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 چكيده

و توسعه در زمينه هاي مختلف مي اند با اتكا به همينتو دانش سنتي سرمايه ملي هر ملتي است بطوريكه هرگونه پيشرفت
تعداد مقاله علمي به چاپ رسيده ولي متاسفانه اين دانش اخيرا مورد مورد كم لطفي قرار گرقته است،. سرمايه صورت گيرد

و بين از. المللي مرتبط با دانش بومي استحصال آب نيز مبين اين مطلب است در مجالت معتبر داخلي جهت انجام پژوهش
و بانك نتايج نشان داد تاكنون تعداد مقاالت علميو. دسترس استفاده شده استهاي اطالعاتي مجازي در سايتهاي تخصصي

و بين دركنگره و تعـداد40تعداد طرح هاي كـاربردي. مقاله بوده است 118و 509المللي نيز به ترتيب هاي معتبر داخلي
مـ همچنين. نيز طرح است21 طرح پژوهشي اجرا شده پايـان نامـه در مقـاطع33ورد مطالعـه تعـداد طي سالهاي آماري
گزارش دستگاههاي اجرايـي25نتايج مطالعات نشان مي دهد تعداد.و دكتري تدوين شده است تحصيلي كارشناسي ارشد

و ترجمه نيز. نيز در اين زمينه موجود است و64تعداد كتب تاليفي كارگاه آموزشـي در زمينـه دانـش32كتاب مي باشد
وا مورد آن در سطح منطقه10حصال آب با محوريت دانش بومي استحصال آب در كشور برگزار شده است كه بومي است ي

و مي. ملي بوده است مورد در سطح22بين المللي در انتظار رود كه روشن شدن جايگـاه روشـهاي سـنتي استحصـال آب
و سياستگذاران را به اين بخش جلب نموده و كشور، توجه مجدد مسئولين و كشـاورزي و موجبات شكوفايي مجـدد توليـد

. نيز فرهنگ پر افتخار آب در كشور را فراهم نمايد

آب مقاله علمي، همايش،: كلمات كليدي و ترجمه، دانش بومي استحصال  كنگره، كتب تاليفي

:مقدمه

ميزندگيكه بشر برا هايييدانش عبارت است از مجموعه دانستن دانش بشريمقديها در زمان. گيرديخود از آنها بهره

و گاه ميكيحتيمحدود بود جايدانش بشر يشترب توانستينفر با رشد معلومات،يجاما به تدر. دهديرا در حافظه خود
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و حوزهيبندبشر طبقه هاييدانستن و تخصصايه شدند برخاسته از متن نيز دانش بومي.دانش شكل گرفتيمختلف

و سدهجوامع بشري در طو و از نسلي به نسل ديگر منتقل شده استل دوران اين دانش. هاي طوالني به شكل شفاهي

و ايستارهاي مردم دارد و ريشه در باورها و خطاهايي بوده كه در بستر طبيعي پديد آمده است و آزمون . حاصل تجارب

و آن را و بهبود بخشيدهدر طول زمان دانش بومي دانشي است كه مردم به آن اعتقاد دارند  انددر جامعه خود توسعه

و همكاران،( و موچنا به نقل از ). 1390رضائي ا سنتيدانش)1991(مك كلوروليامز دانش: كرده استيفگونه تعرينرا

نت يادگيري، يوهش،سنتي و نگرش به جهان كه و مسئله گشا يجهفهم و خطا استييسال ها تجربه به نظر. بر اساس آزمون

ز يگرديفتعاريتر از بعض جامعفوقيفد كه تعررسيم بر يرااست م يرندهگدر ينا. شودينگرش مردم نسبت به جهان

ايحاويفتعر .استينظام دانش بوميو فلسف يدئولوژيكعناصر

و توسعه در زمينه هاي مختلف بطوريكه هرگونهدانش سنتي سرمايه ملي هر ملتي است به همين با اتكا تواندميپيشرفت

ا.گيردسرمايه صورت  ون سرمايهيواقعيت تلخ اين است كه در اغلب موارد ها كه از آن جمله ميتوان به دانش تامين

آب بهره كشور قرار گيرد، اغلب سر از مراكز براي پيشرفت مايه دانشمندان داخلبه جاي اينكه دست، ها اشاره كردبرداري از

در ايران به جاي توجه به روشهاي سنتي.و سود حاصل از آن به جيب ديگران رفته است تحقيقاتي ساير كشورها در آورده

