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 چكيده
 عنوان بهايران  مي باشد. بخش به اين مربوط نيز آب تلفات بيشترين حجم در نتيجه. است كشاورزي بخش كشور در آب منابع مصرف ترين عمده

 مناطق در زراعي گياهان توليد مشكالت مهمترين از يكي است. خشكي گرفته قرار جهان خشك نيمه و خشك ناحيه در توسعه حال در كشور يك
 در پايدار توليد و كشاورزي بنابراين توسعهاست.  آب مناطق كمبود اين در اساسي مسألهباشد و  مي ايران نظير جهان  خشك نيمه خشك و

درصد از سطح زير كشت كل كره زمين را به خود  80كشاورزي ديم  دارد. بستگي آب مصرف كارايي افزايش خشك به و نيمه خشك مناطق
در مسئله  اًكشاورزي خصوص . در حال حاضر و در آينده، اهميت چنينمي باشددرصد از غذاي اصلي مردم  62اختصاص داده است كه شامل توليد 

. است زراعت آبي به نسبت متفاوتي و متمايز خصوصيات يدارا ديم . زراعتبه طور روز افزون مورد توجه قرار گرفته است تغذيه جمعيت جهان
. جلوگيري از گرسنگي شود در راستايشده و  توليد مواد غذايي در جهان يدرصد 75 افزايش مديريت آب در كشاورزي مناطق ديم مي تواند باعث

 داراي اراضي محدوديت و آب منابع محدوديت اقليمي، يطشرا به توجه با ايران در با توجه به منابع محدود آب، استفاده بهينه از آن ضروري است.
 نياز در كشاورزي آب از معقول استفاده اساس، اين دارد. بر عهده به توليد اساسي در نقش آب و مصرف تامين مديريت ديم، كشت توليد پتانسيل
براي  باران آب استحصال هاي و سامانه باران ديريت آبروي روشهاي مبر  گذاري بنابراين سرمايهدارد.  صحيح گذاري سرمايه و ريزي به برنامه

 از اهميت بااليي برخوردار مي باشد. ديم هاي كشت
 ، مديريت آب باران، استحصال آب بارانكشت ديم، محدوديت آب كلمات كليدي:

 
 مقدمه

  حاصلخيز خاك هر و اصلي زنده جزء تيح و زنده موجود هر الينفك بخش و پيشرفت است و حيات عوامل ترين اساسي و مهمترين از يكي آب
 حجم آبي از درصد 90 از بيش كه است آن از حاكي ها برخي گزارشنتايج  و است كشاورزي بخش كشور در آب منابع مصرف ترين عمده .باشد مي
 .]1[ مي باشد بخش اينبه  مربوط نيز آب تلفات بيشترين حجم شود. در نتيجه كشاورزي مي توليدات صرف شود، مي استفاده كشور در كه

 مساحت درصد 75 از بيش در موجود، آمار برحسباست.  گرفته قرار جهان خشك نيمه و خشك ناحيه در توسعه حال در كشور يك عنوان بهايران 
  خشك و طقمنا در زراعي گياهان توليد مشكالت مهمترين از يكي خشكي. ]2[باشد  مي سال در متر ميلي 250 از كمتر بارندگي ميزان كشور
 مناطق در پايدار توليد و كشاورزي بنابراين توسعه .]4و  3[ت اس آب مناطق كمبود اين در اساسي مسأله مي باشد و ايران نظير جهان خشك نيمه

 .]5[دارد  بستگي آب مصرف كارايي افزايش خشك به و نيمه خشك
 درصد از غذاي اصلي مردم  62اص داده است كه شامل توليد درصد از سطح زير كشت كل كره زمين را به خود اختص 80كشاورزي ديم 

ميزان سطح . رشد جمعيت و تغيير الگوي مصرف در اقتصادهاي به سرعت در حال توسعه، باعث افزايش تقاضاي جهاني غذا شده است. مي باشد
ستم هاي آبياري جهان و گسترده ترين آبياري از با بزرگترين سي در آسياي جنوبيبه عنوان مثال . زير كشت ديم در مناطق مختلف متفاوت است

