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 چكيده 
تلفات و تامين آب  تعديل مشكلشده و کليدی برای هزينه، تجربهعنوان يک راهكار بومي،کمپناه بهکشتت زمين

و  گودالدر های مختلف دارد. در اين روش، کشت در کشورساله کم چندصدستابقه کاربری دست، کشتاورزی

مديريت تقاضای  اين روش عمدتا به گردد.های گودبرداری شده انجام مييا شتيارها و محوطههای طبيعي چاله

ستتازی ایليم معتدل بوده و نياز آبي انواگ گياهان را پناه نوعي شتتبيهکشتتت زمين مرتبط استتت. آب کشتتاورزی

دهد. زمين مشابه يک باتری رايگان خورشيدی در هنگام گرما مازاد انرژی را جذب و در هنگام سرما کاهش مي

خنكتر؛  و در پناه، های خاکي مجاور کشت زميندر اوج گرمای تابستان، ديوارهرو ازاين دهد.آرامي پس مي به

 وعالوه بر کاهش مصرف آب، توليد محصول در واحد سطح  سرمای شبهای زمستان، گرمتر از سطح زمين هستند.

 هان، انگيزبا افزايش ستتود کشتتاورز روازاين يابد،افزايش مي طور یابل مالحظهنيز بهانعطاف مدت زمان کشتتت 

 شود.يا جابجايي زمان کشت بيشتر ميکاهش مصرف آب کشاورزی  آنان برای مشارکت

 

 يزدکاری، خنکتقاضا، کشاورزی، کاهشآبپناه، زمين ها:کليد واژه

  

 مقدمه -0

تغییر نوع  هایی هم هستند کهرسانی است. روشهای کاهش مصرف آب کشاورزی، برمبنای اصالح روش آبکاربیشتر راه

سازی الییم معتدل هم در آب و هوای با لابییت شبیه ای سنتیکنند. اما شتیوهکشتت برمبنای الییم آب و هوایی را مررح می

عنوان پناه کشت استفاده . در این روش از عمق محدودی از زمین، بهگرم و خشت  و هم در آب و هوای سرد، ووود دارد

شود. می تری کاشتهمحل خن گیاه را در گیاه تشنه،  دهی بهوای بحث درباره نحوه آببهبا این نگاه و رویکرد،  شتود.می

توان پناه میشتتود، با کشتتت زمینبحث ادامه فعالیت کشتتاورزان یا کاهش لابل ماله ه ستتود آنطا مررح می در موالعی که

د غیبه های صنعتی و تولید انبوه و رویکردر مقابل روش داشت.  باخت – های تکییفی یا بردوای روشبرد به - رویکرد برد

متوسط را در  در ابعاد کوچ  وباشد و ادامه فعالیت کشاورزی پناه برمبنای سازگاری با طبیعت میبر طبیعت، کشتت زمین

 سازد.آبیِ الییم گرم میسر میشرایط کم

 

 آب کشاورزی مسأله شرح مختصر -2

های کاهش مصتتتارف خودکفایی محصتتتوکش کشتتتاورزی و هفا اشتتتتغال مووودا با راهکار تولید و هایتقابل رویکرد

پا و متوستتط هم ووود دارد در بستتیاری موارد، ارزش میی برای کشتتاورزان خرده و هتیخواها در ستتروح کالن میی پرآب
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کننده مصرف آب، کمینه هزینه وهای کمآب مصرفی چندین برابر درآمد کشاورزی است. در هالت آرمانی یافتن راهکار

 باشد. برای بقای معیشت و کسب این کشاورزان، مدن ر می

 

 آب کشاورزی برای حل مسألهپناه کشت زمينسياستي  حلراه -9

 فتن بهپناه با گودبرداری و رزمینکشتتت ازن ر تاریخی، ی  راهکار کییدیِ تعدیل دما و همچنین کاهش نیاز آبی گیاهان، 

مجاور  خاک توده هرارتی بوده استتت. اورای این راهکار در مناطق گرم و خشتت  بیشتتتر بوده استتت. عمق نستتبی زمین

پناه فراهم آستتتان برای تتبیت نستتتبی دمای هوای باغچههگیخانه یا خانه زمین پنتاه، با کاهش اتالف هرارتی، هفاتتیزمین

