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مقدمه :

خشكي، خشكسالي، سرمازدگي، گرماي شديد، طوفان و بادزدگي، نورشديد، 

نوسان زياد دما در طول يك روز يا فصل و سال، فقر حاصلخيزي خاك در اراضي 

شني، باال بودن غلظت امالح محلول در آب و خاك مناطق حاشيه كوير و تبخير 

و تعرق شديد، مجموعا شرايط دشواري را در مناطق خشك بوجود مي آورد. با 

به  اتكا  با  يزدي  بويژه كشاورزان  مناطق كويري  اين مشكالت، كشاورزان  وجود 

مشكالت  اين  حدودي  تا  جديد  علمی  توصيه هاي  پذيرش  با  و  موجود  تجارب 

را حل نموده، روستاها و مزارع اين منطقه را پابرجا نگه داشته و نسبت به ساير 

مناطق كشور توليد و بهره وري قابل قبولي دارند. معرفي و ترويج اين تجارب و 

خودآموخته ها به ساير مناطق مشابه، راهي براي كشاورزي پايدار و كمك به كاهش 

مشكالت طبيعي است. 

اين رفتارها بخشي از نتايج طرح تحقيقاتي شناسايي و مستند سازي دانش بومي 

كشاورزي در روستاهاي شهرستان تفت است. معرفي تجارب كشاورزان هر منطقه 

موجب ترويج آنها به ساير مناطق خواهدشد و در نهايت كشاورزان را در كاهش 

خسارت مشكالت طبيعي كمك مي نمايد. با توجه به اولويت خشكي و خشكسالي 

در مناطق خشك در اين نشريه راه هاي كاهش خسارت خشكي و خشكسالي و 

موضوعات مرتبط با آن مورد توجه قرار گرفته، كه معرفي مي گردد. 



6

روشهای ساده برای کاهش خسارت خشکی و خشکسالی در روستاهای استان یزد 

چگونه خسارت خشكي و خشكسالي را کاهش دهیم؟

1- مديريت كاشت.

 در روستاهاي كوهپايه اي كه قناتها به اصطالح هوابين هستند و ميزان آبدهي 

آنها بسته به ميزان بارندگي نوسان دارد و حتي در طول يكسال آب ثابتي ندارد 

بايد تركيبي از گياهان فصلي، يكساله و دائمي را منظور نمائيم بطوريكه متناسب 

با كمبود آب مواجه  برداشت محصول  يا چشمه و ضمن  قنات  آبدهي  با كاهش 

نشده، خسارت نبينيم. تقسيم زمين به گياهان دائمي، يكساله و فصلي راهي براي 

كاهش خسارت خشكسالي است. مثال تقسيم آب و زمين براي كشت گندم، يونجه و 

درخت بادام موجب مي شود در فصل بهار كه آب بيشتري در اختيار است، زراعت 

گندم داشته باشيم. به تدريج كه آبدهي قنات كمتر مي شود گندم برداشت و يونجه و 

بادام باقي مي ماند. چنانچه خشكسالي شديد بود با حذف يونجه درختان بادام را 

نگهداريم و خسارت كمتري را شاهد باشيم. 

در  بادام  باغات  يكپارچه  كشت  رفتار،  اين  گرفتن  ناديده  با  اخير  سالهاي  در 

را  و خسارت خشكسالي  موضوع خطر  اين  و  شده  رايج  كوهپايه اي  روستاهاي 

افزايش داده است. زيرا با كم شدن آبدهي قنوات در اواخر تابستان و فصل پائيز 

حمله  مقدمه  ضعف  اين  مي شوند.  ضعيف  درختان  و  مواجه  تشنگي  با  باغات 

آفات و بيماريها به درخت شده، خسارت خشكسالي را مضاعف مي كند. كاشت 

گياهان متنوع و مناسب به جاي تك كشتي دائمي و تخصيص مناسب زمين و آب 

كاهش  و  بهتر  بهره برداري  براي  موثر  راهي  دائمي  و  بهاره، ساليانه  به كشت هاي 

خسارت خشكسالي در اين قبيل روستاها است.

بهره وري در اين است که به جاي اينكه سعي كنيم با شرايط طبيعي و مشكل 
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خشكسالي مقابله كنيم، باتدبير و اعمال مديريت صحيح کشت، خود را با شرايط منطقه 

تطبيق دهيم. 

2- عادت دادن گياهان با شرايط خشكسالي. 