زيرزميني، بيش از نيمي از مناطق به كشاورزي ديم اختصاص داده شده است. در همه نقاط جهان، مناطق تحت كشت ديم رو به  هايطريق آب
در مسئله تغذيه  اًصوصكشاورزي خ ت چنيندر حال حاضر و در آينده، اهمي. افزايش بوده است، اما بهره وري از محصوالت اصلي بهبود نيافته است

 .]6[ به طور روز افزون مورد توجه قرار گرفته است جمعيت جهان
 نحوه پراكنش و مقدار تغييرات و بارندگي سال به سال تغييرات. است زراعت آبي به نسبت متفاوتي و متمايز خصوصيات داراي ديم زراعت

 پايداري و ثبات و درجه اعتماد ضريب و بوده باال ديم زراعت در يري خطرپذ و عدم اطمينان شود يم سبب كه هستند عواملي جمله از جوي نزوالت
 مورد باشد مؤثر ديم، عملكرد محصوالت پايداري و ثبات ايجاد و خطرپذيري كاهش در كه هاي مختلفي شيوه و راهكارها لذا. ]7[باشد  اندك آن

 است. توجه
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 75 افزايش ر ارزيابي جامع خود تخمين زده است كه مديريت آب در كشاورزي مناطق ديم مي تواند باعثسازمان بين المللي مديريت آب، د
با توجه به منابع محدود آب، استفاده بهينه از آن ضروري  .]6[ در راستاي جلوگيري از گرسنگي شودشده و  توليد مواد غذايي در جهان يدرصد
. ]9[باشند  مي كاهش به است، رو ريزش باران فراوان ميزان كه مناطقي در بلكه آب، كم و خشك ناطقم در تنها نه تجديد پذير آبهاي .]8[است 

 و ضرورت خواهد شد تا تجربه از پيش بيش جهاني مقياس در آب كمبود آينده دهه هاي در كه كنند مي بيني پيش متخصصان راستا همين در
 .]10[شود  تر افزون آب رآيي مصرفكا بهبود توجه به و آشكارتر حياتي ماده اين نبود

 نقش آب مصرف و تامين مديريت ديم، كشت توليد پتانسيل داراي اراضي محدوديت و آب منابع محدوديت اقليمي، شرايط به توجه با ايران در
 بيشتر عقيده به .است ناچيز ليالمل بين ميانگين با مقايسه در كشور در كشاورزي بخش در شده برداشت آب بازده. دارد عهده به توليد اساسي در

 جهت در كه باشند اميدوار خود آينده به نسبت توانند مي صورتي در باشند مي مواجه آب بحران با كه كشورهايي آب، نظران مديريت صاحب
 . ]11[ تالش كنند است، آب عمده كننده مصرف كه كشاورزي بخش در ويژه به آب بهره وري و كارايي افزايش

 معقول استفاده اساس، اين بر. است برخوردار بااليي اهميت از آبياري توسعه و آب منابع مديريت و ريزي برنامه در پارامتر اين به وجهت بنابراين
مهم و كشاورزي  آب عبارتي مديريت يا به كارا استفاده لزومبنابراين . ]12[ دارد صحيح گذاري سرمايه و ريزي برنامه به نياز كشاورزي در آب از

از  هاي ديم براي كشت باران آب استحصال هاي و سامانه باران روي روشهاي مديريت آببر  گذاري بنابراين سرمايه .]13[باشد  مي ضروري
 اهميت بااليي برخوردار مي باشد.

 
 ديم كشت در  باران مديريت آب

 5هاي بدون كاربرد بسياري وجود دارد. در اين مناطق، حداقل يندر اكثر مناطقي كه آب به اندازه كافي وجود ندارد، به دليل تراكم كم جمعيت، زم
مكان تخصيص بخشي از اراضي ت برد، زمين وجود دارد. بنابراين ابه زير كشآب باران موجود و آب زيرزميني و ...  توان بابرابر آنچه كه مي 20تا 

آوري آب باران و تنظيم ر بسياري از مناطق خشك و نيمه خشك با جمعآوري رواناب و سيالب در بسياري از اين مناطق وجود دارد. دبراي جمع
هاي تاه شدن دورهشود. به اين ترتيب امكان كوريزي ميهاي آبخيز براي تقويت و بهبود عملكرد محصوالت ديم برنامهآن در باال دست حوضه

