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 چکيده 
 نديفرآ یدانش سرو کار داشته اند و ط نيانسان است که با ا یگددراز مدت زن یها  قرن اتيحاصل تجرب یدانش بوم

آن جامعه  یازهايتراوش کرده و با توجه به ن یاز درون جامعه محل یاند. دانش بوم يافتهو خطا بدان دست  شيآزما

 ین رو آنچه بر جاياز ا. نداشته حذف شده است یسازگار یبوم طيزمان آنچه که با مح یشکل گرفته است و در ط

در اين پژوهش به منظور بررسی سير تاريخی وقوع خشکسالی های  دارد. یو فرهنگ حاکم سازگار طيمانده است با مح

استفاده گرديد و به منظور اطالع از ميزان آسيب  (SPI) یمياقل یشاخص خشکسالاقليمی در شهرستان تفت، از 

کمک گرفته از مطالعات ميدانی پذيری منطقه از خسارات خشکسالی و نحوه مديريت آن توسط دانش بومی کشاورزان 

پژوهش حاضر سعی شده تا ضمن مشخص نمودن سير تاريخی وقوع خشکسالی اقليمی، به معرفی چند مورد از در شد. 

  رزان شهرستان تفت يزد، در مديريت ريسک خشکسالی کشاورزی پرداخته شود.دانش بومی کشاو

 دانش بومی، خشکسالی، کشاورزی، مديريت ريسکهای کليدی: واژه
 

 مقدمه - 1
 اريبس یکرد. دانش سنت انيمجموعه اطالعات مردم و دانش توده مردم ب توانيرا م یدر زبان فارس یمفهوم دانش بوم

شامل مشاهدات  یدانش نيشده است. چن شيدر طول زمان بارها آزما مانديم یاما آنچه که باق شود،يآهسته جمع م

بندی شده است که کامالً با  های طبقه و نظام یخاك، آفات نبات ا،آب و هو وانات،يح اهان،يدر مورد گ قيو دق رکانهيز

و قابل  قياند، دق کرده یها با آن زندگ های آنان نسل مطابقت دارد و چون کشاورزان و خانواده یاوضاع و احوال محل

به وجود آمده  یقاتيتحق های ستگاهياست که در ا یتر از دانش و گسترده عتريوس ارياست و از نظر حجم بس ینيب شيپ

دانش  نيانسان است که با ا یگددراز مدت زن یها  قرن اتيحاصل تجرب یدانش بوم (.1831 ،یو رستم یاست )کران

تراوش  یاز درون جامعه محل یکرده اند. دانش بوم دايو خطا بدان دست پ شيآزما نديفرآ یسرو کار داشته اند و ط

نداشته حذف  یسازگار یبوم طيزمان آنچه که با مح یآن جامعه شکل گرفته است و در ط یازهايکرده و با توجه به ن

 یدانش بوم یها یژگيو گريدارد. از د یو فرهنگ حاکم سازگار طيمانده است با مح یز ابن رو آنچه بر جاشده است . ا

تحول  رييدچار تغ زين یدانش بوم یفرهنگ راتييدارد، با تغ یسازگار یدانش با فرهنگ بوم نياست. از آنجا که ا يیايپو

ها و  عالوه بر گردآوری روش ،یاساس امروزه صاحبنظران عرصه دانش بوم نيبر هم است. هشده و با فرهنگ سازگار شد

توجه دارند. در دو دهه  زيبه دانش برتر و مناسب ن یابيروشها جهت دست نيا یعلم قيو تلف یبه بررس ،یميفنون قد

 ،یپزشک ه،يتغذ ،یدامپزشککشاورزی، دامپروری و  یو اجرای طرحهای توسعه، استفاده از دانش بوم زیير برنامه ر،ياخ

 داريفناوری پا ايرا تحت عنوان فناوری مناسب و  ریيگ ميتصم های وهيو ش یهای اجتماع شکل شهرسازی، معماری،

