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 باران  كيمياي ناشناخته و اميد دامداران و عشاير كويرنشين

 A-10-101-1)شماره شناسايی مقاله (

 بررسي نقش اقتصادي و اجتماعي باران در تامين آب شرب دام و زندگي دامداران و عشاير ايران

 محمد –احمدي  -2جمشيد          –عطاريان  -1نگارندگان : 

 ن خوافشهرستا–ن جهاد كشاورزي خراسان رضوي ارشد دامپروري سازماكارشناس  -1

 شهرستان خواف –كارشناس ارشد آبياري سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي  -2

 
 دنياي زيبا وآرام باران با صداي حاكم بر آن انسان را به عمق معنويت خويش فرو مي برد.چكيده :

را به خود جلب نموده است و او همواره در جستجوي است كه نظر انسان ي زيبايي، آرامش و سكوت دنياي آب همراه با عزت آن سالهاي دراز 
ـ  ه راههايي  براي استفاده بهينه آن در اين دنياي اسرار آميز است .چرا كه حيات در روي كره زمين با شرايط ويژه اي كه بر آن حكمفرماست ب

 گونه اي متمايز از آب و اهميت آن بر روي خشكي نمي باشد.
در صد وزن آنها را آب و رطوبت تشكيل مي دهد. تمامي  نيازهاي خود را در زير ستوني از آب مي جوينـد ،از   90-70ات كه گاه تمام موجود

تولد تا رشد و توليد و از نوزادي تا مرگ و نيستي زندگي در خورتعمق و جالب و پيچيده اي است كه حيات و ممات همه شان به آب بسـتگي  
 دارد .

است كه براي شناخت و روشها و اصول بهره وري صحيح آن و شكافتن زواياي گنگ و تاريكش در ابعاد مختلف نياز بـه سـالها    باران پديده اي
 پژوهش است .

 3/2مجموعه آب موجود در روي كره زمين آب سپهر نام دارد كه شامل آبهاي اقيانوسي و آبهاي قاره اي است .آبهاي اقيانوسـي كـه بيشـتر از    
هزار كيلومتر مكعب آب  230عمده آبهاي قاره اي كه نزديك به درصد تمامي آبهاي كره زمين است .94ن را پوشانده اند شامل سطح كره زمي

تاالبها و آبهاي زير زميني نيز در زمره آبهاي قـاره اي و   -رودخانه ها -جويبارها –چشمه ها –آنرا درياچه ها مي باشد . كه عالوه بر درياچه ها 
 ي گيرند كه همه ي اينها مديون باران و نزوالت جوي مي باشد .خشكي قرار م

 -مان ايران كه در منطقه اي خشك و كم آب و باران قرار گرفته است و بـا وجـود درياچـه هـا    زيعزبا توجه به اهميت باران با كمال تاسف در كشور 
و نزوالت جوي متفاوت طي ماهها و فصول مختلف سال مـديريت خـوبي در   رودخانه ها فراوان و بارانها  -چشمه ها  -آب بندان ها -تاالبها -آبگيرها

 نداشته ايم .استفاده بهينه از اين نعمت خدادادي 

سـاله ي   20لذادر همين خصوص تصميم گرفتيم تا بررسي ها و يافته هاي علمي خود را كه عمدتا مبتني بر دانش بـومي و تحقيقـات و تجربيـات    
امداران منطقه  ميباشد در زمينه نقش و اهميت آب و بخصوص آب باران را در بخش دامپروري و به طـور ويـژه زنـدگي    د باورهاي كهن اينجانبان و

 عشايري و دامداري سنتي در اين مقوله بيان نماييم .

 دامداران -عشاير -دام  -باران  –آب واژه هاي كليدي :
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 مقدمه

فقر و مهاجرت همه بستگي  –اشتغال و ثروت و يا مشكل و قحطي خشكسالي و بيكاري  –و آباداني داستان به همين سادگي است. نعمت يا توسعه 
 به آب دارد.

 باران يا آفتاب باالي سر ما و مزرعه و روستائيان روزهاي خوب يا روزهاي بد، هيچ فرقي نمي كند همه متأثر از ما و سرزمين ماست.