در  باران از جمله روشهاي مديريت آب كند.هي كاهش پيدا ميصدمه وارد شده به محصول يا هر نوع پوشش گياخشكي وجود دارد. بدين ترتيب 
 ديم عبارتند از: كشاورزي

 خاك رطوبت يريت: مدسبز آب مديريت -1
استفاده مي شد. در اين روش آب رودخانه ها و درياچه ها در  در مديريت آب "آب آبي"ري از روش براي مدت زمان طوالني، به طور انحصا

ي، توليد برق و استفاده هاي ديگر، به كار گرفته مي شد. با اين حال در بسياري از مكان ها، بيشترين حجم آب شيرين آبياري محصوالت كشاورز
 در مناطقي كه به صورت  درصد آن تبديل به آب سبز مي شود. 65است، يعني آب موجود در خاك. از كل بارش يك منطقه،  "آب سبز"در 

 آب آبي مي شوند و بزرگترين بخش از بارندگي تبخير مي گردد.  مقدار ناچيزيا باعث به وجود آمدن دشت هاي بي درخت هستند، بارندگي ه
مديريت بهتر رطوبت خاك آب سبز يك عامل كليدي در كشاورزي ديم است. . آب آبي را جبران كند آب سبز مي تواند كمبود منابعمديريت بهتر 

 رطوبت خاك اغلب غير قابل اعتماد ترين و  ضروري است. ،بازده باالتر از كشاورزي ديم يا همان مديريت آب سبز، به منظور دستيابي به
0Fكمياب ترين منبع تامين آب است، كه اين مسئله در هنگام افزايش در دسترس بودن و بهره وري آب، براي توليد ماده گياهي

 ، باعث ايجاد چالش 1
 .]6[ مي گردد

 د كه عبارتند از:س بودن رطوبت خاك وجود داردستر راه هاي مختلفي براي افزايش در
 حفاظتيشخم  -1 -1

شخم و تخته (شكل خاصي از مالچ است كه در آن خلل و فرج خاك با حركت تخته بر روي سطح خاك بسته  همچونپايه  شخمروش هاي 
محصول تاخير وجود داشته، ضروري است  شتباران و كا بارشدليل اينكه ممكن است بين زمان ه در حفظ رطوبت خاك موثر هستند. ب مي شود)،

1Fاز برخي از شيوه ها به منظور حفظ بيشتر رطوبت خاك در كشت ديم، استفاده گردد. به كمك روش هاي شكافتن عميق ويژه

2Fو شخم زير خاكي 2

3 
باعث  در اتيوپي "Maresha"روش اصالح شده شخم گرديد. عملكرد درصدي  60، كاهش فرسايش و افزايش نفوذ آبباعث افزايش  مي توان

راه يك به همين ترتيب، شخم زدن زمين قبل از شروع فصل باراني،  درصد شده است. 20افزايش عملكرد تا  كاهش زمان مورد نياز براي شخم و
 من به كار گرفته به طور معمول در مناطق پنبه كاري جنوب ي باران است. شخم زدن زمين قبل از باران فصل اوايل موثر براي بهبود نفوذ آب در

 .]6[ مي شود

 
 

                                                            
1 - Biomass 
2 - Particular deep ripping 
3 - Sub soiling 
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 استفاده از مالچ و كمپوست -2 -1
كاه و كلش، برگ، كود، چوب، پوست، پوست كاكائو، كلش برنج، پوسته  مانند .گستره وسيعي از مواد را مي توان به عنوان مالچ استفاده كرد

مالچ  مزاياي استفاده از استفاده مي گردد. هوارطوبت به  كمپوست به منظور حفظ آب در خاك و كاهش هدر رفتاز  بادام زميني، پالستيك.
خاك در  موارد گزارش شده است)، جلوگيري از رشد علف هاي هرز، محافظت از درصد نيز در برخي 80( تا  كاهش تبخير آب از خاك :عبارتند از