مدرن، این شتتیوه با . در دوران گرددبر می این روش معماری تقریبا به زمان ستتاخت ستترپناه شتتخصتتی بشتتر لدمت. کندمی

 ووییناه، صرفهپهای زمیندر الگو شود.استفاده می و معماری پایدار رویکرد سازگاری با طبیعت و استفاده پسیو از خورشید

سازی بیهشپناهی، رویکرد زمین باشند.مررح می, مواد آکینده سرح زمین و امنیت محاف ت در برابر تندبادهاو آب،  انرژی

های اوراییِ تفاوش ستترحِ گودال با لابل استتتفاده استتت. اما ازن ر محدودیت از گیاهانبرای طیف وستتیعی  والییم معتدل 

 .بوده است gardenشود و عمدتا در سرح باغ پیشنطاد نمی farmداری زمین، برای مزرعه

 

 پناهي در يزد تاريخچه سازگاری زمين-4

اش از شکار در ونگل بین یزد و بافق سخن و هوای یزد، معتدل بوده و مارکوپولو در سفرنامه ستال پیش آب 077تا هدود 

ستتاله استتت نشتتانی از زیرزمین و  077دوره اییخانی و با لدمت هدود  مربوط به گفته استتت، همچنین در خانه هستتینیان که

برداری از هیاط گرم و ستتترد هوا در آن دوران، بطرهدلیل معتدل بودن بتاغچته یا بادگیر ووود ندارد. بهستتترداب و گودال

مرهوم باتووه به اهمیت این بنای نادر تاریخی، کرده )سرحی و اختالف فشار بین آنطا برای تطویه تابستان، تقریبا کفایت می

آرامی آب و هوای یزد  بهتدریج و رساند( از آن دوران بهثبت میی می به یی مسجدوامع یزد، این خانه راپیرنیا لبل از ثبت م

با  عنوان الدامی سازگاردهد بهوا مانده ادوار بعد )عمدتا دوران لاوار( نشان میگرمتر شتده است. بررسی بناهای تاریخی به

 ووود آمده و عمق آنطا متناستتب با روندپناه( به، ستترداب و گودال باغچه )رویکردهای زمینتدریج زیرزمینتغییر الییما به

ن نیاز داریم اما عمق بیشتری نسبت به نیاکانما تر شدن الییم باشد، بهاگر اهتمال گرماریخی گرم شدن، افزایش یافته است. ت

عمق بیشتتتر زمین، متناستتب با گرمتر  بیان خالصتته، رفتن بهبه ایم.همان مقدار هم از تجربه و دانش بومی آنطا استتتفاده نکرده

ای، ی  رویکرد کالن و سیاستی در تاریخچه چندین لرن اخیر یزد و هم برای کشت باغچه شتدن الییم، هم برای ستکونت

 بوده است. 

 

 های یديمي چهارفصل و پلكاني شهر محالت و تهرانتاريخچه گلخانه -5

تا  07هدود ها بین دوران شده، اطالعاتی شفاهی از صاهبان این گیخانهصورش چطارفصل گل کاشته میها بهدر این گیخانه

ین، های پایبیشتتترا و در پیه های نیازمند گرما و نورِستترح زمین، گل های نزدی  بهستتال پیش در دستتت استتت. در پیه 07

 شدند. های نیازمند رطوبت و سرماا نگطداری میگل
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 07تا  51سرمای  شده، همچنین در اوجهای گیخانه در تابستان، شرایط برای کشت گل تعدیل میاندودکردن شتیشتهبا گچ

شتده است. بخشی از گل مترمربعی گیخانه گرم می 077دروه زیرصتفر زمستتان، با ی  بخاری نفتی، کل مستاهت هدود 

مراتب بیشتر گل نسبت به بسیاری از محصوکش  باتووه به هستاستیت به شتده استت.کویت صتادر می تولیدی با هواپیما به

  ن از این روش برای کشت متنوع استفاده کرد.تواکشاورزی، با اطمینان بیشتری می

 

 
 باغچه برای درختان خانگیگودال   0شكل 

 

 
 ایبا سرح مقرع ذورنقه هزینه،گیخانه کم نمونه   9شكل 

 

