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 چكیده

بر این  گیرد.صورت نمی  از منابع آبی استفاده بهینه در مراتع کشور علیرغم محدودیت های منابع آبی

یكی از عوامل اصلی پراکنش  باشد.های اصلی مرتعداران می اساس، استفاده بهینه از منابع آب از برنامه 

که  اینصحیح دام در مراتع استپی پراکنش مناسب منابع آبی و تعداد منابع آبی می باشد. با توجه به 

ناب های فصلی در مراتع هدر می و مقداری از روا مراتع به صورت یكنواخت مورد چرا قرار نمی گیرند

روش بومی جمع  4در این تحقیق . جمع آوری آب حائز اهمیت است بومی لذا استفاده از سازه های روند،

با توجه به  از این سازه ها که هر کدام مورد بررسی قرار گرفت استپی استان یزد آوری آب باران در مراتع

د نآن در مراتع در اولویت قرار خواه احداث ومه ریزی برناجهت شرایط اقلیمی و توپوگرافی منطقه 

بنابراین بهره برداری بهینه از منابع آبی در مراتع استپی که با محدودیت آب همراه بوده عالوه بر گرفت، 

 پراکنش صحیح دام و یكنواختی چرا باعث تقویت و بهبود پوشش گیاهی خواهد شد.

 
 سازه رواناب، توپوگرافی،دام، منابع آبی، بومی، ها:  کلید واژه
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 مقدمه
 

میلیمتر که اگر آن را با  240کشور ایران سرزمینی است خشک با متوسط بارندگی سالیانه تقریبا 

شود  میلیمتر برآورد شده است مقایسه شود مالحظه می 840گی در سطح کره زمین که در حدود  متوسط بارند

از یک سوم متوسط بارندگی در سطح دنیاست، عالوه بر آن زمان ریزش  که مقدار بارندگی ایران حتی کمتر

نزوالت جوی و محل ریزش آن با نیازهای کشاورزی که مصرف کننده اصلی آب است مطابقت ندارد. کمبود 

بارش در کشور اهمیت برنامه ریزی و استفاده بهینه از منابع آبی را برای ما دوچندان نموده است، بطوری که 

استفاده از تكنیک و برنامه صحیح در مناطق خشک کشور استقرار بسیاری از نباتات مثمره مشكل یا بدون 

عمدتاً دارای توزیع نامناسب بوده و پراکنش آن در مناطق خشک  یزاصوالً امكان پذیر نیست. این مقدار بارش ن

رسد. بالطبع این مساله یک  و نیمه خشک به گونه ای است که در فصول رویش گیاه این میزان به حداقل می

خواهد بود و مسلماً ارایه  یدر استقرار پوشش نباتی درختی و درختچه ای و علوفه ا نندهعامل بسیار محدود ک

گونه نباتات و  ها و تكنیک هایی که بتواند با میزان اندك بارش شرایط رطوبتی مناسب را برای استقرار این روش

عرصه های خشک و  ءفراهم نماید، می تواند گامی موثر در احیا یوحشو  یاهل یآب شرب دام ها ینهمچن

 (.1390ینی،کشاورزان و دامداران کشور باشد )شاه یحوضه های آبخیز برا یریکو

های متعدد کشاورزی،  ینهانسان در زم یتو باعث انجام فعال یاتح یاصل یازکه آب ن ینتوجه به ا با

 یایدامنه کاربردی، گو ینشود. چن یانسان از آب استفاده م یازهایتمام ن یدشود و برای تول یم یدامدار

 ییچندان است و از آنجا دو یابانیخشک و ب یآب در نواح یـتباشد. اهم یمـ یـاتیماده ح ینباالی ا یتاهم

مواجه هستند،  یدهد که عمدتاً با چالش کم آب یم یلخشک تشك یرا نواح یرانکه بخش عمده ای از کشور ا

آب  ینهای تأم-و بهره برداری از آن در مواقع ضروری ارائه شـود. از روش یرهبرای ذخ یاهكار مناسبر یدبا

 یباران، آب انبارها و برکه ها و چاهها یرآبگ یقدر مراتع خشک و کم باران استفاده از سطوح عا یازمورد ن

شده  یاستفاده م یآب یازن ینتامسازه ه هـا از گذشته برای  ینا یزاست. در منطقه مورد مطالعه ن یمالدار

آب  یجمع آور یبوم یانواع مختلف سازه ها یبررس یقتحق یناز ا هدف(. 1397یغ،و جهان ت یغاست)جهان ت

   .باشد یم یریباران در مراتع خشک و کو

 

 
 

 ها شمواد و رو

 

حوزه آبخیز مورد مطالعه در این تحقیق مراتع استپی استان یزد بوده است که متوسط بارندگی ساالنه  

میلیمتر متغیر می باشد. در مراتع مذکور با توجه به پراکنش ناصحیح دام به علت پراکنش  130تا  60آن از 

سازه ها به شرح ذیل مورد بررسی قرار و وجود سازه های مختلف در مراتع مذکور انواع نامناسب منابع آبی 

 گرفت. 
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 یرسامانه سطوح آبگ -الف

سامانه سطوح آبگیر شامل روش هایی هست که موجب تمرکز ریزش های جوی و رواناب های سطحی 

قبل از ورود به مسیل ها و رودخانه های دائمی می شوند و با ذخیره سازی آب جمع شده، آن را در اختیار 

رار می دهند که در دهه های اخیر به ویژه در آسیای غربی، آسیای جنوب شرقی و کشورهای هدف مورد نظر ق