يي بوده كه نقش مهمي در بهبود وضعيت معيشتي جامعه و توسعه اقتصادي كشور داشته است كه بي شك در سال هاي اخير دامپروري از بخشها
ها  تحقق اين امر، مديون بكار گيري اصول جديد علمي و تبديل دامپروري سنتي به مدرن و بهره گيري از منابع موجود و بهينه سازي مصرف نهاده

 بخش تحقيق و اجرا بوده است. و استفاده از نقطه نظرات پژوهشگران و كارشناسان

 اما با توجه به خشكسالي هاي پياپي و تأثيرات منفي شديد كاهش بارندگي و افت منابع آبي منطقه درآمد تعداد زيادي از مردم كه بخش اعظم
 اقتصادشان از طريق دامپروري تأمين مي شود را كاهش داده است.

نابع آبي و نهايتاً تدبير مقابله با خشكسالي از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. تشكيل ستادهاي از اين رو مديريت و سازماندهي آب باران و يا م
 –حمل آب شرب دام با تانكر  –كارگروه توسعه بخش كشاورزي و دامپروري  –كميته تأمين و تخصيص آب  –بحران و ستادهاي خشكسالي 

اين موارد است كه ضرورت دارد نسبت به ساماندهي آب باران و ساير آبهاي جاري تدابيري قراردادهاي اجاره تانكر آب شرب دام و غيره از اهم 
 انديشيده شود و برگزاري اين همايش و كنگره خود مي تواند حركتي از اين نوع باشد، لذا پيشنهاد مي شود:

 شي شود.مشكالت دامداران و روستائيان در اثر پديده خشكسالي شناسايي و براي آن چاره اندي -1

خشكسالي در منطقه خراسان رضوي و بخصوص مناطقي مانند جنوب خراسان رضوي (خواف، تايباد، گناباد و ...) ديگر حادثه و بحران نيست  -2
 بلكه پديده اي بومي و همه ساله شده و بايد با مديريت ويژه با آن مقابله نمود.

سال است خشكسالي  30مبود باران با ارائه آمار و شاخص هاي دقيق به فكر چاره باشيم. زمان را از دست ندهيم و به سرعت براي اين پديده ك -3
 نسبي و يك دهه است خشكسالي شديد بر ما حاكم است ولي هنوز استراتژي مدوني براي بهره گيري از اندك آب باران و سيالبهاي بهاري و فصلي

 نداريم.

هرستان ها فعال باشد و با وضع موجود و بصورت صادقانه رفتار نموده و براي منطقه خود ستاد خشكسالي و بحران آب بصورت دائمي در ش -4
 الگوي كشت، الگوي پرورش دام و برنامه بلند مدت داشته باشيم.

ن بعنوان از بخش دولتي و اعتبارات به نحو احسن و از بخش خصوصي به عنوان سرمايه گذار و از بخش علوم و تحقيقات و دانش فني كارشناسا -5
 اهرم اجرايي ويژه كمك گرفته شود.

تدبير براي مقابله با تبخير و بادهاي موسمي و غيره  دنبال افزايش بهره وري و استفاده بهينه از آب باران و روان آب ها و كنترل سيالب ها و -6
خراسان رضوي و طوفان هاي شن آن داستاني  روزه منطقه شرق 120با دهاي  باشيم چون كمبود باران يك قصه است و تبخير سطحي زياد و  

و كشاورزي در دو  افزايش بهره وري در بخش كشاورزي و دامپروري و افزايش عمودي توليدات دامي مي طلبد ديگر كه همت بلند دانش پژوهان را
اشد و مهمترين عامل در افزايش بهره كمي و كيفي يكي از وظايف وزارت جهاد كشاورزي و ما دولتمردان و دست اندركاران اين بخش مي ب سطح 

مديريتي  وري و توليد ميزان اشتياق توليد كنندگان و بهره وران به پذيرش ايده ها و نوآوري هاي مدرن خواه از نظر تكنولوژي و يا بهبود روش هاي
عضاي آنها را جوامع روستايي و عشاير تشكيل مي و خواه از نظر سرمايه گذاري در مزارع و دامداري ها مي باشد. بنابراين گروه عظيم دامدار كه ا

و  دهد نيازمند آموزش هاي چهره به چهره و الگوسازي براي تحقق اين امر در حين كار در مزرعه و دامداري است كه اين مهم در سايه ساماندهي
 مديريت راهبردي دقيق امكانپذير است.
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به عنوان مولد نقطه هدف تمام  بر هيچ كس پوشيده نيست و دامدارنوان خط مقدم توليد اهميت روستا و عشاير و كويرنشينان و مرزنشينان به ع
 كارشناسان و مسئوالن دولتي مي باشند.