بتامين كننده نياز كشورو بصورت پايدار استحصال آب كه همواره  و تحت تاثير تكنولوژي وارداتي حفره بوده است، سرعت

و پمپاژ از قعر زمين، عالوه بر رها كردن تجربيات گذشتگان، موجبات خس ارات جبران ناپذير به دشتهاي كشور تا حد چاه

و با توجه به عمده بودن.است الوقوع آنها گرديده نابودي قريب از هم اكنون و خشكي در جهان، استفاده خطر كم آبي

بر خالف اين روند. مورد توجه مراكز تحقيقاتي ذيربط قرار دارد2و غيرمتمركز1ش سنتي به عنوان يك روش پايداردان

آبهمانا چه در ايران شاهد آن هستيم آن آب از بين رفتن آثار باقيمانده از اين روشها همانند قنوات، بندسارها، انبارها بندها،

و فقط با ديدگاه حفظ آثار)مانند قنوات( باشد كه تنها تعداد معدودي از آنهاميها دهها مورد ديگر از انواع اين سازهو 

و مورد)و كارايي موجود آنها بدون توجه به ارزش(تاريخي مي.قرار دارند محدودي حفاظتتوجه شد انتظار نرود كه روشن

و و سياستگذاران را به اين بخش جلب نموده جايگاه روشهاي سنتي استحصال آب در كشور، توجه مجدد مسئولين

و نيز فرهنگ پر افتخار آب در كشور را فرا و كشاورزي . هم نمايدموجبات شكوفايي مجدد توليد

و جايگاه روشاستآنچه مورد نظر اين تحقيق آن، شناسايي موقعيت هـا در هاي استحصال سنتي آب با توجه به پتانسـيل

مي رفع مشكل كم و خشكسالي در كشور .باشد آبي

1 Sustainable 
2 Decentralized 
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آب-1 :شاخص هاي مورد استفاده دانش بومي استحصال

و موضوع دانش بومي اس تحصال آب بطور خاص يك رشته تحصيلي در كشور بـه حسـاب از آنجا كه دانش بومي بطور كلي

و نظيـر آن مـورد بررسـي بنابراين شاخص. آيد نمي و دانشجويان رشته مربوطه هاي مربوط به رشته تحصيلي، تعداد اساتيد

و يا شركتهاي دانش. قرار نميگيرد ود بينان تحت عنوان دانش بـومي در كشـور مـا وجـ همچنين مواردي مانند قطب علمي

و كيفي ذيل استفاده شده استبنابراين از شاخص.خارجي ندارد :هاي كمي

:شاخص هاي كمي

و تحقيقاتي� و دولتي(تعداد مراكز آموزشي )آزاد

 كشور داخلدر تخصصي تعداد مجله�

تعداد مقاله علمي به چاپ رسيده در مجالت معتبر داخلي�

 المللي در سال هاي مختلفو بين

-بينو داخلي معتبر هايدركنگرهميعل تعداد مقاالت�

 المللي

و كاربردي اجرا پژوهشي تعداد طرح�  شده

و كارگاههاي آموزشي برگزار شده در تعداد همايش� ها

 داخل كشور مرتبط با موضوع 

 تأليف شدهو ترجمه تعداد كتاب�

 تعداد انجمن هاي علمي�
 تعداد پايان نامه هاي انجام شده�
 اي اجراييهگزارش هاي فني دستگاه�

:شاخص هاي كيفي

و بهرهميزان رضايت� از مندي مخاطبان برداران

هاي هاي علمي مانند طرح هاي داده شده، فرآورده آموزش

و موسسات تحقيقاتي، همايش و مراكز هاي برگزار شده، نهادها

 موجود

هاي ميزان تطبيق تحقيقات انجام شده با اهداف برنامه�

و جاري كشور  كالن

نظ�  رساني ام اطالعكيفيت

 المللي موثر وجود ارتباطات بين�

و دانشمندان در ارتقاء جايگاه� ميزان مشاركت خبرگان

 فنĤوري مورد مطالعه

و سهم فنĤوري در تخصيص بودجه� هاي تحقيقاتي

 اجرايي

مشاركت بخش خصوصي در بكارگيري فنĤوري با هدف�

و ايجاد اشتغال  درآمدزايي

 روش گردآوري اطالعات-2

وا و سپس براي تكميـل اطالعـات و مورد ارزيابي قرار گرفت طالعات شاخصهاي كمي از طريق سايتهاي تخصصي دريافت