حاصل از  یطيمح ستينامطلوب ز امدهایيناموفق توسعه و پ استهایيس م،يتحول عظ نيا ليضروری ساخته است. دل

 نيهمچون تأم يیبا چالشها 21بخش کشاورزی در قرن (، 2001طبق گزارش فائو) (.1831 ری،يآنهاست )عمادی و ام
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 نيو ب یبلکه در سطوح مل ،یو کاهش فقر نه تنها در سطح محل یطيمح ستيز ليتوجه به مسا ،يیامواد غذ ديو تول

 0/1از  شياست که ب یکند، در حال ديدو برابر حال حاضر تول ديبخش کشاورزی با 2000تا سال . روبروست یالملل

جنگلها و مراتع و  بيتخر. (2001)پيمنت،تخاك اس شيکشاورزی جهان در معرض فرسا یهکتار از اراض ارديليم

 تيروبروست. جمع يیها چالش نيبا چن زين راني. کشور اکند یرا چند برابر م ها یدگيچيپ نيا نيريکاهش منابع آب ش

بتوانند مواد  ديبا ریيعشا -يیکننده روستا ديتول تيو جمع دينفر خواهد رس ونيليم 100به  2000تا سال  رانيا

 شيکشور با فرسا عکشاورزی و مرات یاراض گر،يرا فراهم کند. از سوی د شيمصرف کننده رو به افزا تيالزم جمع يیغذا

مواد  دينه تنها تول نيبنابرا(. 1830)سازمان جنگل و مراتع،  شونديم ديمراتع تهد یاهيپوشش گ بيخاك و تخر ديشد

و  ها تيمحدود یو اقتصادی و اجتماع یطيمح ستيبلکه عوامل ز شود،يمواجه م شتريبا تقاضاهای روز افزون و ب يیغذا

به  ازيالذکر ن های فوق . همه چالشدهند یرا شکل م ای دهيچيپ اريبس تيکه وضع آورند یرا بوجود م دیيجد های ینگران

های ذکر شده نه تنها در  و کشاورزی دارد. چالش يیو توسعه روستا یعيمنابع طب تيريدر مد داریيهای پا استراتژی

اند که  مطرح زيحوزه آبخ کيدارند، بلکه در سطوح باالتری همچون  تياهم سطوح انفرادی، خانوارها، مزارع و روستاها

و  يیمردم روستا های تيو قابل یدانش بومراستا الزم است  نيهستند. در ا ریيگ ميمستلزم سطوح باالتری از تصم

ضمن مشخص نمودن سير  وهش حاضر سعی شده تاژدر پ مشارکت داده شود. یعيمنابع طب داريپا تيريدر مد ریيعشا

دانش بومی کشاورزان شهرستان تفت يزد، در مديريت ريسک  تاريخی وقوع خشکسالی اقليمی، به معرفی چند مورد از

 پرداخته شود.خشکسالی کشاورزی 

 روش تحقيق داده ها و -2

 منطقه مورد مطالعه ییايجغراف تيموقع-
کيلومتری مرکز استان قرار دارد. وسعت اين شهرستان    20شهرستان تفت در جنوب غربی استان يزد و در فاصله 

تا  81و ْ 10درصد وسعت استان يزد می باشد. مختصات آن در واقع از عرض شمالی َ 31/8هکتار معادل  088331

بارندگی متوسط  (.1قرار گرفته است)شکل  05و ْ 05تا طول شرقی َ  08و ْ 20و طول شرقی َ 81و ْ 02عرض شمالی َ

درصد از اين بارش در فصل زمستان می باشد. حداقل ارتفاع شهرستان تفت حدود  10ميليمتر و  131شهرستان 

که مربوط به قلّة شير کوه می باشد.  بر اساس جديدترين  متر از سطح دريا 5080متر و حداکثر ارتفاع آن  1000

 (.1)شکلدهستان می باشد 10تقسيمات کشوری، اين شهرستان دارای دو شهر، دو بخش)مرکزی، نير( و 

 
 موقعيت کشوری و استانی شهرستان تفت -1شکل

 ( SPI ) خشکسالی اقليمی شاخص -
  یمياقل یشاخص خشکسالدر اين پژوهش به منظور بررسی سير تاريخی وقوع خشکسالی های اقليمی در شهرستان تفت، از 
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 (SPI )  اقليمی در جهان می باشد های مهم مورد استفاده در مطالعات خشکسالیشاخصيکی از استفاده گرديد. اين شاخص از. 