بنابراين بايد هدف تمام مديريت ها و تصميم سازها به اين گروه زحمت كش ختم شود تا كمترين خسارت را از بي آبي و خشكسالي متحمل شوند 
 ر كمبود آب پريشان نشود.و زندگي شان بر اث

باشد ولي در ايران و بخصوص خراسان رضوي و شهرهاي محروم و مرزي  ويدا ميسيار هبآثار كمبود بارندگي و خشكسالي در بخش دامپروري 
 بطور اخص به شرح ذيل مي باشد:

 % طي دهه اخير و كاهش توليدات دامي به همان نسبت40كاهش تعداد دام به ميزان  -1

 اشتغال در روستا و در نتيجه افزايش مهاجرت به شهرها و ايجاد مشاغل كاذب و باالرفتن ناهنجاري هاي اجتماعي و ... كاهش -2

آب و خاك و كم اثر شدن بارندگي هاي آتي و افت آبهاي زيرزميني و غيره كه جاي بحث آن از اين مقوله خارج  ECافزايش سريع شوري و  -3
 است.

روزه سيستان و گسترش  120افزايش سرعت و زمان بادهاي موسمي و بادهاي  –افزايش تبخير و تعرق  –اك و گياه تأمين شدن رطوبت خ -4
 بيابان ها و شن زارها و نهايتاً بروز خشكسالي

 كاهش توليد علوفه مراتع و مزارع و افزايش هزينه هاي نگهداري و تغذيه دستي دام ها و مشكالت معيشتي متعاقب آن -5

چاه هاي مالداري و بندسارها و آبگرم هاي ويژه آب شرب دام و بركه هاي مخصوص آب شرب چوپانان و  –شدن چشمه هاي دائمي  خشك -6
 عشاير

 شيوع بيماري هاي دامي و گسترش اپيدمي هاي جديد بيماري متأثر از كمبود آب و سوء تغذيه آب و علوفه  -7

د، روستاها و مناطق عشايري مانند فقدان و يا كمبود شير و گرماست، كشك زرد و كشك سفيكاهش توليد محصوالت لبني جانبي بخصوص در  -8
 ل امرار معاش و تغذيه جوامع انساني و عشايري مي باشد.روغن زرد و گوشت و غيره كه مح

پشم و مو و پوست و ... دام مي باشد كه  كاهش توليد پشم و كرك و مو و در نتيجه كاهش قاليبافي و گليم بافي كه نهاده ها و مواد اوليه آن از -9
 آثار آن بر همگان روشن است.

ا رو امروزه ديگر اثري از قاليبافي و گليم و جاجيم و فرش روستايي نيست و زنان روستايي به جاي قاليبافي به كارگري در مزارع اطراف و شهره
 آورده اند.

هاي تغذيه و تعليف دام ، هزينه هاي حمل آب شرب دام با تانكر يا تراكتور يا وانت و غيره افزايش قيمت نهاده هاي دامي (نظير افزايش هزينه  -10
 كه امروزه خيلي عادي و معمول شده است.

 چراي بيش از حد دام در مراتع و پياده روي زياد دام ها براي نوشيدن آب و هدر رفتن انرژي متابوليسم و پايه و كاهش توليد -11

 مداران و كاهش توان اخذ تسهيالت و بازبرداشت آنها و در نتيجه افزايش مهاجر و غيرهكاهش درامد دا -12

 آسيب رسيدن به منابع طبيعي و محيط زيست -13
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ليد و اگرچه مي توان صدها مورد ديگر از آثار خشكسالي را در قالب مثنوي و كتاب و مقاله نوشت ولي همه اين مشكالت نهايتاً منتهي به كاهش تو
و مهاجرت و مسائل زيست محيطي مي شود كه از حوصله اين نگارش خارج است. اميد است با شناخت اين موضوعات و تدابير الزم زمينه رفع فقر 

 اين مشكالت فراهم آيد.

نجات فرآورده خانجات پشم شويي و پشم ريسي، كارگاه هاي قاليبافي، كارخارتعطيلي و يا خسارت به صنايع جانبي بخش دامپروري مانند كا -14
 هاي لبني، تعطيلي بازارهاي دام و كشتارگاه ها و غيره.