در زراعت هاي فصلي بهتر است اولين آبياري بهاره را چند روز، و برای درختان به 

مدت بيشتر با تاخير انجام دهيم تا گياه احساس تشنگي نموده و مجبور به ريشه دواني 

گسترده و عميق شود. اين خصوصيت باعث مي شود گياه در روزها و ماه هاي خشك، 

قدرت جذب آب بيشتری داشته باشد. به اصطالح گياه را با شرايط كم آبي عادت داده 

و آن را مجبور به ريشه دواني بيشتر نمائيم. 

3- كم كردن مصرف آب زراعي. 

درختان،  مازاد  شاخه هاي  و  پاجوش  هرز،  علف هاي  خودرو،  و  اضافي  درختان   

مصرف آب را افزايش مي دهند. حذف آنها، آب بيشتري را در اختيار گياه اصلي قرار 

مي دهد. 

� - كاهش تبخير رطوبت از سطح خاك.

در روزهاي گرم، بخش عمده آبي كه به زمين داده  مي شود از طريق تبخير از سطح 

خاک تلف مي شود. در اين شرايط، خاك مثل فتيله چراغ عمل مي كند و آب را از 

عمق به سطح خاک انتقال داده و موجب تبخير آن بخصوص در روزهاي اوليه آبياري 

را فراهم مي كند.

شخم سطحي و سله شكني تاحد زيادي اين مشكل را حل كرده، موجب ماندگاري 

بيشتر رطوبت در خاك مي شود. پوشاندن زمين از برگ و كلش و بقاياي گياهان هم تا 

حدودي موثر بوده، از تبخير رطوبت خاك جلوگيري مي كند. اليه اي از ماسه، پالستيك 

يا كود حيواني مي تواند به حفظ رطوبت خاك كمك كند. كود حيواني در زمين موجب 
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باالرفتن قدرت جذب و نگهداري آب شده، در شرايط خشكي به حل مشكل كمك 

مي نمايد. كودهاي شيميايي حاوي پتاسيم در اراضي سبك موجب افزايش مقاومت 

گياهان به خشکی می شود. موادمعدني حاوي پتاسيم مثل خاك شوره، بوغه، كموا و 

انواعي از شيل ها همين خاصيت را دارند كه از قديم مورد استفاده بوده اند. 

آبياري به شيوه جوي و پشته بجاي كرتي هم موجب کاهش سطح تبخير و حفظ 

بيشتر رطوبت خاك می شوند.

در اراضي رسي كه چند روز بعد از آبياري، خاك ترك مي خورد، تبخير رطوبت 

در عمق اهميت دارد و تركها موجب تبخير بيشتر مي شوند. پوشاندن سطح اينگونه 

اراضي با يك اليه ماسه بادي يا شن و گرفتن درز و تركهاي خاك، كمك موثري به 

حفظ رطوبت نموده، از تبخير سطحي و عمقي خاك تا حد زياد جلوگيري می کند. 

كشيدن ديوار، ايجاد بادشكن هاي زنده مثل درخت يا احداث موانع ديگر  دراطراف 

باغ و مزرعه از سرعت و شدت بادهاي گرم تابستان می کاهد. به همان نسبت تبخير 

قرار  تشنگي  و  معرض خشكي  در  كمتر  گياهان  و  كمتر شده  مزرعه  و  باغ  از سطح 

مي گيرند. 

 �- دقت در انتخاب نوع بذر و نهال. 

 مقاومت گياهان در برابر تشنگي متفاوت است. بايد ضمن مشورت با كارشناسان 

از پايه هاي درختان مقاوم به خشكي يا بذرهاي مناسب استفاده شود تا در برابر كم آبي 

و خشكي مقاومت بيشتر داشته باشند. 
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 بهره برداري از مالچ پالستيكي و شن سياه در مزرعه خيار براي
 حفظ رطوبت، گرم شدن محيط كشت – همت آباد 

  ايجاد كرتهاي كوچك به ابعاد سه متر در چهار متر با هدف كم آبياري 
در اراضي شني و صرفه جويي آب _ بردستان سانيج

یر
او

تص
ه 

وع
جم

م
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 استفاده از شن بعنوان مالچ جهت حفظ رطوبت خاك
روستای دامك علي آباد 

 استفاده از مالچ شن سياه با هدف گرم كردن محل رويش بذر و حفظ 
رطوبت خاك - روستاي دامك علي آباد

مجموعه تصاویر



11

روشهای ساده برای کاهش خسارت خشکی و خشکسالی در روستاهای استان یزد 

 آثار باقيمانده از آبخوانداري سنتي به شيوه كشت موره اي
  در كنار آبخيزداري مدرن )پله اي كردن رودخانه واحداث مخازن نفوذ آب( 