و اجرايي ذيربط مراجعه گرديـد دسترسي به اصل مدارك به مراكز اسناد، كتابخانه و مراكز علمي و. هاي تخصصي در ادامـه

و تجربي در قالب برگزاري مصاحبه برداري آخرين مرحله از كار گردآوري اطالعات، بهره از نظرات كارشناسي خبرگان علمي

و تخصصي بوده است . هاي علمي
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 ابزار گردآوري اطالعات-3

و بانكهاي اطالعاتي مجازي در دسترس ترين ابزار اين تحقيق ميباشد براي تكميل اطالعات. استفاده از سايتهاي تخصصي

با كيفي پرسشنامه و بروندادهاي موضوع دانش بومي استحصـال آب، قضـاوت دربـاره ويژگي هدف شناساييهايي و ها آنهـا،

و ارائه راهبردها به تصميم گيران در سـطوح مختلـف تهيـه شـده اسـت  و با هدف بهبود اثر بخشي . تعيين وضعيت مطلوب

تن محتوي اين پرسشنامه با الهام از مجموعه شاخص و فناوري نقشه جامع علمي كشور و هاي علم و مراكـز ظيم براي افراد

.شدمرتبط ارسال 

 منابع مورد استفاده-4

و پـنجم توسـعه، سند چشماسناد باالدستي نظام نظير منابع مورد استفاده براي تكميل اطالعات شامل انداز، برنامه چهـارم

ا عنـوان كشـاورزي بـرايبـ( 2008وري كشاورزي، گزارش توسعه جهاني سال نقشه جامع علمي كشور، قانون افزايش بهره

و خبرگان)توسعه و موسسات)برداران، كارشناسان مديران، اساتيد، دانشجويان، بهره(، افراد كتابخانه ها، دانشـگاهها(، مراكز

و برنامه ريزي آمـوزش عـالي،و مراكز تحقيقات، سازمان تحقيقات كشاورزي، شوراي عالي انقالب فرهنگي، موسسه پژوهش

و  و پايگاههـاي اينترنتـي)فناوري رياسـت جمهـوري، فرهنگسـتان جمهـوري اسـالمي معاونت علمي ، بانكهـاي اطالعـاتي

)Irandoc ،SID ،Magiran ،Civilica ،IRCSA ،Science Direct ،Agrisis ،Springer ،ASCE(ــايت ، سـ

و موسسـه دانشگاهكتابخانه ملي، بانك اطالعات قنات، نرم افزار سيمرغ شامل سايتهاي و پژوهشـگاه،آموزشـىىهـا هـا هـا

و شركت سازمان ها، وزارتخانه،تحقيقاتى هاى موسسه و مدارك، عمومى هاى كتابخانه،ها ها ، علمي كشـاورزي مركز اطالعات

و كتابخانـه مركـزي- كتابخانه دانشگاه فردوسي مشهد،دانشگاه شهيد بهشتيكتابخانه آسـتان قـدس، مركز اطالع رساني

م- رضوي ،))ره(اهللا بروجـردي آيـت(كتابخانـه مسـجد اعظـم،و مركـز اسـناد كتابخانـه-دانشگاه مفيد، ركزيكتابخانه

و دانشـگاه، كتابخانه مركـزي- دانشگاه تربيت مدرس، كتابخانه مركزي- دانشگاه صنعتي شريفه، دانشگا پژوهشگاه حوزه

وكتابخانه،–علوم پرديس تهران ، كتابخانـه مركـزي- دانشـگاه صـنعتي شـاهرود بخانه، كتا–بلوچستان دانشگاه سيستان

واحد- دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجف آباد- دانشگاه آزاد اسالميكتابخانه،–مركز تحصيالت تكميلي- دانشگاه پيام نور

.باشندمي كرمان
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:فارسي كتب-4-1

آبدانش بوم"در اين پژوهش تعداد كتابهاي يافته شده مرتبط با موضوع جلد ثبت شده است كه شـامل64"ي استحصال

و ترجمه مي باشد و مابقي طي دهـه هـاي5از اين مجموعه تعداد. كتابهاي تاليف شده تـاليف90تـا40جلد آن ترجمه