 با توجه به بحران آب و ضرورت حفظ و ذخيره آب هاي روان و استفاده بهينه آب و ذخيره و تغذيه سفره هاي زيرزميني و كمبود آب در سالهاي
كي از اين راه هاي پيشنهادي حداقل براي استفاده آب شرب دام و وحوش و اخير استفاده بهينه از آب هاي روان و آب باران و برف و نزوالت جوي ي

 مصارف غيرشرب انساني مي باشد.

در بخش دامپروري سنتي بخصوص پرورش گوسفند و بز و ايالت عشاير و شترداران مناطق كويري و عشايري مبناي رونق و پيشرفت و يا فقر و 
 ره آب در مراتع و چراگاه ها مي باشد.پريشاني صرفاً ميزان نزوالت آسماني و ذخي

اه حتي ممكن است در مناطقي علوفه و مرتع خوب و چراگاه مناسب از لحاظ علوفه باشد ولي متأسفانه آب در دسترس نباشد و يا فاصله آب و چراگ
باشد كه امروزه حمل آب شرب با تانكر يا زياد باشد كه امكان استفاده بهينه وجود نداشته باشد كه خود به نوعي مشكل ساز و شبيه خشكسالي مي 

 مخازن پشت تراكتوري و حمل آب با خودرو از اين ماجراست كه هزينه هاي پرورش دام را زياد مي كند.

و  انلذا استفاده دام ها از آب چشمه هاي مالداري، چاه هاي مالداري، بند و سدهاي عشايري آب بندان ها و حوض انبارهاي دامداري كه توسط بار
 نزوالت جوي تأمين شده است هزينه هاي دامپروري در مرتع را بطور چشم گيري كاهش مي دهد.

كيلومتري در مراتع و حوض انبارها تخليه  50تا  100امروزه يك تانكر آب يك هزار ليتري از حاشيه يك چاه عميق با خريد آب انجام و در فاصله 
 هزار تومان هزينه دارد. 70كه حدود 

 دامداري و آب باران  ه هاياچ

ي استفاده از آب باران و هدايت آبهاي روان بارندگي به داخل چاه هاي دامداري براي ذخيره واستفاده دامها در فصول مناسب در مراتع چاهها
 دامداري از قديم وجود دارد كه براثر خشكسالي ها خشك و يا آبياري آنها كمتر شده است 

 ذخيره وتغذيه اين سفره هاي زير زميني مي باشد  هدايت آبهاي باران راهي براي

 ذخيره آب باران در آبشخورهاو حوض اانبارهاي دامي : در مراتع و چراگاها آبشخورهايي توسط دامداران از قديم ساخته شده است 

ي براي هدايت به اين حوض انبارها و كه يا به صورت دستي ويا با آب تانكر پرميشود ودامها استفاده مي نمايند لذا آب باران زمينه ي مناسب
 آبشخورهاي دامي مي باشد كه ميتواند ذخيره اي از آبهاي روان در مراتع و چراه گاههاي مناطق خشكسالي باشد 

 

 جمع آوري و ذخيره آب باران در  بركه ها و رنگو ها : 

ارد كه دامداران براي ذخيره آب باران و آبهاي روان ساخته اند و در در مراتع بركه ها و به اصطالح چاله هايي كه به نام رنگو (رنگ آب ) وجود د
 د زمانهاي خشكسالي مي تواند آب باران در اين بركه ها ذخيره و در فصل مناسب به خصوص اواخر بهار و تابستان مورداستفاده دامها قرار گير

 جمع آوري و ذخيره آب باران در بندها وآب بندهاي كوچك عشايري : 
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هاي كوچك نموده اند كه سد هاي كوچك چند صد متري ارداران و عشاير براي آب شرب و دامهايشان اقدام به احداث آب بندان ها و بند سدام
كه  بوده كه عمق كم داشته و با دست ويا بيل يا تراكتور احداث و ميتواندحجم زيادي از آب باران و نزوالت جوي را در خودذخيره نمايد بطوري