تصادی در افزایش تواند روشی المی خورشتیدی پستیو معموک انتخاب خوبی برای تولیدکنندگان کوچ  استت، و گیخانه

شود و تقریبا از یخ زدگی در امان است. ی زمین، دما بخوبی تتبیت میسانتیمتر 507تا  07در عمق  باشد. زراعیطول فصتل 

اخیرا برای برخی محصوکش، وابجایی فصل   سانتیمتر، کامال از یخ زدگی در امان است. 007تا  507گیخانه با عمق هدود 

سازی الییم معتدل( انگیزش برای تواند با تسطیل شرایط )شبیهمی پناهیکشت برای کاهش نیاز آب اورا شده و کشت زمین

 این وابجایی فصل کشت را افزایش دهد.
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 نمونه گیخانه پیکانی برای پرورش چطارفصل و یکجای انواع گل  2شكل 

 

 
 پناه با لرار دادن پایه سقف بر خاک مجاورکاهش هزینه گیخانه زمین   4 شكل

 

 پناه در يزدتاثير کشت زمين مقايسه -1

های شمرکز پژوهستترحی باغچه ستته نستتبت به ستترح زمین درستتبزیجاش در پناه زمین  یتفاوش رشتتد بیش از دو برابر

و ثبت دو مرتبه دمای  09در اشکال زیر نشان داده شده است. طی مدش هدود دو ماه و نیم در پاییز و زمستان  خورشتیدی، 

و  پناه داشتتزمینباغچه کمتری نستبت به  در باغچه سترح زمین، رشتد منفی سته دروه ستانتیگراد، با ووود نورگیری بطتر

 ها رشد خوبی داشتند.زمینیق سیبسرح، در باغچه عمیزمینی باغچه همبرخالف سرمازدگی سیب
 

 

 پناه زمينتشريح داليل انتخاب گزينه  - 7

 517تا  17طور ختا  برای گیاهان، هتی در هالت کِشتتتت باغچه )گودال باغچه در ادبیاش ستتتنتی یزد( با عمق هدود بته

 شود:سانتیمتر این مزایا مشاهده می

 آن  فشار مکانیکیو کاهش شدش وزش باد  -

 ستانتاب در گرمترنیز دمای اهساسی  و زمستان در سردتر اهساسی دمای یاسوز سرما : باد کاهش اهساس دمای -

 هم خاک اطراف ریشه و هم هوای اطراف گیاها  عدیل دمای توده هرارتی عمق زمینت -
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 09پناه از آبان تا دی رشد بیش از دو برابری هویج، اسفناج، کیم، کاهو، وعفری و گشنیز در گزینه زمین  5شكل 

 

 
 پناه سرح زمینو بی سانتیمتر 507پناه با عمق ترتیب در دو هالت زمینمقایسه میزان رشد هویج و اسفناج به  1شكل 

 پشتی با ووود نورگیری بیشتر()زردی و کم
 

 
 و سرح زمین سانتیمتر 507پناه با عمق ترتیب در دو هالت زمینمقایسه میزان رشد کاهو و کیم به  7شكل 

 اواخر دی( 50تصویربرداری هدود ساعت  –پشتی با ووود نورگیری بیشتر )کم
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نحوه  وای بحث دربارهیابد: بههم در پناه زمین کاهش می آب یتاری و ستتترعتت تبخیر، نیتاز بتهن ر از روش آبصتتترف

 تری کاشت.محل خن توان گیاه را در گیاه تشنه، می دهی بهآب

گیاه و  دهد. در زمستان، گرمای تابشی ازطرف خاک بهآرامی پس میکند و بهباتری زمین، تشتعشتع خورشید را ذخیره می

ردشدن ن میزان دریافت گرما و یا سشود. )چه برای انسان و چه برای گیاه، بیشتریدر تابستتان ازطرف گیاه به خاک داده می

پناه های زمینتر باشتتتندا مانند خنکتر بودن خاک دیوارهازطریق تابش امواج مادون لرمز استتتت: اگر ستتتروح مجاور خن 

 پناهمینشود و اگر گرمتر باشندا مانند گرمتر بودن خاک دیواره زآنطا تشعشع می نسبت به گیاه در تابستان، از بدن یا گیاه به