 ش باد. فشردگي خاك و محافظت از خاك در مقابل فرساي برابر سرما و گرماي شديد، جلوگيري از
حشرات و نرم تنان. اما  و جذب جوندگان ،اما استفاده از مالچ معايبي نيز دارد كه عبارتند از: محدود شدن نفوذ آب به خاك در بعضي از مالچ ها

ظرفيت نگهداري كشاورزان به منظور بهبود برخي مناطق در كل مزاياي استفاده از مالچ نسبت به معايب آن، تقريبا در همه موارد بيشتر است. در 
 .]6[ از ورمي كمپوست استفاده مي كنند مورد نياز براي آبياري، به طور گستردهآب  آب در خاك و كاهش

 استفاده از مواد سوپرجاذبها  -3 -1
3Fسوپرجاذبها

 و آب ز جذبا پس آنها كه هر ذره هستند آبدوست از جنس هيدوركربن پليمري هاي يا هيدروژلها، شبكه ها)فراجاذب و(ابرجاذبها  1
 شدن خشك اثر در و نگهداري جذب، را آب خود وزن برابر چندينو  ]14[ حفظ كرده را خود شكل هندسي مكانيكي، قوام بودن دارا ضمن تورم

 مدت به خاك يافته و افزايش خاك در را آب سازي ذخيره و نگهداري قابليت ترتيب بدين و شود مي تخليه تدريج به پليمر داخل آب محيط،
 آن، تدريجي كردن آزاد و آب نگهداري و جذب با جاذب سوپر پليمرهاي .]17و  16، 15[ دمان مي مرطوب مجدد، آبياري به بدون نياز و والنيط

 .]18[يابد  مي افزايش آبياري راندمان در نتيجه و داده افزايش را رطوبت به دسترسي گياه زمان مدت
 ، سهولت]21و  20، 19[آب  نگهداري ظرفيت افزايش و بستر فيزيكي بافت بهبود ر، سبببا بست اختالط صورت درپليمرهاي سوپرجاذب 

 مصرفي كود و آب واحد به ازاي را ميزان عملكرد و گردند ]24و  23[ خشكي استرس كاهش، ]22و  14[غذايي  عناصر و آب به گياه ريشه دسترسي
اين پليمرها باعث استفاده بهينه . ]27و  26، 25، 14[ بهبود بخشند را گياه توسط غذايي عناصر و آب كارايي مصرف قادرند رو دهند. از اين افزايش

 .]28[از منابع آب و حفظ آن، افزايش رطوبت خاك و افزايش مواد غذايي و ريزمغذي هاي ضروري در خاك مي گردند 
 حفاظت از آب در مزرعه -4 -1

4Fنال هاي خاكريزيارطوبت خاك در مزرعه وجود دارد، مانند تراس هاي ابرويي، كبهبود در دسترس بودن  تكنيك هاي مختلفي در راستاي

و  2
بندهاي  ،يسيستم هاي بين رديف ،بندهاي گياهي، خطوط زباله، ايي و ذوزنقه نيم دايرهبندهاي ، يتراس بندهاي، يسنگبندهاي  شيارهاي عميق،
5Fكلميكروكتچمنت هاي لوزي ش و گره خورده شيارهاي ،جوي پشته ايي

باعث  اقدامات (زمين هاي كوچك احاطه شده به شكل الماس). اين 3
 كاهشباعث ، احداث باد شكنديگر، از جمله  . اقداماتمي گرددو افزايش رطوبت خاك آب به خاك نفوذ  كاهش سرعت رواناب هاي سطحي، بهبود

 .]6[در مزرعه مي گردد  شبنم و گسترش حضور موثرآب تبخير 
 قيعم يزهكش از اجتناب از طريق خاك رطوبت بهبود -5 -1

 در گذرها آبجوي و  بستنرابطه با   در ژهيو به دندار وجود ،مي شوند نيز خاك رطوبت شيافزا موجب ،بزرگتر مناطق در كه اقدامات برخي
6Fشيب منطقه در. منطقهيك 

تشكيل شده  نشده نترلك ليس شدن يجار از پس نرم يآبرفت يها دشت در كه آب گذرهايي كشاورزان تره،يار در 4
 .]6[ پيدا نمود بهبود وسيع منطقه كي در رطوبت خاك جهينت در را مسدود كردند وبودند 