بهار و تابستان تأمين نمايد و بسنگي به  فندو شتر را در چرا گاهها در فصولماه مي توانند آب شرب چند گله گوس 4تا  3اين آب بندانها  بعضي از
تفاوت است و اينها از مواد و ذخيره آب باران در واقع براي تأمين آب شرب تر سالي و خشكسالي و نوع و حجم اين بندها وميزان ذخيره آبشان م

 دام باشد 

 قنوات دامداري : و كمك به حفظ ذخيره آبي چشم ها 

در خيلي مراتع و مناطق كويري عرصه ها ي بزرگ كه هيچ ابي وجود ندارد و وجود تك چشمه كوچك و يا قنات ها ي كوچك قديمي منبع آب 
كه در سالهاي اخيرهدايت آب باران به عنوان منبع تغذيه كننده اين چشمه ها و قنوات دامداري بسيار مؤثر است نمونه هاي زيادي  شرب دام است

 مانند : چشمه گرم باال خواف ، چشمه و قنات گله بيد شهرك و غيره  در خواف از اين جمله است 

 و آب باران :  عشايريبركه ها و چاله هاي 

ماه پس از آخرين بارندگي هاي  3تا 2بع مناسبي براي تأمين آب شرب شتر داران در بركه ها و چاله ها ي مرتعي مي باشد كه گاها آب باران من
 بهار اين مورد استفاده شتران و عشاير قرارمي گيرند 

 ذخيره آب باران در حوض انبارها  وانبارهاي خشتي قديمي : 

ماني يا خشتي قديم در مراتع براي استفاده چوپانان و رهگذران در مراتع و يا حاشيه جاده هاي مال رو و ذخيره آب باران در حوض انبارها ي سي
آنها هدايت وذخيره در فصل بهار و تابستان  دارد كه در فصل مناسب آب باران بهيا زير زميني وجود  يزمينرو  عشايري از قديم حوض انبار هاي 

انان و رهگذران آب شرب خود را از اين منابع تأ مين مي كنند روي اين آب انبارها سقف پوشيده است واز ورود وتا اواخر پاييز آب داشته و چوپ
 حشرات و پرندگان . سگ وگرگ محفوظ و صرفا انسان از اين آب استفاده مي كنند 

 وجود آب باران وتعيين حركت عشاير :

در مناطق شتر داري اين بركه ها مورد است . كننده حركت و مسير چراي دامداران  بركه هاي كوچك  آب و گودال هاي كوچك در مراتع تعيين 
و  استفاده شتر مي باشد به طوري كه مسير حركت و رفت و آمد گله ها ي شتر در حوالي اين  منبع آبي مي باشد شتران بالغ از آب دور مي شوند

اطراف همين آبها مي مانند چون طاقت كمتري نسبت به كم آبي دارند از اين سپس براي اب شرب برميگردند ولي هاشي ها و بچه شتر ها در 
 گودال ها و بركه ها مسير رد يابي شتران و گله گوسفندان را براي صاحبان دام مشخص مي كنند 

 

 آب باران :  بر مبنايمحله هاي دامداري و ييالق و قشالق 

، ) دامداران و عشاير  ي، و پشم شوي ي، گليم شوي ييري و محله ها ي دامداري : ( فرش شويعشازندگي استفاده از آبهاي روان و نزوالت جوي در 
ه ها براي شستشوي پشم هاي چين بهاره و چدر فصول بهار در محله ها  طوري برنامه ريزي مي نمايند كه با ذخيره آب باران در بركه ها و حوض

و صرفاً در اين فصول اقدام به شستشو مي نمايند چون در ساير فصول آب مناسب وجود  تابستانه و شستشوي فرش و گليم خود استفاده نموده
 ندارد.

 استفاده از آب باران براي حمام ضد كنه دام ها و شستشوي دام ها:
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ره وجود ندارد در مراتع و اطراف روستاها حمام هاي ضدكنه توسط دامداران ساخته شده است كه چون در مراتع لوله كشي آب و چاه عميق و غي
متر) مي  5/1متر و عرض نيم متر و عمق حدود  7تا  5در حاشيه رودخانه هاي فصلي و مسير آب باران حمام ضد كنه (گودال سيماني به طول 

ي دام ها سازند و آب باران را در اين حوض ها و حمام ها ذخيره و اقدام به سم پاشي و ضدعفوني بدن دام ها براي مبارزه با كنه و يا شستشو
 (گوسفند و بز) قبل از پشم چيني مي نمايند.