 شود(گیاه، گرما تابیده می در زمستانا ازطرف دیواره به

ازن ر مستلیه سترمازدگی، کشت متعارف در سرح زمین، مولع غروب از پنج سرح )از کل شش سرح مکعب هوای مجاور 

طور مشتتابه و دهد. بهدهد. اما کشتتت گودالی عمدتا از ی  ستترح فولانی، هرارش را از دستتت میهرارش را از دستتت می

 ای بهاله همیزان لابل م تر است و بهویژه در تابستتان، کشت گودالی از پنج سرح در پناه سروح با دمای متعادل و خن هب

 آب کمتری نیاز دارد.

دهند: ای کاهش میلابل ماله ه انمیز های کم عمق، هزینه این رویکرد را بهدر موارد خاصتتی، گودی طبیعی زمین یا آب

مناطق سمب  و چطارطالی آران و بیدگل، گودال هایی با لدمت بیش از سیصد سال، در عمق کویر سوزان و گرم های چاله

 است که کویرنشینان در آن به کشت انواع صیفی و ازومیه هندوانه می پردازند!

 
 های آران و بیدگلهای کشت هندوانه در روستاچاله  5شكل 

 

 پناهزمينسياست کارهای عملي  و شرح ساز - 8

برداری چندفصتتل، رستتانی درباره مزایای بطرهاطالعصتتالح، تایید لابییت روش ازستتوی مراوع ذیپس از شتتود پیشتتنطاد می

 انجام شود.سازی الییم معتدلا کاهش مصرف آب، بطبود بازده و شبیه

 پناه لرار گیرند.رویکرد کشت زمین مجاور مناطق شطری، تحت همایت برای تغییر به کشاورزان داوطیب سپس

پناه استتت. این موارد، های زمینپناه و یا شتتیاربخش اصتتیی محاستتباش موردنیاز، تعیین وطت، عمق و عرد محدوده زمین

یین شتتتطای مختیف با دلت لابل لبول، تعمبانی عیمی دارند، اما پیچیدگی زیادی ندارند و در مدش کوتاهی برای مناطق و ک

 شوند.می
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تجطیزاش بال استتتتفاده یا کم برداری از ترفیتاین امر و بطره ویژه درصتتتورش رویکرد میی بههای گودبرداری نیز بههزینه

، با هوویی شده هستند. پیشینیان در لرون گذشتاستتفاده دوران رکود ستاخت و ستاز، کمتر از ارزش آب کشتاورزی صرفه

 دادند.  پناه را انجام میهای زمینتری، گودبرداری شیوهمراتب پرهزینه های بهروش

 

 برای کاهش مصرف آب کشاورزی های اتخاذ شده یبليهای منتخب در سياستهمرور گزين - 3

انواع کم الگوی کشت بهرسانی و تغییر های آباصالح شیوه کاهش مصرف آب کشاورزی، عمدتا به های گذشتهرویکرد

طور به سازی الییم معتدل است کهپناه عالوه بر سوابق بومی موفق، نوعی شبیهشتیوه پیشنطادی زمین خواه مرتبط استت. آب

ای لابل الگوبرداری نیست، اما دهد. طبیعتا برای انواعی از کشت مزرعهضتمنی، مستاهت سرح زیر کشت را نیز کاهش می

ای میانی )بین دو گزینه ادامه همان کشت و تواند گزینهتغییر نوع کشتت، می تمایل گروهی از کشتاورزان بهباتووه به عدم 

هزینه ن شیوه کمهمچنین ای گزینه تغییر نوع کشتت( برای تداوم همان کشتت با مصرف آب کمتر و هتی تولید بیشتر باشد.

 د و تاثیر مضاعف هاصل نماید.شو رسانی ترکیبهای اصالح شیوه آبتواند با رویکردمی

 

 کشورها ديگر  پناهزمين کشت و آموزش نمونه نتايج اجرا - 01

ستتانتیمتر، ستته برابر زعفران با مصتترف آب هدود ی  ستتوم ایران  517تا  507پناه چین، با عمق هدود های زمیندر باغچه

ه بر مبنای این دو نمون باشد.برای کشت گیاهان دارویی میپناه در شاروه با عمق دو متر نمونه گیخانه زمین شود.برداشت می

باتووه به کم  لابل ماله ه معیشتی این رویکرد، متون آموزشی رایگان و ساده مشتاهداش هضتوری محققین بوده است.