روستاي دريكهت سانيچ

 آبخوانداري و آبخيزداري به روش كشت در بانكت هاي موازي در اراضي شيب دار، 
كنار آبخوانداري مدرن در بستر رودخانه فصلي – دريكهت سانيج

یر
او

تص
ه 

وع
جم

م



12

روشهای ساده برای کاهش خسارت خشکی و خشکسالی در روستاهای استان یزد 

آبياري درختان در فصل كم آبي بصورت تشتك سازي پاي درختان

بستن سر چاههاي قنات براي حفاظت از قنات و آب 

مجموعه تصاویر
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 احداث كانالهاي انتقال آب از رودخانه فصلي به اراضي دامنه اي
 و آبخوانها جهت كشتهاي بهاره و تقويت آبخوان قنات- روستاي اهرك 

 تراس بندي و كشت گندم در اراضي دامنه اي كه منجر به توليد محصول و 
طوالني شدن گردش آبهاي فصلي در منطقه مي شود – باغ مهدي سانيج

یر
او
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وع
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 كشت در تراسهاي كوچك دامنه تپه ها با اهداف دو منظوره توليد 
محصول و آبخيزداري – روستاي سانيچ

  احداث گورآب با استفاده از هرزآبهاي بهاري جهت تقويت آبدهي قنات 
در تابستان – مزرعه صفوي سانيج

مجموعه تصاویر
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یر
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ه 
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م

كشت نظامه با هدف همزيستي با شرايط دشوار مناطق خشك – تفت

 تنظيم اندازه آب در آبياري موجب صرفه جويي و جلوگيري
 از تلف شدن آن مي شود
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 بهره برداري از آب چشمه ها و قنوات با دبي كمتر از نيم ليتر در ثانيه
براي كشاورزي از طريق احداث استخر – اكبر آباد صفوي

 كول گذاري در قنات با هدف حفاظت فيزيكي از آن و جلوگيري 
از نفوذ آب – روستاي ا. . . آباد پيشكوه

مجموعه تصاویر
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6- مديريت در مصرف آب زراعي. 

براي آنكه خسارت خشكي و خشكسالي كاهش يابد، توجه به مصرف صحيح آب 

ضروري است و بايد با توجه به شرايط خاك و ميزان آب روش مناسب آبياري انتخاب 

گردد.

اگر آبياري زيرزميني يا قطره اي دسترسي نباشد و مجبور به انجام آبياري غرقابي 

پشته اي و تشتكي  آبياري جوي و  با روشهاي  آبي  بايد در مواقع كم  باشيم، حداقل 

باغات، آبياري گردند تا تمام سطح خاك خيس نشود. در اين صورت به همان نسبت 

که سطح خيسي خاك کم می شود، تبخير از سطح نيز كاهش يافته و در مصرف آب 

صرفه جويي مي شود.

دقت در مدت و مقدار آبياري ضروري است. در اراضي شني به ازاي هر سانتيمتر 

ارتفاع آب آبياري حدود 10 سانتيمتر و در اراضي رسي حدود 4-3 سانتيمتر عمق 

خاك خيس مي شود. بنابراين بسته به عمق ريشه گياه، مصرف آب به اندازه اي صورت 

زياد زمين  به عمق  نفوذ  از  و  نرود  پايين تر  گياه خيلي  از محوطه ريشه  كه آب   گيرد 

جلوگيري شود. آبياري هاي سنگين در اراضي شني فقط موجب هدر رفتن آب مي شود 

و عالوه بر هدر رفتن آب مقداري مواد و عناصر غذايی را باخود شسته و موجب فقر 

خاك مي گردد. اراضي شني احتياج به آبياري سبك اما با طول دوره كوتاهتر نسبت به 

اراضي رسي دارند. در زمين هاي شني هرچه كرتها صاف و كوچك تر انتخاب شود 

امكان صرفه جويي در آبياري غرقابي بيشتر مي شود.

 7- صرفه جويي در مصرف آب آبياري با تنظيم مقدار جريان آب. 

 جريانهاي كم موجب طوالنی شدن مدت آبياری و اتالف آب در اراضي شني 

آب  هدررفتن  و  خاک  تخريب  موجب  ديگري  نحو  به  هم  تند  جريانهاي  مي شود. 