7Fاستحصال آب باران -2

5 
 روشهاي  نيز و جايگزين آب منابع از استفاده زمينه در تحقيق لذا ضرورت باشد، مي كشاورزي بخش به مربوط آب مصرف عمده كه از آنجا

 و نظير چاه معمول آب منابع به اتكاء كاهش باعث تواند مي مستقيم غير كه بطور روشهايي از يكياست.  ضروري بسيار آب صرفم در جويي صرفه
 از .باشد بارش مي محل در باران آب از برداري بهره و آوري جمع آن از منظور است كه باران آب مستقيم استحصال باشد، رودخانه آب يا و قنات
 تواند مي گيرد، استفاده قرار مورد صحيح مديريت اعمال با بتواند چنانچه دارد، وجود نقاط كشور همه در تقريبا كم، مقدار به چند هر باران، كه آنجا

 .]29[واقع شود  مفيد موجود، دهاي كمبو از بخشي جبران جهت
 با مواجه مناطق در كه باشد مي آبي كم با مقابله يبرا باران آب از برداري بهره مديريت هاي تكنيك ترين شاخص از يكي باران آباستحصال 

 براي آن سازي ذخيره سپس و نزوالت آوري جمع براي زمين از سطحي اختصاص ،روش اين مبنايباشد.  مي توسعه حال در سرعته ب كمبود آب
 مقدار قبيل از هايي ويژگي به مناسب روش ابانتخ در بايد باران، آب استحصال روشهاي تنوع به توجه با باشد. مي نياز زمان مورد در استفاده
بنابراين . ]29[نمود  جدي توجه منطقه هر اجتماعي و اقتصادي عوامل و خاك عمق خاك، نوع زمين، آن، توپوگرافي توزيع نحوه و بارندگي

                                                            
1 - Super absorbent – Hydroge 
2 - Trenches 
3 - Microcatchments negarim 
4 - Sheeb 
5 - Rain water harvesting 
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 اراضي از آب باران منظور است. بدين گرفته قرار استفاده مورد موفقيت با مناطق خشك از بسياري در تكميلي آبياري براي باران آب استحصال
   .]32و  31، 30[ رسد مي گياه مصرف به كمبود آب زمان در و شود مي ذخيره آوري و جمع مجاور

 در مصارف مختلف جهت باران آب استحصال به توجه ميزان گوياي خشك كشور نقاط اكثر در متنوع معماري با قديمي انبارهاي آب وجود
است.  توجه بسيار قابل شده اجرا هاي طرح تعداد اما است، بوده استفاده مورد مقياس كوچك در عمده بطور روش اين هاگرچ. باشد مي گذشته

 هاي خوشاب و به هوتك توان مي جمله آن از كه شود مي شناخته منطقه همان خاص با اسامي مختلف نقاط در سنتي بصورت باران آب استحصال
 در بار اول اين روش كه دهد مي نشان دنيا در باران آب استحصال موجود نمود. سوابق اشاره استان خراسان هايبندسار يا و بلوچستان و سيستان
 سطوح استراليا در است. منطقه نموده در علوفه توليد به زيادي كمك و شده انجام سال در ميليمتر 90متوسط  با بارندگي اشغالي فلسطين صحاري

 اين خشك مناطق اضطراري آب تامين براي  دستورالعملي بصورت آن نتايج كه شده استفاده باغات به آب باران هدايت جهت شكل ناوداني آبگير
 .]33[ است آمده در كشور

 ريشه گسترش ناحيه در آب ذخيره كميت و كيفيت افزايش هدف با باران آب منابع از مطلوبتر استفاده براي روشي باران آب آوري جمع سيستم
 طور به و شود مي غيره و كشاورزي هاي استفاده براي باران آب آوري جمع باعث كه است مصنوعي روشي واقع در سيستم يند. اباش مي گياه