ای اولين بار در ايالت کلرادو آمريکا به کار بردند و دريافتند که توزيع گاما اين شاخص را بر 1558و همکاران در سال  مک کی

 در. شود می محاسبه آن مدت طوالنی بارندگی های ثبت اساس بر منطقه هر برای SPI  . شاخصمناسب ترين توزيع می باشد
 سپس می شود، گرفته نظر در گاما توزيع اين معموال شود؛ می داده برازش بارندگی مدت بلند آمار بر مناسب آماری توزيع ابتدا

(. 2000 همکاران، و سونمز ،1558کیمک)می گردد تبديل نرمال توزيع به مساوی احتماالت از استفاده با توزيع تجمعی تابع

و  هايز) و قابليت آن برای هر مقياس زمانی اذعان داشته اند SPIبه قابليت انعطاف پذيری  بسياری از محققين خشکسالی،

( سادگی محاسبات 1را به صورت زير بيان کرد که  SPI( درتحقيق خود محاسن شاخص 1838لشنی زند ). (1555همکاران، 

2)SPI  در هر مقياس زمانی قابل محاسبه است، اين ويژگی باعث شده است تا قابليت پايش شرايط توام اقليمی، هيدرولوژيکی و
اين شاخص از توزيع نرمال، می توان وقايع خشکسالی شديد و حدی را برای هر محل  ( به علت تبعيت8کشاورزی را داشته باشد. 

نشان دهنده بارندگی بيشتر از بارش متوسط و مقادير منفی آن معنای  SPIو هر مقياس زمانی طبقه بندی نمود. مقادير مثبت 

يا کمتر برسد  -1ر مستمر منفی و به مقدار به طو SPIطبق اين روش دوره خشکسالی هنگامی اتفاق می افتد که  عکس را دارد.

خشکسالی  و مدت کوتاه مقياس های در اقليمی های خشکسالی تداوم و شدتمثبت گردد.  SPIو هنگامی پايان می يابد که 
هوايی برای مقادير  و آب طبقه بندی وضعيت .می شود برآورد شاخص اين توسط مدت بلند مقياس های در هيدرولوژيکی های

 .( آمده است1باشد، در جدول شماره)می (1558 کی) مک مطابق با طبقه بندی،  SPI )مثبت تا منفی( شاخص مختلف

 SPI شاخص اساس بر بندی خشکسالی اقليمی طبقه -(1جدول)

 

 

 

 

 
 

 

 مطالعات ميدانی-
در اين پژوهش به منظور اطالع از ميزان آسيب پذيری منطقه از خسارات خشکسالی و نحوه مديريت آن توسط 

از طريق تکميل پرسشنامه توسط کشاورزان  کمک گرفته شد. مطالعه ميدانیاز مطالعات ميدانی دانش بومی کشاورزان 

ساکن در محدوده ی مطالعاتی، خبرگان محلی و کارشناسان کشاورزی دفاتر ترويج و خدمات کشاورزی دهستان ها، 

ام گرديده انج همچنين مستندات رؤيت شده از نقاط آسيب پذير، بوسيله ی بازديدهای ميدانی به عمل آمده از منطقه

 است.