می شود. در روستاها معموال آب قنات به استخر وارد و سپس با دريچه استخر مقدار 

آب براي آبياري تنظيم مي شود اگر خروجي آب از استخر خيلي كم باشد اين آب 



18

روشهای ساده برای کاهش خسارت خشکی و خشکسالی در روستاهای استان یزد 

عمدتا در جويها و مسيرها نفوذ كرده و كمتر به مزرعه مي رسد و در كرتها هم موجب 

مصرف زيادتر آب مي شود. چنانچه خروجي آب از استخر را زياد بگيريم موجب 

سرريز آب از مقسم ها و كانالها شده به هدررفت آب مي انجامد. بنابراين تنظيم مقدار 

خروجي آب از استخر براي صرفه جويي آب مهم است و بسته به شرايط مسير انتقال 

آب، مساحت كرتها و وضعيت خاك، مقدار آب را بايد طوري تنظيم كرد تا ضمن 

كوتاه شدن زمان آبياري موجب سرريز و هدررفت آب در مسير انتقال نشود. 

8- انتخاب ساعات خنك روز براي آبياري

در ساعات خنك مقدار تبخير آب از سطح كانالها و كرتها كمتر است. در فصل 

گرم نفوذ آب خنك در خاك از فشار گرما بر محيط گياه می کاهد و نتيجه آبياري را 

بهتر مي كند. 

آبياري در ساعات خنك شب يا صبح باعث مي شود در روزهاي بعد مزرعه كمتر 

در معرض تشنگي قرار گيرد. 

�- جلوگيري از هدررفت آب در مسير انتقال.

تا مزرعه  انتقال  قنوات، سطح استخر و مسير  تبخير مستقيم آب در مسير راهرو 

آب  بخار  و خروج  آب  تبخير  زمستان  سرد  روزهاي  در  است.  توجهي  قابل  ميزان 

از دهانه باز چاه هاي قنات و استخر بخوبي مشاهده مي شود. در تابستان اين تبخير 

شديد تر است وليكن ديده نمي شود.

براي كاهش تبخير آب در اين مسيرها بايد سعي شود دهانه چاههاي قنات هميشه 

بسته باشد، استخرهاي ذخيره آب حتي المقدور عميق و با سطح كم ساخته شوند و 

چنانچه مقدوراست كانال هاي انتقال آب بصورت سرپوشيده باشند.

اگر استخر و كانال هاي انتقال آب خاكي است و به هر دليل امكان تعمير آنها با 

بتن، سيمان و غيره نمي باشد، بهتر است با مقداري گل و الي و خاك رس نفوذپذيري 
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آنها را كم شود تا تلفات آب در اين مسيرها به حداقل برسد.

گل آلود كردن آب، هرچند مدت يكبار، در مسير خشكان قنات، استخر و كانالها 

سبب مي شود تا آب كمتر به زمين نفوذ كند. 

10- حفظ رطوبت خاك بعد از آبياري. 

سله شكني و شخم سطحي بعد از آبياري مي تواند به حفظ رطوبت خاك بخصوص 

در باغات كمك كند. اين عمليات موجب جلوگيري از تبخير سطحي خاك و حفظ 

رطوبت در محيط ريشه گياه خواهد شد.

با ايجاد يك  بعضي از علفهاي هرز هم هستند كه آب كمي مصرف مي كنند ولي 

اين  جمله  از  ارزن وحشي  كه  مي شوند  خاك  رطوبت  حفظ  موجب  سايه  و  پوشش 

علفهاي هرز مي باشد. وجود ارزن وحشي كه در گويش محلي به علف باغي يا نرمگي 

براي حفظ  ايجاد يك اليه پوششي مي كند و در مجموع  باغ  معروف است در كف 

رطوبت خاک مفيد است.

سلمه تره،  پيچك ها،  چون  گياهاني  ندارند.  را  خصوصيت  اين  علفهاي هرز  ساير 

تاج خروس، پنيرك و اين قبيل گياهان آب زيادي مصرف مي كنند كه براي صرفه جويي 

آب بايد با آنها مبارزه نمود. كندن اين علفها قبل از بذر دهي و باقي گذاشتن الشبرگ 

آنها به عنوان يك پوشش در سطح كرتها موجب حفظ رطوبت خاك مي شود. 

تقويت خاك با كودهاي حيواني و داراي پتاسيم موجب باالرفتن قدرت نگهداري 

آب در خاك و همچنين باالرفتن قدرت جذب ريشه ها و مقاومت گياه در برابر خشكي 

مي شود. 

11- مي توان از چالكودها عالوه بر تغذيه گياه به عنوان كمك به 

حفظ رطوبت خاك بهره برد. 