. شده است

نشـان داده شـده اسـت،)1(همـانطور كـه در نمـودار. گروه اصلي با محوريت موضوعي طبقه بندي شده اسـت6كتب در

و ترجمه را به خود 62.5جلد كتاب سهمي حدود40شترين كتب با موضوع قنات با تعداد بي درصد از مجموع كتب تاليفي

به. اختصاص داده است و مرمـت از نظر سازه اي، پيشينه بهـره بـرداري،"قنات"اين امر بيانگر توجه بيشتر در ...و احيـاء

آب"موضوع. كشور است تعداد كتب. درصد را دارد17.2كتاب سهمي معادل11نيز با تعداد"روشهاي سنتي استحصال

و بند"و"آب انبار"با موضوع  كه جلد5و8به ترتيب"سد درصـد كـل كتـب 7.8و 12.5 سهمي معـادل به ترتيب است

و ترجمه را در بر مي آ"بندسار"و"آب بندان"موضوعات. گيردتاليفي نهـا كتـابي تـاليف موضوعاتي هستند كه در مورد

.نشده است

ساله5طي دوره كتاب از اين مجموعه21سال اخير مي توان دريافت كه تعداد5با نگاهي به نتيجه دستاوردهاي كتب در

و ضرورت انجام تالش بيشتر در راستاي پيشرفت اين موضـوع  اخير تاليف شده است كه نشان دهنده درك اهميت موضوع

درصد را به خود اختصاص داده است كـه نشـان33سهمي معادل"آب انبار"كتاب با موضوع7ه در اين دور.علمي است

كهسال اخير توجه بيشتري به موضوع آب انبار شده است5مي دهد در  . در دوره قبل تنها يك كتاب تاليف شده بـود چرا

ساله اخير تاليف شده است كـه5اب در دورهكتجلد8در كل دوره مطالعاتي، تنها"قنات"كتاب با موضوع40از مجموع

آب"كتبي كه با موضوعات.را در بر دارد38سهمي معادل  و بند"و"روشهاي سنتي استحصال در دوره اخير تاليف"سد

كتـابي تـاليف"بندسار"و"آب بندان"با توجه به اينكه در موضوعات. كتاب مي باشدجلد2و4شده است نيز به ترتيب 

.مي شود شده است، نياز جامعه علمي كشور در موضوعات فوق الذكر به عنوان يك منبع ارزشمند علمي احساسن

:فارسي مقاالت علمي پژوهشي-4-2

تا60ي بررسي هاي انجام شده، تعداد مقاالت علمي پژوهشي چاپ شده در مجالت علمي پژوهشي طي دوره آماري دههط

شدمقاله ياف 163مجموعا90دهه تعداد مقاالت پژوهشي يافت شده بـر)2(ر يك تقسيم بندي، مطابق نمودارد.ه استت

بيشـترين) كـاريز(مقاله پژوهشي با كلمه كليدي قنات 107در بخش روش شناسي، تعداد مورد نظراساس كلمات كليدي 

آب"يافت شده با كلمه كليـدي تعداد مقاله پژوهشي. را در مقاالت پژوهشي داخلي در بر گرفته است) درصد 65.6(سهم 
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آب روش هاي سنتي"و"آب بندان"،"انبار از سهم درصد6و8، 9.8مقاله، به ترتيب10و16،13به ترتيب"استحصال

مقالـه سـهمي برابـر بـا10نيز با تعـداد"بندسار" مفهوم كليدي.كل مقاالت پژوهشي داخلي را به خود اختصاص داده اند

ها"موضوع  آبي سنتيروش و بند"كمترين تعداد مقاله علمي پژوهشي با موضوع.دارد"استحصال مقاله7با تعداد"سد

مي 4.3سهمي معادل  .گيرددرصد را در بر

در83تعداد،مقاله در كل دوره 163نتايج حاصل از يافته هاي طرح نشان مي دهد كه از مجموع سـال اخيـر بـه5مقالـه

و نشا درنچاپ رسيده است آبموضوع دهنده رشد قابل مالحظه اي  )).2(نمودار(.است دانش بومي استحصال

و ترجمه به تفكيك موضوع در كل دوره)1(نمودار تعداد كتب تاليفي

و دوره   ساله اخير5مطالعاتي

به هشي يافت شده در منابع فارسيتعداد مقاالت علمي پژو)2(نمودار

و دوره  ساله اخير5تفكيك موضوع در كل دوره مطالعاتي

:فارسي كنفرانسيمقاالت-4-3

 509مجموعـا90تا دهـه60طي دوره آماري دهه به تفكيك موضوعدر اين پژوهش، تعداد مقاالت كنفرانسي يافت شده