 سيستم .]34[ شودمي  حوضچه درون باران آب ذخيره سبب نظر اين از و دهدي م افزايش را رواناب بازده كه است يياه هحوضچ شامل معمول
 را گياه رشد و نموده ذخيره خاك در گياه ريشه ناحيه در را بارندگي رواناب از حاصل آب تواندمي  كشت هاي حوضهريز در باران آب آوري جمع

تا  5/0ن بي و است متفاوت مختلف گياهان براي هاه ريزحوض اندازه .رود مي كار به خشك نيمه و خشك مناطق در بيشتر روش ين. انمايد تأمين
 .]35[ميلي متر باشد  650تا  5/87ساالنه هم بايد بين  بارندگي يانگينم و متر مربع متغير است 1000
. يردي گم قرار گياه استفاده مورد تدريج به و شده ذخيره حوضچه درون باران آب است، مستطيل يا و لوزي شكل به كه كشت هاي ريزحوضه در
 سادگي به ها ريزحوضهت. اس طراحي قابل موجود ايه همعادل اساس رب ريزحوضه ابعاد و گيرد مي قرار بوته يا درخت يك فقط هاه ريزحوض درون
 به اراضي سطح ترتيب اين به و شده ايجاد متر سانتي 15 حدود ارتفاع به اييته هپش زمين شيب امتداد در كه طوري به هستند، ساخت قابل

 يك و شده ايجاد متر سانتي 40 تا 30 عمق به نفوذي ودالگ حوضچه، هر نقطه ترين پايين در سپس د.شوي م تقسيم معين ابعاد با هاييه حوضچ
 .]35[ ودي شم كاشت آن درون انگور مانند بوته

 كه نمودند استفاده " درخت پاي هر به درختان حوضه آب هدايت" عنوان تحت ديم انگور براي درختكاري روش اين ازكه   در يك مطالعه
 .]36[است  بوده آن كيفيت و محصول درختان، افزايش رشد افزايش آن، نتيجه

 روش نواري به باران آبگير سطوح از چنانچه كه داد نشان تهران نزديكي در قوچك گردنه در ديم درختان جهت كشت مطالعاتي در ]37[ كوثر
  .اشدي بم تامين قابل به راحتي درختان آبي نياز شود، استفاده

روي  گذاري سرمايه بر تاكيد محصوالت، كامل نابودي ريسك رساندنحداقل  به ظورمن به ديم گياهان كشت در كليدي راهبرد يكبنابراين 
 .]38[ باشد مي ديم هاي كشت تكميلي آبياي براي باران آب استحصال هاي سامانه
 

 ديمكشت در  چالش ها براي مديريت آب
  منابع تيمحدود -1

 به. ايجاد مي كند "خاك رطوبت ت بهبوديريمد" يها روش يمعرفاي بر يتهايمحدودموارد  اغلب در ،ابيكم يكشاورز منابع يبرا رقابت
 تيظرف و خاك حاصلخيزي بهبود ي كافي به منظورگاو كود وجود عدممثال ها  از گريد يكي. موقع شخم به يبرا واناتيح كمبود مثال عنوان
و  دگير يم قرار استفاده مورد يساختمان مصالح اي سوخت نعنوا بهدر هند  ندهيفزا طور بهكود گاوي به عنوان مثال  است، خاك در آب ينگهدار

 .]6[ جهت مصارف خاك كمتر استفاده مي شود
 دانش شكاف -2

. به دست آمده است) هند( يغرب بنگال در تجربه نيا .است نشده درك يخوببه  جامعه سطح در، خاك رطوبت بردن باال يبرا ساده اقدامات
متوقف  ديجد يها كيتكن و ينوآور بايد براي رسيدن اغلببلند مدت  عمليات هاي .است شخم يها روش بادر رابطه  دانش فقدان گريد مثال

 .]6[ )نحوه شخم زدن بهبود مثال، عنوان به(بمانند 
 گذاري استيس يها تيمحدود -3

 از قسمت نيا ،يكل طور به. مي شودوجه نت، )ميد زراعت در( سبز آب تيريمدبه  يكاف اندازه به ،توسعهبرنامه هاي  گذاري ها و يا استيس در
آب  برق،آب هاي مورد استفاده براي توليد  سدها،( يآب آب منابع توسعه ت گذاري ها،اسيسدر  .دحسوب مي گردم "كور نقطه" آب تيريمد
 يور بهره وي اريآب ييكارا يرو برتر بيش آب يور بهرهرابطه با  در بحث. قرار مي گيرند يمال حمايت و توجهمورد  ، به خوبيمعمول طور به) ياريآب