 آب باران امكاني براي پخت و پز عشاير و دامداران كوچ رو:

غيره عمدتاً عشاير و دامداران كوچ رو بخصوص دامداراني كه ييالق و قشالق مي نمايند مبناي حركت و توقف آنها وجود آب در مراتع و حوض ها و 
 اشد اطراق مي كنند و از آب باران براي پخت و پز خود و شرب دام هايشان استفاده مي كنند.مي باشد كه هر جا آب ب

 استفاده از آب باران براي زنبورستان ها در فصل بهار:

ه مي در بهار بر اثر بارندگي هاي بهاره مقداري آب در روي سنگ ها و سنگ الخ ها و گودال هاي كوچك كنار بوته ها و درختچه ها مي ماند ك
 تواند مورد استفاده زنبورهاي عسل و زنبورستان ها قرار گيرد.

ليتر آب روي آنها مي ماند و كمتر تبخير شده و در فاصله بارندگي ها تا دو  2-10سنگ او (سنگ آبه) سنگ ها و سنگ الخ هايي است كه حدود 
 يرد.هفته مي تواند مورد استفاده زنبورها و پرندگان و گاهاً وحوش قرار مي گ

در منطقه عشايري خواف بندهاي آدم مرده مژن آباد، حوض حسين خان، حوض پرويز خان، چاه هاي دامداري تك قاسم آباد، دنگوله هاي كالته 
ها، چاه هاي دامداري مريداران باالخواف، چشمه ارزنه، چشمه گرمه، قنات ساج، قنات ساقون، آبشخورهاي دامي اسدآباد، حوض سرخ، چشمه 

مرز افغانستان، حوض انبار رباط، چشمه ميان رودي، حوض انبارهاي حاشيه جاده فندق به اصفهان، حوض انبارها و آبشخورهاي دامي  سيرخون
حاشيه جاده ديگ رستم، حوض انبارهاي دامي حاشيه جاده گناباد به گيسور و آهنگران، چشمه دامداري نامچ، سنگ الخ هاي آبگير كوه كيبر و 

سده خواف، آب بندان ارزنه و بياس آباد و غيره از مواردي است كه در حد شناخت اين مجموعه مي توان اشاره نمود كه براي دام و بند سالمي، سد 
 تأمين آب شرب دام مورد استفاده است.

منطقه بوده بخصوص در روستاهايي وجود دارد كه مبناي تشكيل و فعاليت و سكونت مردم در آنجا صرفاً وجود چشمه يا چاه يا قناتي در اين 
(قاين)،  مناطق عشايري كويري و مرزي دامداري به عنوان مثال: چاه مسيله گناباد، چاه گچي خواف، چاه كنده كيبر، چاه ارزنه كالته ها، چاه پاياب

حوض سرخ پاسگاه مرزي سرآب خواف، رزداب، كال شور حاجي آباد، چشمه گوسفند تايباد، چاه عمتعك مرز قاين با افغانستان، تيزآب خواف، 
خواف، بند آدم مرده مژن آباد، چشمه سيرخون حاشيه مرز افغانستان و ايران در خواف و ... از اين جمله است كه مي بينيم پس از طي صدها 

از اين  و عشاير است.كيلومتر در كوير صرفاً چاه يا چشمه اي وجود دارد كه محل اسكان مردم شده است و اكنون محل زندگي انسان ها و دامداران 
 گونه موارد در اقصي نقاط كشور وجود دارد كه از حوصله اين بحث خارج است.

ها: ايجاد شيارهاي كوچك با تراكتور و گاو آهن در فواصل مختلف براي جمع آوري باران و هدايت آب راهه ها صرفاً براي كشت ديم و علوفه دام 
 استفاده از پس چر آنها براي دام عشايركشت جو و ساير غالت براي يك دفعه چرا و 

طرح بيابانزدايي با كاشت درخت و  كاشت علوفه ديم در بستر بندسارها و سدهاي فصلي در زمان خشك شدنو  طرح احياء كوير با آتريپلكس و گز
مناطق مرزي (طرح شهيد شوشتري)،  روزه سيستان، ايجاد كمربند سبز در 120و درختچه ايجاد بادشكن در مناطق طوفاني و مقابله با بادهاي 

) و احياء و آبياري جنگل هاي دست كاشت و غيره كه همگي در راستاي بهره برداري بهينه از آب و تأمين علوفه و آب دام هاي سبك (گوسفند و بز
 دام هاي سنگين شتر و ساير چهارپايان مي باشد.