 نتایج و بحث    3
 SPIنتايج مربوط به بررسی سير تاريخی وقوع خشکسالی های اقليمی در شهرستان تفت حاکی از آن است که شاخص 

در هر سال می باشد.  در اين سی سال، با سال های نرمال،  SPI طی سه دهه اخير، دارای مقادير مختلفی از شاخص

های تفت مربوط  متفاوتی از نظر شدت و وسعت مواجه بوده است. شديدترين خشکسالیترسالی ها، و خشکسالی های 

بوده است که در دو کالس شديداً خشک و خيلی خشک قرار گرفته 1835-50و  1831-38و  1883-85به سالهای 

شدن شرايط  است. همچنين روند بارشی و وقوع خشکسالی ها،  نشان دهنده سير نزولی آن می باشد و حاکی از حادتر

نتايج حاصل از مطالعات ميدانی در  (.2خشکسالی و کم آبی اين شهرستان نسبت به سی سال گذشته می باشد)شکل

محصوالت زراعی در اين شهرستان تفت حاکی از آن است که،  باغی و زراعی محصوالت بر خشکسالی تأثير زمينه

منطقه عمدتاً به صورت آبی کشت می شود و نحوه آبياری اين محصوالت به صورت غرقابی می باشد. عمده ترين 

 وضعيت آب و هوايی SPIشاخص 

 شديدا مرطوب و بيشتر2

 بسيار مرطوب 55/1تا 0/1بين 

 مرطوب متوسط 55/1تا  1بين

 نزديک نرمال 55/0تا  -55/0بين 

 خشک متوسط -55/1تا  -1بين

 بسيار خشک -55/1تا -0/1بين 

 شديدا خشک و کمتر -2
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محصوالت زراعی که کشت می شود شامل گندم، جو، يونجه، حبوبات وصيفی جات، سيب زمينی، شلغم، کدو ، هويج، و 

مقاوم ترين گونه های زراعی جو،گندم و يونجه می باشد.در مورد گندم، با ... می باشد که به اذعان کشاورزان منطقه، 

روز يکبار نيز درمنطقه گزارش شده است،  10توجه به قدرت تحمل اين گياه به دور آبياری بلند مدت به طوری که تا 

ات کوهستانی منطقه در عالوه بر آن آبياری جو وگندم با شروع  فصل تابستان به پايان می رسد، و زمانی که اکثر قنو

اين فصل کم آب يا خشک می شود اين محصول زراعی نياز به آبياری ندارد. در مورد يونجه بايد به اين نکته اشاره نمود 

که هر چند در سال های خشک و کم آب محصول قابل توجهی ندارد ولی به علت چند ساله بودن اين محصول زراعی، 

ه سبز می شود و به محصول دهی می رسد. در شهرستان تفت به علت تنوع زياد با پايان دوره )سال( خشک دوبار

نظير؛ بادام، گردو،  درختانی غالباً شهرستان درختان گوناگونی يافت می شود که آبی باغات دراکولوژيکی و توپوگرافی، 

منطقه حاکی از آن است که آسيب  زردآلو، آلبالو، توت، انار، انگور، پسته، سيب و... وجود دارد. نظرات کشاورزان خبره

پذيرترين گونه های درختی، نسبت به خشکسالی و کم آبی درختان سياه ريشه) زردآلو، آلبالو، هلو، آلوچه( و گردو می 

باشد. همچنين مقاوم ترين آنها نسبت به خشکسالی و کم آبی درختانی نظير؛ پسته، توت، انار ، انگور و بادام می باشد. 

ع تامين آب مورد نياز اين درختان در مناطق کوهستانی و کوهپايه ای، قنوات و چشمه ها و در مناطق مهمترين منب

هدايت  دشتی و حاشيه کوير) کوير ابرقو( چاه های نيمه عميق و عميق بهره برداری کشاورزی که عمدتاً دارای

 الکتريکی و امالح زيادی می باشد، به شمار می رود.

