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  :چكيده 

اگر . را ميسر مي سازد، توجه داردو مديريت آن  از منابع طبيعي  گنجينه دانش مدرن صنعتي بشر كمتر به روش هايي كه استفاده بهينه

در اختيار ما  ا شناسانده است و براي غلبه بر آن ابزارهاي نيرومند و كارآمدياجزاي آن را بهتر به م چه دانش رسمي با شكافتن طبيعت،

بومي بر  دانش. شي كه كل نگر و جامع باشد احساس مي شودامروزه، نياز به دان. پايدار كرده است مدرن و لزوم برخورداري از توسعه

به صورت همه جانبه نيروهاي طبيعي كره  خالف دانش رسمي كه جزءنگر و تخصص گرا است، با شناختن روابط بين اجزاي طبيعت

ميليمتر در سال از  240جوي حدود ايران با متوسط نزوالت  .تعامل با طبيعت هموار مي كند زمين را بهتر به ما مي شناساند و راه را براي

خشك مانند اكثر نقاط ايران، مهمترين عامل محدود  در مناطق خشك و نيمه. كشورهاي خشك جهان و داراي منابع آب محدود است 

فالت ايران و كميابي اين مايع گرانبها خصوصا در نياز طبيعي بشر به آب ، وضع جغرافيايي  .كننده توسعه كشاورزي كمبود آب است

روشهاي مختلفي جهت بهره برداري آب وجود دارد كه با توجه به منابع و . مناطق كويري ارزش آن را نزد ايرانيان دوچندان كرده است

گشا  تواند راه خش كشاورزي ميهاي بومي تأمين آب به ويژه در ب در اين زمينه تكيه بر دانش و فناوري .پتانسيل آن تعريف مي گردد

هايي دست يافت كه هيچ  اين دانش از نظر قدرت و ضعف مكمل دانش علمي نوين است و از تركيب اين دو مي توان به موفقيت .باشد

هاي ماسه اي  تپهوري از منابع آب در مزرعه اي واقع در بين  بهره در اين مقاله به شيوه . كدام از آنها به تنهايي قادر به تحقق آن نيستند

ها ، چگونه مبادرت به  پردازد و نشان مي دهد كه بهره برداران پس از شناخت منابع آب در واحه مي با تكيه بر دانش بومي آران و بيدگل

و درصد ها از ديرباز به آن اعتقاد داشته  نمايند، و بر چه اساسي آن توليد محصوالت صيفي از جمله هندوانه و خربزه در اين مناطق مي
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قرار داده است، اما شكست برنامه هاي توسعه و لزوم انواع پايدار آنها جامعه بشري را متوجه نقاط ضعف دانش رسمي و تكنولوژي 

توسعه آن م يباشند و از اين طريق موجب افزايش بنيه اقتصادي خود شده و از طرف ديگر به حفاظت از منابع طبيعي و بهره وري بهينه 


