در سالهایی که گاه گاه رخ میاند که سیالبها تجربه یاد گرفتهاساس سال

                                                           
1 - Negev Desert 
2Ferroukhi  
3 Chokkakula, 
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اند که آب ها شده است. کشاورزان این ناحیه دریافتهها جزخی از فرهنگ آنبدون بارش ذخیره کنند. این روش

 1عمقی به نام ویرداها، چاه های کمکنند. برای دسترسی به این آبزمین نفوذ میهای سطحی شیرین به الیه

کنند. نیمه پایینی ویردا به آوردن آب از چاه از چرخ چوبی و طناب دلو استفاده میکنند. برای بیرونحفر می

کاهش اثرات اند و جهت کاهش سرعت ورود آب به ویردا و های درخت مربعی شكل محكم شدهوسیله تنه

روز، استخراج آب از ویردا باعث شوری آب  40تا  20تخریبی آن در مسیر از چمن استفاده شده است. پس از 

آن شده و کشاورزان باید سراغ ویردای بعدی، که در نزدیكی است، بروند. معموال زنان و کودکان وظیفه 

د. مردان نیز از این آب برای کشت و زرع برداشت آب از ویرداها جهت شرب دام و خانوار را به عهده دارن

 کنند. استفاده می

 آوری آب یكی دیگر از راهكارهای  های مختلف جمع استتتتفاده مستتتتقیم از آب باران و ترویج روش   

  109های جوی کشور ) درصد از ریزش  71سازی مصرف آب در بخش کشاورزی است. ساالنه حدود       بهینه

ت که  توان به جرات گفگردد. بنابراین میرق از دستتتترس خارج میمترمكعب( به ستتتبب تبخیر و تع 305× 

و  های اجراییترین اولویتهای استتتتفاده مستتتتقیم از آب باران در کشتتتاورزی بایستتتتی در زمره مهمروش

شنهاد می          ستا راهبردهای ذیل پی شد در همین را شور با شاورزی ک شی بخش ک صاد    پژوه شاورز و  ق شود )ک

 (.1379زاده، 

 هاهای بومی استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از آب باران و ترویج آنمدیریت -

 آوری آب باران به منظور کشت درختان میوههای مختلف جمعروش -

صنوعی مخروط    - ستفاده از آب باران در تغذیه م شت   افكنها شت دانه و د ن منفی هایی که بیالهای در

 آب زیرزمینی دارند.

ستفاده از بانكت  - سطح  ا شت درخت  در دامنههای م شیبدار به منظور نفوذ آب باران و کا ان مثمر و های 

 غیر مثمر

 وهای حوضتتته  ها به منظور هدایت آب باران به خروجی      های شتتتیبدار در دانه   استتتتفاده از بانكت    -

 جلوگیری از فرسایش خاک

 بررسی استفاده از مه و بخار در شرایط مساعد اقلیمی -

 زکاری با استتتتفاده ا    خیره آب باران در خاک به منظور دیم   های مختلف ذ بررستتتی و ترویج روش -

   ها در سطح مزرعه.های گیاهی و مصنوعی و گسترش آنمالچ

                                                           
1 Virda 
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 نتیجه گیری

های توده مردم شتكل  دانش بومی با توجه به اینكه در زمان طوالنی و در شترایط محیطی و غالبا  با دیدگاه 

تواند حداکثر تطابق را با محیط  اصول پایداری منطبق است و می  گرفته و هدایت شده، لذا از جهات مختلف با  

ساخته،               ستند که این دانش را  سرمایه نی صاحبان  شد. با توجه به اینكه تنها نخبگان جامعه و  شته با ست دا زی

های توده مردم داشته باشد. به طور خالصه    باید تطابق بیشتری با خواست  اند، میارزیابی، هدایت و حفظ کرده

مدار قلمداد نمود که این ویژگی نیز تطابق آنرا با توستتتعه پایدار تقویت     توان دانش بومی را دانشتتتی جامعه یم

سته (. اما به تنهایی نمی1386کند )وجدانی، می شاورزان    تواند جوابگوی نیازها و خوا ستایی و ک های جامعه رو

دارد، بنابراین باید تلفیقی ازدانش بومی و  بوده و همچنین به تنهایی در کاهش اثرات خشتتكستتالی کارایی کمی

ست. در مجموع روی  ست )اردکانی      نوین به کار ب آوردن به دانش بومی جهت کمك به دانش رسمی ضروری ا

شاه  ستند، بنابراین الگوی   1378ولی، و  (. به عبارت دیگر هیچ یك از این دو دانش به تنهایی جوابگوی نیازها نی

   .(1383ای از این دو دانش باشد )عمادی و عباسی، پایدار باید آمیزهمورد نیاز برای کشاورزی 

. آورد فراهم هاایحرفه و محلی جوامع بین ارتباط مكانیزم تواندمی دانش مختلف ستتیستتتم دو بین تعامل

ستند  مفید محلی جوامع پایدار توسعه  برای بومی هایفعالیت تمامی که است  مهم نكته این به توجه   تمامی و نی

 و بومی دانش پذیرش از قبل لذا. آورند فراهم فرضتی  مستأله  یك برای درستتی  حل راه تواند نمی بومی دانش

 دیگر هایبا تكنولوژی دانش این تناستتب برای هاییفعالیت آن، انتشتتار حتی یا توستتعه های برنامه با آن تلفیق

 . (Nyong, et al, 2007) گیرد قرار بررسی مورد باید

 ها روستتتاییان و به خصتتوا کشتتاورزان، به دنبال راه های متنوع کاهش اثرات بالیای طبیعی و طی قرن

سیب  روش شتی خود را با این آ ها تطبیق داده اند. برخی از اقداماتی  های مقابله با آن بوده و به مرور زندگی معی

سازی   ذخیرهاز : ند عبارتندکه کشاورزان به منظور حفظ محصوالت کشاورزی در برابر خشكسالی انجام می داد     

سیالب  ستخرهای کوچك،  سال از طریق  ها برای کل آب باران و  ستم  س حداث ا سی های جمع آوری آب اخت 

شت عمیق ، باران ها که تا به امروز  تر بذرهای نباتات. این تكنیكاندود کردن نهرها و جوی ها با خاک رس، کا

شور      ستایی ک شكل کامال عملیاتی در مناطق رو شند که      به کار گرفته می به  شاهدی بر این مدعا می با شوند، 

دانش انباشته شده تاریخی در درون روستاهای کشور هنوز هم قابل استفاده هستند و منبع تجربی مطمئنی برای        

 متخصصان مساخل روستایی به شمار می رود.
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