 
 ( در ايستگاه تفت1810-1850ساله) 80ساالنه در دوره  SPI(: شاخص 2شکل)

که در بکار گيری روش های مختلف کشت زراعی و باغی  تفت، شهرستانمطالعه دانش بومی کشاورزان همچنين 

 مديريت خشکسالی کشاورزی انجام شد، به صورت زير می باشد: در زمينه ( 1835توسط دهقانی تفتی و همکاران)

، کشت  (تلفيق باغ و زراعت )شامل کشت نظامه ، تلفيقی ؛مقابله با کم آبی و خشکسالیکشت با هدف - الف

 قنات وکشت جوی وپشته ای بوده است.طشتکی )اجنه بندی(، کشت آب زوری ، کشت صحرائی باال دست آبخوان 

 سوانح طبيعیایجاد باغات بصورت در هم و متراکم با هدف مقابله با خشکی ، طوفان ، آفتاب سوختگی و -ب

اين دانش بصورت کشت ترکيبی در يک ؛ کشت با هدف کاهش ریسك وخسارت ناشی از حوادث طبيعی -ب

کشاورزان کشت های خود را طوری تنظيم می کنند تا در اثر بروز يک حادثه طبيعی به تمام  .مزرعه يا روستا می باشد

درآمد ايشان لطمه وارد نشود. با توجه به استرس و تنش های متعدد مناطق بيابانی ، اعتقاد دارند ، کشاورز بايد طوری 

را به جای تک کشتی برگزيده اند و زمين و عمل کند که در اثر يک حادثه از زراعت بی بهره نماند و لذا چند کشتی 

آب خود را برای ترکيبی از درختان باغی  و تنوعی از محصوالت زراعی در نظر گرفته اند تا در اثر يک حادثه ريسک 

پذيری معيشت و درآمد ايشان  کمتر شود .  کشاورزان  قسمتی از زمين خود را بصورت کشت نظامه به باغ و قسمتی 

راعت وعلوفه تقسيم می کنند تا مثال ً در اثر سرمازدگی بادام ، محصول انار داشته باشد. و در صورت ديگر را به ز

سرمازدگی بادام و انار از انگور وساير درختان بهره ببرد و چنانچه تمام محصوالت باغی دچار سرمازدگی شد از زراعت 
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زراعت داشته باشد، درختان را نگهداری و درآمدی خود بهره مند شود و اگر در اثر خشکسالی نتوانست محصولی از 

بدست آورد. معموال کشاورزان بخشی از آب وخاك خود را برای توليد علوفه وتلفيق کشاورزی با دامداری درنظر می 

گيرند تا هر يک از اين درآمدها در اثرآفات ، بيماريها ،خشکسالی ، تگرگ ، طوفان ، سرمازدگی وغيره از بين رفت 

ديگر و درآمد ديگری داشته باشند وبه اين ترتيب ريسک پذيری خود را در برابر عوامل متنوع وشکننده محيط  محصول

  (،2)بيابان کاهش می دادند. جدول شماره

 (1835دهقانی تفتی و همکاراننظام کشت وکار در مناطق روستايی مورد مطالعه با هدف کاهش خسارت باليای طبيعی) -(2جدول)
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18 

 15 مناطق دشتی پسته ، انار ، توت، انگور ، گندم و جو ، يونجه  بيماريهای دامی دام محصوالت زراعی

نظام چند کشتی را بعنوان مديريت کشت در روستاهای منطقه مورد مطالعه معرفی و  (1838)دهقانی تفتی

محاسن آنرا شامل کاهش ريسک در برابر حوادث طبيعی ، همزيستی با شرايط خشکی و خشکسالی ، مقابله با خسارت 

فوائد نظام چند  (1831)اميری اردکانی. بادهای گرم و خشک ، مقابله با نور شديد و آفتاب سوختگی معرفی کرده است

کشتی را به صورت افزايش محصول ، کاهش خسارت آفات ، ازدياد کنترل کننده های طبيعی ، پايداری اکوسيستم 

های طبيعی ، حفاظت گياهان بوسيله گياهان ديگر ، گرده افشانی بيشتر ، تنوع محصوالت باغی ، حفظ ذخائر ژنتيکی 