چاه عميق ها نباشد مانند اينكه چاه عميق خاموش باشد، اخيراً لوله گذاري در چاه ها انجام استفاده از آب باران در فصولي كه امكان استفاده از آب 
 راي آب شرب دام وجود نداشته باشد از اينگونه موارد مي باشد.و جايي ب



7 
 

 آب باران و توسعه دامپروري و گردشگري و حفظ مراتع:

داراي آب مي باشد اين مورد باعث مي شود كه روستائيان و افراد دوستدار طبيعت و در فصول بهار كه بركه ها و چراگاه ها و آب بندان هاي دامي 
گردشگري به طبيعت روي آورده و در كنار چشمه ها و آب بندان ها و سدها و بركه ها اطراق نموده و زمينه گردشگري در مجاورت دامپروري 

 فراهم گردد.

 ا، تخريب مراتع، فشردگي خاك مراتع، از بين رفتن عرصه هاي مرتعيمديريت آب باران جهت جلوگيري از چراي مفرط دام ه

ي پراكنش آبشخورها و منابع آب شرب دام در ميزان پياده روي و حركت دام ها مديريت چراي دام و حفظ مراتع مهم و مؤثر است بطوريكه در بعض
چراگاه ها زياد باشد در روي تپه ها و چراگاه ها مسير حركت دام مناطق كه در يك عرصه مرتعي آبشخور اندك و فاصله محل آب خوردن دام ها و 

ها ممتد و بصورت خطوطي موازي و خاك سطح االرض شده بطوريكه خطوط و جاده هايي كوچك و فشرده در چراگاه  بوجود آمده كه تا ساليان 
 دراز اين تخريب جبران پذير نمي باشد.

هاي تعادل دام و مرتع، آبخيزداري، آبخوانداري، طرح هاي دامپروري، مديريت و اصالح مراتع، پراكنش نقش آب باران و استفاده آن در اجراي طرح 
 چراي دام و غيره كه اين مهم بر كسي پوشيده نيست.

 اهميت اقتصادي آب باران در پرورش دام عشايري و روستايي

% هزينه هاي پرورش دام مي باشد ولي هزينه آب شرب دام در 75 اگرچه هزينه هاي تغذيه دام بر اساس محاسبات انجام شده علم دامپروري
دامپروري سنتي و عشايري در ظاهر اندك و ملموس نمي باشد ولي چنانچه بخواهيم نياز آبي دام را صرفاً براي شرب هر رأس در روز محاسبه 

 نمائيم با مقادير كالن سروكار خواهيم داشت.

ليتر آب بصورت مصرف روزانه منظور نماييم در يك شهرستان كوچك  3در يك شرايط عادي و غيربحراني مثالً چنانچه براي هر رأس دام سيك 
 هزار رأس گوسفند و بز و شتر مي باشد كه وابستگي كامل به مرتع دارد. 500مانند خواف كه جمعيت دامي آن حدود 

ايط عادي كه دام از آب مراتع، چاه هاي دامداري، آب چاه هاي عميق در هر روز يك و نيم ميليون ليتر مصرف آب شرب دام ها مي شود كه در شر
تانكر هزار ليتري در هر  100و آب باران استفاده مي كند قابل لحاظ نيست ولي در صورتيكه بخواهيم اين مقدار آب را با تانكر حمل نماييم حدود 

كيلومتري (شعاع شهرستان) حمل شود كه چنانچه براساس عرف رايج و  1-200روز نياز داريم كه بايستي از يك منبع يا چاه پمپاژ و در فواصل 
هزار تومان و  50كيلومتري از روستا تا چراگاه و مراتع منظور شود هر تانكر حدود  50براي هر تانكر در متوسط  91فهرست بهاء امروزي در سال 

آبرساني به دام مي شود كه شايد بيش از سرمايه دامي منطقه باشد كه به  ميليارد تومان هزينه 2ميليون تومان و در سال حدود  5در روز حدود 
 هيچ عنوان بحث آبرساني سيار و حمل با تانكر و خودرو مقرون به صرفه نمي باشد.