چالكود كه در كشت زراعت هاي كپه اي و براي تغذيه درختان رايج شده است، در تامين 
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رطوبت بيشتر براي گياه مفيد بوده از فشار تشنگی بر گياهان در روزهای خشک می کاهد. 

12- اجراي شخم عميق براي افزايش تحمل خشكي. 

مي شود.  خاک  در  آب  بيشتر  ذخيره  و  نفوذ  افزايش  موجب  عميق  شخم  اصوال 

در مورد درختاني مثل انار، با انجام شخم عميق ريشه هاي سطحي قطع و در همان 

محل تعداد زيادي ريشه جديد بوجود مي آيد و در نهايت شبكه گسترده و انبوهي از 

ريشه هاي جديد تشكيل را مي دهد. اين موضوع قدرت جذب آب را در گياه افزايش 

داده موجب مقاومت بهتر گياه در برابر خشكي مي شود. در مورد درختاني مثل انار، 

توت اين موضوع به افزايش قدرت جذب آب توسط ريشه منجر شده وليكن درختاني 

مثل هلو، آلوچه، زردآلو و بادام چنين خاصيتي نداشته و بهتر است مقاومت آنها را از 

طريق ايجاد چالكود يا كانال كودهاي انباشته از مواد جاذب الرطوبه مثل كود حيواني. 

خاك برگ، پرليت و غيره افزايش داد.

 هرچه كوبيدگي خاك كمتر و خلل و فرج آن بيشتر باشد، آب بيشتري جذب و 

نگهداري مي شود. بنابراين بايد از كوبيدگي بيش از حد خاك جلوگيري كرد تا آب 

بيشتري جذب، ذخيره و در اختيار ريشه قرار گيرد. 

 12- تقويت منابع آبي از طريق عمليات ساده آبخيزداري و 
آبخوانداري. 

كشت بهاره در اراضي باالدست قنات، احداث گورآب و تزريق آبهاي مازاد فصول 

زمستان و بهار به آبخوان قنات، موجب آبدهي هرچه بيشتر قنات در فصل تابستان 

مي شود. امروزه ذخيره سازي آب در مخازن هم رايج شده و در روزهاي بحران كم آبي 

مي تواند از خشكيدگي باغات جلوگيري كند. معموال باغات روستاهاي كوهپايه اي در 

خشكسالي ها از نيمه مرداد تا پايان شهريور آسيب مي بيند. با ذخيره سازي آب در اين 

مخازن مي توان تاحدودي اين مشكل را كاهش داد. 



21

روشهای ساده برای کاهش خسارت خشکی و خشکسالی در روستاهای استان یزد 

احداث مخزن ذخيره آب بصورت زيرزميني در مناطق مستعد روش مفيد ديگري  براي 

تقويت منابع آبي است. با احداث ديواره هاي مناسب جلو جريان آب زيرزميني در يك 

دره گرفته مي شود و مخزن زيرزميني مصنوعي ايجاد می شود كه به افزايش آبدهي چاه يا 

قنات كمك مي كند. بعضي قناتها اين استعداد را دارند كه در فصل زمستان از آبدهي آنها 

جلوگيري شود تا آبخوان قنات بيهوده تخليه نشده، براي فصل مناسب بهره برداري شود. 

چنانچه احساس كنيد قنات شما استعداد اجراي اين گونه كارها را دارد با كارشناس 

قنات يا زمين شناس مشاوره نماييد و از تخليه بي موقع قنات خود جلوگيري كنيد. 

13- تنظيم و مديريت مصرف كودهاي شيميايي را با شرايط 
خشكي و خشكسالي.

كودهاي ازته مثل اوره و نيترات موجب رويش سريع گياهان و رشد رويشي آنها مي شود 

و به همان نسبت نياز آبي گياه را باال مي برد. در خشكسالي هرچه رشد رويشي درخت قبل 

از شروع فصل گرم كندتر شود، مقاومت گياه در برابر خشكي افزايش مي يابد.

در فصول گرم و خشك و در خشکسالی، بهتر است كودهاي شيميائی ازته و كود 

مرغی كمتري مصرف شده و به جاي آن از ساير كودهاي حيواني استفاده شود. همچنين 

در فصل پاييز از مصرف كودهاي ازت دار در باغات پرهيز شود زيرا اينگونه كودها 

موجب رشد رويشي در تاج درخت و توليد بافت هاي نو شده، آسيب پذيري درخت در 

برابر سرماي اواخر پاييز افزايش و موجب خسارت مي شود. 
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