کشت مخلوط اگر مناسب انتخاب شود موجب افزايش عملکرد محصول و  اظهار داشته( 1588)معرفی نموده . انی

نظام چندکشتی سنتی را در مقايسه با نظام تک کشتی موجب  (1835)اسديانايداری معيشت خانوار ميگردد. پ

 .گيری و گزارش نموده است ها اندازه پايداری بيشتر خاکدانه

 نتيجه گيری و جمع بندی    4
موضوع  نيشده است آشکار شدن ا رياخ یدر سالها سازی یباعث برجسته شدن موضوع بوم آنچهبه طور کلی، 
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 یجوامع، فرهنگها و فضاها نم نيب یبدون در نظر گرفتن تفاوتها گرانيگرفتن روشها و تجارب د عهياست که به ود

و  کهاياز تکن یاريبس هجوامع شود. تجربه روشن ساخته است ک نيدر ا یو بادوام ايمنجر به توسعه پا تواند

بوم  ستيو تطابق با ز یسازگار ليبه دل یبوم یفرهنگ و اجتماع در جامعه محل د،يدر عرصه تول یسنت یروشها

 نيمثال ا ی. براباشند یم داريبه توسعه پا دنيرس یهستند که امروزه معرف روشها يیجوامع همان روشها نيا

 یابانيب مهيو ن یابانيب یاز منابع محدود آب در نواح یسنت یاربهره برد یکهايموضوع روشن شده است که  تکن

 طيبا شرا یسازگار ليبه دل یسنت یکشاورز ديتول وهيش ايمانند بنه  یجمع یبهره بردار یروشها ايمانند قنات 

 رود. یمناطق به شمار م نيا داريتوسعه پا یروشها نيامروزه مناسب تر ،ینواح نيبه شدت شکننده ا کياکولوژ

مبحث مخاطرات جوی يکی از مسائلی است که به طور جد جوامع بشری به آن وابسته بوده و اثر بسيار عميقی در 

های گسترده در آب و هوای  های طبيعی دارد. در دانش رسمی با تکيه بر محاسبات آماری و بررسی محدوديت

ی نسبت به رفع اين نياز جوامع بشری نموده ا های ماهواره آوری گيری از فن حاکم بر يک منطقه و همچنين با بهره

ها غالبا در ابعاد چند صد  بينی های مورد بررسی اين گونه پيش است ولی به اين نکته بايد توجه داشت که پهنه

شوند که اين امر باعث ناديده گرفتن تغييرات آب و هوايی در مقياس مزوکليمايی و  کيلومتری در نظر گرفته می

شوند. اين تغييرات که گاه از يک مزرعه به مزرعه ديگر کامالً مشهود است نياز به دانش بومی  یميکرو کليمايی م

سازد که در اين پژوهش سعی شده است تا با جمع آوری دانش  در زمينه مخاطرات جوی را بيشتر روشن می

ست بيشتر نتايج در های دانش رسمی آب و هواشناسی زمينه کارب موجود به صورت بومی و تطبيق ان با يافته

 های ضروری مناطق شهری و روستايی باالخص امور کشاورزی را فراهم آورد. بستر فعاليت
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Abstract 
Indigenous knowledge is the result of experiences of centuries of human life that have worked 

with this knowledge and achieved through the process of testing and error. Indigenous 

knowledge is drawn from within the local community and is shaped according to the needs of 
that community, and over time, that which is not compatible with the native environment has 

been eliminated. What remains of Ibn is consistent with the environment and culture of the 

ruler. In this study, the climate drought index (SPI) was used to study the historical course of 

drought occurrence in Taft city. In order to know the extent of the region's vulnerability to 
drought damage and how it is managed by indigenous knowledge of farmers, it helps with field 

studies. Was taken. In this research, we tried to identify some historical knowledge of the 

occurrence of climate droughts, to introduce some of the knowledge of native farmers in Taft 
Yazd in agricultural risk management. 
Keywords: Indigenous Knowledge, Drought, Agriculture, Risk Management 
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