ستتتاده و های صتتتفحه آموزش 001در  [5مروع ]عنوان نمونه کتاب الکترونیکی رایگان ای در این زمینته ووود دارنتد. بته

 دهد.یی از شرایط آب و هوای کانادا ارائه میهانمونه متال و تفصییی
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نوع  پناه، هستتبپناهی برای کشتتاورزی، بررستتی و تعیین عمق و عرد شتتیار یا گودال زمینپس از پذیرش رویکرد زمین

پناه، صورش باغچه )سرباز( یا گیخانه )سرپوشیده( زمینبرداری بهگیری درباره بطرهشرایط محیری، و نیز تصمیممحصول و 

 باشند. های مطم و هساس مررح میعنوان دادهبه
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محل دیگر، متال  های عدم همل خاک بهاستتتت. باتووه به گزینههزار ریال بر مترمکعب  07های گودبرداری هدود هزینته

استتتفاده از همان خاک برای افزایش ارتفاع بخشتتی از زمین و ایجاد تفاوش ستترح نستتبی منرقه گودبرداری شتتده با شتتیارا 

متری مناستتب  هرارتی، گودبرداری ی  متال اگر ازن ر ستتازی هر مترمربع زمین را کاهش داد.توان هزینه ستترانه آمادهمی

 افت.عمق نسبی ی  متر دست ی توان با نیم متر برداشت خاک، ارتفاع سروح لبیی را نیم متر افزایش داد و بهاست، می

ها و نطادها، عنوان ی  پیشنطاد، باتووه به رکود ساخت و ساز و بال استفاده ماندن برخی از تجطیزاش گودبرداری سازمانبه

  و یارانه غیرنقدی، برای کشاورزان داوطیب تغییر روش کشت، این روش را با هزینه کم یا صتورش نوعی کمتوان بهمی



 

«زيستعلوم آب و محيطانديشي با متخصصان هم»اولين اجالس    
0931اسفند  01وزارت نيرو،   

 
 

 

ن نمونه عنواوویی شده لابل مقایسه خواهد بود. بهوویی میی این امر، با ارزش آب صرفهرایگان برای آنطا انجام داد. صترفه

مستتاهت دو هکتار باشتتد، و ارزش میی آب کشتتاورزی  میییون ریال هزینه چنین گودبرداری برای لرعه زمینی به 077اگر 

 شود.میییون ریال شود، طی دو سال بازگشت سرمایه می 577وویی شده ساکنه صرفه
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ای توان برمتصور است. میهای منفی تکییفی برای آن کمتر محور و مشارکتی بودن آن، پیامدباتووه به نوع رویکرد و عمل

 نشان داد تا ذهنیت کاهش میزان کشت نداشته باشند. های موفق راتشویق کشاورزان، نمونه

ی موازی، صتتورش شتتیارهاپناه، بهباغچه زمین توان گفت برای تبدیل ی  لرعه زمین کشتتاورزی بهصتتورش تقریبی میبه

 محصول بیشتری را برداشت نمود. انتومیشود، ولی هدود نیمی از مساهت زمین، استفاده می

 

 گيری نتيجه -04
مصرف، کارا و سازگار با محیط هزینه، کمای کمصورش گیخانه، شیوهصورش باغچه و چه بهپناه چه بهالگوی کشت زمین

، اما در ووود داردپناه انواع سنتی و مدرن کشت زمیندر زمینه استفاده های مختیف کشور های متعدد ازنمونهزیست است. 

ها برمبنای کشت سرح زمین و سوخت ارزان، چاه کشاورزی و نوع همایت از گیخانهگسترده های تاهرا پس از مجوز ایران

پناه های ودی مواوه است، اهیا شیوه کشت زمینبا چالش ادامه روند گذشته فراموشی سپرده شده است. این  که تقریبا به

وری و سود کشاورزان مررح کی از راهکارهای کاهنده مصترف آب کشتاورزی همزمان با افزایش بطرهعنوان یتواند بهمی

  گردد.
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