ي اندك پي با اين احتساب به اهميت اقتصادي استفاده از آب باران و ذخاير نزوالت جوي در دامپروري آن هم در يك شهر كوچك با جمعيت دام
كاهش  مي بريم كه مي بينيم نياز به يك ناوگان بزرگ حمل و نقل مي باشد كه هدايت آب باران و استفاده از نزوالت جوي اين هزينه ها را به صفر

 مي دهد.

 نتيجه گيري:

دارد روز به روز كمبود آب بيشتر و  با روند سريع ازدياد جمعيت در جهان و آهنگ نسبتا سريعي كه توليد مواد غذايي بخش كشاورزي و دامپروري
 تعداد افراد تشنه و گرسنه رو به افزايش است .

و نزوالت جوي و بخصوص آب باران است .تامين آب  هااز مواردي كه براي افزايش بهره وري آب در جهان مطرح مي شود استفاده بهينه از روان آب
 نولوژي و امكانات مكانيزه است .در سالهاي آتي مستلزم هزينه هاي زياد و صرف علم و تك
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درصد سهامداران بخش اقتصاد كشاورزي مديون تامين آب شرب دام در مراتع چراگاهها و  35حفظ و بقاي  زندگي عشاير و دامپروري به عنوان 
 آبشخورها و آب بندانها دامي مي باشد .

وابستگي به مرتع و باران بوده و بخصوص در مناطق كويري و كم آب وعلف دامپروري از دير باز شغل عمده ساكنين ايران بوده و بناي پرورش دام 
 پرورش گوسفند و بز و ييالق و قشالق همواره مديون وجود آب و بخصوص باران مي باشد.

ا با آب باران و تامين پروتئين دامي كه روزبه روز ارزش آن كيميا مي شود ديگر بدون آب مهيا نمي شود و ناچار هستيم جنگ آب در قرون آتي ر
بهينه كردن مصرف آن مديريت كنيم .و شعار توليد بيشتردر سطح عمودي با مصرف آب كمتر و استفاده از روشها و فنون جديد را سرلوحه كار 

ند صد ليتر در روز خود قرار دهيم. و به دنبال حيوانات كم مصرف از لحاظ نياز آبي برويم.در سالهاي آتي ديگر پرورش گاو هولشتاين با نياز آبي چ
ليتر آب در روز و گاها چند روز بي آبي مانند حيوان  1-2كارايي نداشته و بايستي گوسفند و بز و شتر ويژه مناطق كم آب را به پرورش داده تا با 

ذخيره آب با فنون جديد بهترين نجيب  كوير (شتر) بهترين پروتئين با ارزش بيولوژيكي و اقتصادي باال را توليد نماييم .لذا احيا روشهاي قديمي 
آب بندانهاي محلي و تلفيق آن روشها نجات بخش دام در آينده مي باشد .چون ممكن است  -چاههاي دامداري -سنگ آب ها -راهكار بركه ها

 سدها و رودخانه ها نباشد. -چاههاي عميق -ديگر خبري از آبهاي زيرزميني

ان و دست اندركاران بخش توليد اين سهم فراهم آيد. و اين كنفرانس كه در نوع خود اولين قدم در اميد است با مشاركت جمعي همه توليد كنندگ
 كشور است ميتواند دست آوردهاي بخش خصوصي و دولتي را را تجربيات و فرهنگ كهن دامداران عجين و مورد استفاده همگان قرار گيرد .

 انشااهللا

 منابع و ماخذ

 دام  و انسان   -در خصوص آب و بارانآيات متعدد –قرآن كريم ]1[

 اولين همايش ملي شتر در ايران -شتر دردانه ناشناخته و فراموش شده كوير -1391-جمشيد –عطاريان ]2[

 بولتن جهاد كشاورزي–سيماي دامپروري شهرستان خواف  -1390-جمشيد –عطاريان ]3[

 شگاه تهرانانتشارات دان–ماهيان آب شيرين -1371 –غالمحسين  -وثوقي]4[

 تغذيه دام انتشارات عميدي -1381 -جيمي -مكدونالد]5[

 –سال خدمت در مناطق عشاير و دامداري  20دست نوشته ها بررسي ها و تجربيات نگارنده در طي  -محمد -جمشيد   احمدي -عطاريان ]6[
 تهران و . . . –خراسان رضوي  -سيتان و بلوچستان

 

 

 