آن را  كه يعواملو  سبز آب تيريمد تياهم .' آب قطره هربيشتر به ازاي  محصول"گفت  ه مي توانشد خالصه دارد و به طور تمركز محصول
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 گسترده خدمات اما ،استدر اين خصوص نموده  ياديز كمك يكشاورز توسعه. نشده است دركي خوب به ساز و كار بهبود آن، و هدايت مي كنند
 .]6[ هستند فيضع يكل طور به
IFAD 8F روش -4

1 
يي، به روستا ريفق مردم شتيمع تيتقو در ريپذ و انعطاف يكل عنصر كبه عنوان ي اما ست،ين يمركز موضوع يك آب ،IFAD مديريت روش در

 يساختارهادر بخش  ،آب بين شاخه اي تيريمد ،IFAD يگذار هيسرما يها روشدر  .است شده گرفته نظر درعنوان عامل بسيار تاثير گذار 
بهبود وضعيت  از ،"9F2يعيطب منابع تيريمد"ي اعتمجتوسط موسسات ا آنها كار، نيا انجام در. يي قرار مي گيرداقتصاد روستا در رابطه با خاص كشور

ي اين دستاوردها دانش گذاشتن اشتراك به و يعيطب عمناب يها يورافن زي وكشاور بهبودبه  خود نوبه به كه مي كنند تيحماير فققشر  معيشت
 هر كه دآورن وجودبه  ييغذا تيامن در يتوجه قابل تفاوت ندنتوا يموجود دارند كه  ها روش برخي سبز، آب تيريمد به توجه بادو باز مي گردد. 

 .]6[عمل مي كند  خود يمحل چارچوب در روش
 يسازمان و يرسم يها روش -الف

در  آب از حفاظت ي،حفاظت شخم يبند تياولو ي از جملهكشاورز يهاي نوآور ي حاصل ازها روش ساير و يمحل توسعه تخدما تيتقو •
 .ميد يكشاورز به وابسته مناطق در يكود و يمالچ يها تيفعال ،مزرعه
باعث بهبود  تواند يم كه ماتاقدا از يعيوس فيط ييشناسا منظور به رطوبت و آب از حفاظت يها وهيشاز  يمحل دركبه وجود آوردن  •

 .]6[ شوند يمحل آموزش مراكز در اين مسئله درك نهادينه كردن و بزرگ اسيمق در خاك رطوبتبخشي 
 يفن يها روش -ب

 . مزرعه آب در از حفاظت و مالچ ،يحفاظت شخم جمله از ت رطوبتيريمد بهبود يها كيتكن يمعرف •
 ،يكشاورز يتهايفعال و تكنيك ها و بهبود اصالح گسترش در كشاورزان كينزد حضور شامل :قفو مناطق در يمشاركت يها يآور فن توسعه •

 .مقبوليت و ارتباط رساندن حداكثر به تا
 كننده قانع شواهد و روشن قابل مشاهده درموا توسطكه  رندگان،يگ ميتصم و متخصصان انيم در سبز آب يور بهره از بهتر درك جاديا •

 .]6[انجام مي گردد 
 يگذار هيسرما يها روش -ج

 . رطوبت تيريمد يها روش بهبود منظور به ،يكيمكان اي اتوانيحبه صورت استفاده از  :ي مورد نيازكشش يروين در يگذار هيسرما •
 خندقها المث يبرا ،بخشد بهبود بزرگتر منطقهيك  دررا  خاك رطوبت كه ،آب يزهكش و نگهداري ي، براياقدامات كنترل در يگذار هيسرما •
 .يا ماسه و شن ي وسطح ريز يسدها و شده كنترل يزهكشي، اتصال

 .]6[ ديمف يكشاورز محصوالت و تبديل آنها به يصنعت و يشهر يها زباله از كمپوست و مالچ ديتول براي يكاوش يگذار هيسرما •
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