ن مجموعـه بيشـترين مقـاالت بـا محوريـت نشـان داده شـده اسـت، از ايـ)3(مطابق آنچه كه در نمودار.مقاله بوده است

مي 365تعدادهب"قنات"موضوعي موضوع. را در بر دارددرصد مقاالت كنفرانسي 71.7شود كه سهمي معادل مقاله گزارش

آب روش هاي سنتي" و)2(تن دو نمـودار با در نظر گرف.دارددرصد در رده دوم قرار 13.2و مقاله67با تعداد"استحصال

و كنفرانسي داخلي بر پايه كلمه كليدي-مي توان دريافت كه بيشترين حجم مقاالت توليدي علمي)3( "قنـات"پژوهشي

تعـداد مقـاالت. درصد را به خود اختصاص داده است 6.1مقاله سهمي معادل31نيز با تعداد"آب انبار"موضوع.مي باشد

وس" موضوعيافت شده بر اساس  كمترين مقاالت.درصد كل مقاالت را در بر دارد 5.5مقاله بوده كه معادل28نيز"بندد

در كمتر مقاله اي بـه مي باشد كه نشان مي دهد"آب بندان"و"بندسار"ارائه شده در كنفرانس ها مربوط به به موضوع 
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شـده نيز ديده شد توجه كمتري نسبت به اين سازه هاي آبـي)2(و)1(همانطور كه در نمودار هاي. آنها اشاره شده است

.است

 طرح پژوهشي-4-4

آب"با بررسي تعداد طرح هاي پژوهشي انجام شده در زمينه مي توان تا كنون 1365طي سالهاي"دانش بومي استحصال

طـرح11است كه تعداد" قنات"بيشترين طرح هاي پژوهشي مرتبط با موضوع طرح پژوهشي،21از مجموع دريافت كه 

و  مجموعـهاز. درصد طرح هاي پژوهشي انجام شده را در بر مـي گيـرد 52.4در دوره آماري مورد بررسي گزارش مي شود

هر تعداد)4(در نمودار. انجام شده است"بندسار"با محوريت موضوع)درصد19حدود(طرح4تعداد طرح هاي پژوهشي، 

طرح نيز بـا محوريـت3در اين مجموعه تعداد. ارائه شده است،حهاي پژوهشي انجام شدهموضوع پژوهشي در مجموعه طر

آب"و"آب انبار"موضوعي  كه"روش هاي سنتي استحصال طرح هاي پژوهشي را در بر مي كل درصد 14.5هر كدام است

.گيرد

د)3(نمودار ر منابع ايراني به تعداد مقاالت كنفرانسي يافت شده

و دوره  ساله اخير5تفكيك موضوع در كل دوره مطالعاتي
تعداد طرح هاي پژوهشي انجام شده به تفكيك موضوع)4(نمودار

 در كل دوره مورد بررسي

 پايان نامه-4-5

انجـام80تا40پايان نامه است كه طي دهه هاي33پايان نامه هاي موجود در زمينه دانش بومي استحصال آب مجموعا

و17درصد پايان نامه هاي انجام شده معادل 51.5. پذيرفته است ها30عدد مربوط به موضوع قنات بوده درصد پايان نامه
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به ترتيب نيز"بندسار"و"آب بندان"پايان نامه هايي با موضوعات. انجام شده است"انبارآب"عدد با موضوع10معادل

.درصد كل پايان نامه ها را به خود اختصاص مي دهد6و12پايان نامه بوده است كه سهمي معادل2و4

در.ساله اخير تدوين شده است كه رشد نزولي داشته است5پايان نامه در دوره9از آمار ارائه شده فوق، تعداد از اين ميان

، 44.4پايان نامه ثبت شده است كه سهمي معادل2و4،3به ترتيب تعداد"آب بندان"و"آب انبار"،"قنات"موضوعات 

و بند"در موضوعات)5-3(مطابق نمودار. درصد را دارند 22.2و 33.3 روش هـاي سـنتي استحصـال"و"بندسـار"،"سد

.در سالهاي اخير مطالعاتي در قالب پايان نامه صورت نگرفته است"آب

دمقاالت-4-6 ر مجالت خارجيچاپ شده

طـي در دوره آماري توسط متخصصين ايراني مقاله55در مجالت معتبر انگليسي تعداد موضوعات مورد بررسيبا توجه به

.به چاپ رسيده است به زبان انگليسي 2012-1986سالهاي 

م در بخش روش شناسي موضوعات مذكورمقاالت چاپ شده بر اساس تعداد)6(در نمودار و دوره در كـل دوره 5طالعـاتي

بـر اسـاس) مقالـه26(مقاله انگليسي، بيشـترين تعـداد مقالـه55بدين ترتيب از مجموع.نشان داده شده استساله اخير

 Traditional".درصـد كـل مقـاالت را در بـر دارد 47.3يافت شده است كه سـهمي معـادل" Qanat"كليدي موضوع

Water harvesting "و"همچنـين.درصد از كل مقاالت را در بـر دارد 43.6سهمي معادل عدد24نيز با تعداد مقاله

Cistern ab anbar "با آمار مقاالت يافت شده بـراي ديگـر. در رتبه بعدي قرار دارددرصدي 7.3و سهم) مقاله4(نيز

.كه مطالعات كمتري در اين زمينه ها انجام شده استنشان مي دهد موضوعات 

سال اخير نيز مي توان در يافت كه الگوي كلي نتيج مانند كل دوره مورد5ار مقاالت انگليسي چاپ شده در با نگاهي به آم

كل33، تعداد)6(مطابق نمودار.بررسي است در 2013-2008مقاله در دوره55مقاله از مجموع به چاپ رسيده است كه

مقاله بيشـترين سـهم را بـه15و16با تعداد"Qanat"و"Traditional Water harvesting"بين آنها موضوعات 

.خود اختصاص داده اند
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كل)5(نمودار تعداد پايان نامه هاي تدوين شده به تفكيك موضوعي در

و دوره   ساله اخير5دوره مطالعاتي
به)6(نمودار زبان انگيسي در مجالت معتبر تعداد مقاالت چاپ شده

و دوره   ساله اخير5علمي به تفكيك موضوع در كل دوره مطالعاتي

درمقاالت-4-7  بين المللي هايكنفرانسارائه شده

مقالـه 118مي توان بـه تعـداد 2012-1991در دوره انگليسي به زبان ارائه شده با توجه به مقاالت كنفرانسي بين المللي

نتايج نشان مـي.هاي آماري مورد مطالعه نشان داده شده استمقاالت ارائه شده در سال تعداد)7(كه در نمودار اشاره نمود

 Traditional Water" موضـوع دهد كـه بيشـترين مقـاالت ارائـه شـده در كنفـرانس هـاي بـين المللـي مربـوط بـه 

harvesting"مقاله40. مقاالت را به خود اختصاص داده است درصد 50/8مقاله مي باشد كه سهمي معادل60با تعداد

ab"و"cistern"مقاله با موضوع12و"Qanat"با موضوع قنات anbar"10.2و40كـه بـه ترتيـب ارائـه شـده اسـت 

مقاله نيـز بـراي هـر2و4همچنين بر اساس آمار موجود تعداد. درصد كل مقاالت كنفرانسي را به خود اختصاص داده اند

ا ab"و" khushab, band-sar"ز موضوعات كدام bandan "1.7و 3.4كه سهم هر كـدام بـه ترتيـب ارائه شده است 

.درصد مي باشد

ساله اخير در كنفرانس هاي بين المللي ارائه شده است كـه موضـوعات5مقاله از كل مقاالت كنفرانسي در دوره29تعداد

"Qanat"،"Traditional Water harvesting"و"ab anbar"مقالـه داراي اهميـت بيشـتري4و18،6با تعداد

و مهمترين محور مقاالت ارائه شده به زبان انگليسي بوده است نشان داده شده است توجـه)7(نطور كه در نموداراهم. بوده

.در مقاالت ارائه شده در كنفرانس ها شده است"ancient dam"و"bandsar"كمتري به موضوعات 



١٠ 

 تأليف شده كتب التين-4-8

كتاب موجود است كـه توسـط نويسـندگان9بررسي هايي كه در رابطه با مفاهيم طرح شده است نشان مي دهد كه تعداد

و غير ايراني طي دوره  و نمودار 2011-1973ايراني يافتـه هـاي كتـب را بـر بـه تفكيـك)8(به زبان انگليسي تاليف شده

و دوره موضوع در كل دوره مطالعا با تكيـه بـر) درصد 44.4(كتاب4از اين مجموعه، تعداد. نشان مي دهد ساله اخير5تي

 11.1(و يـك كتـاب"Qanat" موضـوع بر پايـه) درصد44.4(كتابTraditional water harvesting"4" موضوع

كه"ancient dam"با موضوع) درصد در يافت شده است سال اخير به چاپ رسـيده5 از اين مجموعه تنها همين كتاب

.و نشان دهنده رشد بسيار كم تاليف كتب در موضوعات ياد شده در كشور است

به زبان انگيسي به تفكيكيالمللنيبيكنفرانس مقاالت تعداد)7(نمودار

و دوره   ساله اخير5موضوع در كل دوره مطالعاتي
و)8(نمودار تعداد كتب التين به تفكيك موضوع در كل دوره مطالعاتي

 ساله اخير5دوره 

و گزارش-4-9  هاي اجراييدستگاهكارگاه آموزشي

آبدر زمينه دانش بومي استحصال آب با محوريت كارگاه آموزشي32ر است كه تاكنونذكالزم به  دانش بومي استحصال

شدر كشور و مورد آن در سطح منطقه10كه ده استبرگزار و بـين المللـي در.مـورد در سـطح ملـي بـوده اسـت22اي

و اسناد فني صورت پذ . استي شده گزارش گرد آور25يرفته است حدود مطالعاتي كه روي گزارش هاي دولتي
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و روند چند ساله اخير بررسي تطبيقي-5 و كشور پيشرفيكدر مقايسه با وضعيت موجود در حال كشوردوته منطقه

 توسعه

آب وضعيت مقايسه در و مصر به عنوان كشورهاي منطقه،دانش بومي استحصال و در حـال توسـعهايكشورهاي پاكستان

بـا توجـه بـه عـدم آشـنايي موجـود بـا.كشور هند به عنوان كشور پيشرفته در اين تحقيق مورد مطالعه قرار گرفته اسـت

و عناوين مح لي در كشورهاي مختلف،جستجوي انجام شده اختصاص به منابعي دارد كه داراي عناوين مشترك اصطالحات

و شناخته شده در فرهنگ بين  Traditional ،Indeginous ،waterالمللي آب ماننـدو مصطلح رايج در زبان انگليسي

Harvesting يا .و غيره ميباشند Ancient Damsو

 خارجي مقاالت چاپ شده در مجالت-5-1

مقالـه 111تعـداد نشـان داد، كليدي پـژوهش موضوعاتمطالعاتي كه بر روي مقاالت چاپ شده در اين كشورها بر مبناي

و مصر يافت شده كه از اين ميان تعداد  ،73چاپ شده در كشورهاي هند، پاكستان مقالـه30مقاله مربوط به كشور هنـد

و  و پاكسـتان بـه.ط به كشور مصر استمقاله نيز مربو8مربوط به كشور پاكستان ي مصر، هنـد سهم هر كدام از كشور ها

مطالعاتي كه در اين كشورها به صورت مقاله ارائه شده است بيشتر. درصد برآورد شده است27و 65.8درصد، 7.2ترتيب، 

در. بوده است Traditional Water Harvestingبر محورموضوع  و كشور هاي يـاد با مقايسه اي بين نتايج طرح ايران

با73شده انجام شده است ميتوان دريافت كه هند با  در33مقاله، حـدود55مقاله نسبت به ايران درصـد رشـد بيشـتري

و نشان. توليد مقاالت پژوهشي داشته است و مصر در جايگاههاي پايين تري نسبت به ايران هستند اما كشورهاي پاكستان

.دانش بومي استحصال آب است رشد علمي ايران در زمينه

ها-5-2  مقاالت ارائه شده در كنفرانس

مقاله، بيشـترين سـهم47از اين ميان هند با مورد مطالعه يافت شده است كه شوركسه در مقاله ثبت شده كنفرانسي 64

مقالـه را توليـد11رو مصـ6پس از آن پاكستان. دارددر موضوعات ياد شده را در توليد مقاالت كنفرانسي) درصد 73.4(

مقالـه 118اين در حاليست كه ايران در دوره مشـابه.درصد را به خود اختصاص داده اند17و 9.4كه به ترتيب نموده اند

. ارائه شده است)9(در نموداربه تفكيك موضوعي تعداد مقاالت ارائه شده توسط هر يك از اين سه كشور. توليد نموده است

 التين كتب-5-3

آب"با بررسي هايي كه در زمينه كتب موجود مرتبط با موضوع صورت پذيرفتـه اسـت مـي تـوان"دانش بومي استحصال

، مصـر كتاب31كشور هند.)10نمودار(كتاب در كشورهاي مورد مطالعه تاليف شده است43دريافت كه در مجموع تعداد 
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"و" Ancient dam"ايـن كتابهـا بيشـتر بـر موضـوعاتو كتاب را در اين دوره به چاپ رسـانده اسـت8و پاكستان4

Traditional Water Harvesting "و پاكستان در تاليف كتب به ترتيـب.اشاره دارند  72،9.3سهم كشور هند، مصر

. درصد است 18.6و

هاي بين المللي به تعداد كل مقاالت ارائه شده دركنفرانس)9(نمودار

و دوره تفكيك كشور ارائه دهنده   ساله اخير5در كل دوره مطالعاتي

كل)10(نمودار تعداد كل كتب تاليفي به تفكيك كشور ارائه دهنده در

و دوره   ساله اخير5دوره مطالعاتي

 بنديجمع

و توسعه در زمينه هاي مختلف مي تواند با اتكا به همين دانش سنتي سرمايه ملي هر ملتي است بطوريكه هرگونه پيشرفت

مي.سرمايه صورت گيرد و انتظار رود كه روشن شدن جايگاه روشهاي سنتي استحصال آب در كشور، توجه مجدد مسئولين

و نيـز فرهنـگ پـر افتخـار آب در  و كشـاورزي و موجبات شكوفايي مجدد توليد سياستگذاران را به اين بخش جلب نموده

كه به همين دليل آماري ارقام مربوط. كشور را فراهم نمايد به انتشارات مجامع علمي در زمينه دانش سنتي استخراج شده

و بـين باشد،به اين شرح مي المللـي مـرتبط بـا دانـش بـومي تعداد مقاله علمي به چاپ رسيده در مجـالت معتبـر داخلـي

هاي معتبررهتاكنون تعداد مقاالت علمي دركنگ. مقاله است55و 163استحصال آب در دوره آماري مورد بررسي به ترتيب 

و بين و تعـداد طـرح پژوهشـي اجـرا40تعداد طرح هاي كاربردي. مقاله مي باشد 118و 509المللي نيز به ترتيب داخلي

9دربين سـال هـاي آمـاري مجموعـا شده در داخل كشور مرتبط با موضوعهاي برگزار تعداد همايش. طرح است21شده

ها. همايش مي باشد و اين امر 509ي مرتبط سهم مقاالت در همايش  قبـول قابـل كميـتو كيفيت مويد مقاله مي باشد

و ترجمه نيز همچنين. باشدمي داخلي هايكنگره كتـاب5كتاب مي باشد كه از ايـن ميـان تعـداد64تعداد كتب تاليفي

و مابقي طي سالهاي مورد مطالعه تاليف شده است ب نيز كارگاه آموزشي32. ترجمه ومي استحصـال آب بـا در زمينه دانش
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و بين مورد آن در سطح منطقه10محوريت دانش بومي استحصال آب در كشور برگزار شده است كه و اي مـورد22المللي

مي. در سطح ملي بوده است قطب علمي موضوع دانش بومي استحصـال آب در كشـور توان گفت، بنابراين به عنوان نتيجه

وبايمقايسههمچنين. نداردوجود  و مصر به عنوان كشورهاي كشورهايين نتايج طرح در ايران و پاكستان در حال توسعه

با73انجام شده است ميتوان دريافت كه هند با كشور هند به عنوان كشور پيشرفته  مقاله، حـدود55مقاله نسبت به ايران

و مصر در جايگاههـاي پـايين تـري اما كشورهاي پاك. درصد رشد بيشتري در توليد مقاالت پژوهشي داشته است 33 ستان

و نشان رشد علمي ايران در زمينه دانش بومي استحصال آب است .نسبت به ايران هستند

و مالي انجمن علمي سيستم بدين وسيله از حمايت: سپاسگزاري هاي سطوح آبگير باران ايران جهت انجام اين هاي علمي
و قدرداني مي گردد . پژوهش تشكر
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