جنوب صحرای آفریقا، توجه محققین به توسعه و بررسی اثرات استفاده از این سامانه ها در آبیاری کشاورزی و 

 (. 2012و همكاران،  Biazinباغداری دیم جلب شده است)  

وع کوچک مقیاس آن، تمرکز دادن آب در یک منطقه، جمع آوری، ذخیره و کارکرد این سامانه ها در ن

به مصرف رساندن آن در مصارف خانگی، دامی و یا کشاورزی می باشد. بر اساس مرور منابع صورت گرفته 

بیشتر مطالعات به بررسی و طبقه بندی انواع سامانه های آبگیر در کشورهای مختلف به ویژه در مناطق خشک 

خشک جهان پرداخته اند و آنها را از نظر مقیاس، اندازه، نحوه احداث و نوع کاربری آب جمع آوری شده  و نیمه

( با این دید که سامانه های آبگیر باران 1390ینی،(. بعضی از محققین نیز )شاه1383ی،بررسی کرده اند )شعاع

ین سامانه ها در کاهش سیالب پایین سبب کاهش رواناب ناشی از باران بر روی زمین می شود به بررسی نقش ا

دست پرداخته و به این نتیجه رسیده اند که استفاده از مدل های تحلیلی در تخمین میزان کاهش رواناب 

خروجی و تعبیه مخازن ذخیره برای آنها مفید می باشد. در این میان بعضی از تحقیقات نیز وجود دارد که طی 

یر باران در افزایش تولیدات گیاهی و حتی درختان مثمر پرداخته شده آنها به بررسی نقش سامانه های آبگ

( به بررسی تاثیر سامانه های آبگیر باران در رطوبت ذخیره خاك و میزان رشد 2006و همكاران ) Liاست. 

نیمه خشک چین  قدرختچه های گز کاشته شده تحت پنج تیمار مختلف سامانه های آبگیر باران در مناط

به این نتیجه رسیدند که تیمار عایق همراه با سنگریزه بیشترین تاثیر را در رشد قطرتاج، دور یقه  پرداختند و

آب شرب دام به  یتواند در جمع آور یم یزروش ن ینو ارتفاع درختچه های گز را به خود اختصاص داده است. ا

سامانه سطوح  یقعا یمارتویر تص( 1)شكل برکه حفر شده موثر باشد. یاکه در مراتع  بصورت گودال  یمخزن

 در مرتع علی آباد پیشكوه یزد را نشان داده است. یبا نهال بادام خوراک یرآبگ
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 در مرتع علی آباد پیشكوه یزد یبا نهال بادام خوراک یرسامانه سطوح آبگ یقعا یمارتتصویر  -1شكل

 

 

 آب انبار -ب

 یم یدست آن طراح ینآوری آب در پائ است که جهت جمع یمخزن یراز بخشهای مهم سطوح آبگ یكی

 یطراح یآب یازنوری وارد آن نشود. حجم مخزن بر اساس ن یچطوری ساخته شود که ه یدمخازن با ینشود. ا

 یطراح كترکه کوچ یو در صورت یردگ یصورت م ینهبزرگ ساخته شود، هدر رفت هز یلیاگر خ یراشود . ز

سازه دقت شود  ینبوجود خواهد آمد. در ساخت ا یآب مشكالت ینتامبا کمبود آب مواجه و عمالً برای  یزشود ن

تر از  یینو پا یل. آب انبار معموالً به شكل مكعب مستطیردگونه هدر رفت و نفوذ آب در آن صورت نگ یچکه ه

به  یعبور آب باران است گودال یرکه مس ییمحل ها وشود که معموالً در دشتها و مراتع  یم یجادا ینسطح زم

کنند. فصل  یم ینکنند و بدنه ای آن را سنگ چ یمتر اقدام م 3تا  2متر با متوسط عمق  3متر و طول  6عرض 

انجامد البته  یبهره برداری از آب انبار به قشالق محدود است که معموالً از مهر ماه تا اسفند ماه به طول م

برداشت آب در آب انبارهای کوچكتر از سطل و  ماه دارای آب است برای یبهشتو ارد ینفرورد تامواقع  یبرخ

از آب انبار  یری( تصو2)شكل (.1398یرجلیلی،شود )م یطناب و در آب انبارهای بزرگتر از پلكان استفاده م

 یزد را نشان داده است. ندوشن یگرقور یشرب دام در سامان عرف

 



 

5 

 
 یزد نندوش یگرقور یاز آب انبار شرب دام در سامان عرف یریتصو -2شكل

 

 یمالدار یچاهها -ج

کرده است . چاههای  یبه حفر چاه اقدام م ینیزم یربه آب ز یابیگذشته های دور انسان برای دست از

 یمورد استفاده بوده اند. امروز استفاده از چاههای دست یششوند، از چند هزار سال پ یبا دست حفر م یمعمول

آب شرب دام در  ینبرای تام یوجود دارد. چاههای مالدار به آن یادیز یدو در مناطق خشک ام یافتهرواج 

با  یرادارد، ز یاریبس یتنباشد اهم یربه منابع آب چشمه و قنات و رودخانه امكان پذ یکه دسترس یمناطق

چاه مالداری شامل  یککردن احشام خود دارند.  یراببرای س ینوع چاه دامداران منبع آب مطمئن یناحداث ا

آبشخور  یاحوضچه  یکشود و در کنار آن  یچاه است که در باالی آن نصب م یچرخ چوب یکحلقه چاه و  یک

آوردن آب از چاه از چرخ چاه  یرونمتر است . برای ب 1متر و قطر آن حدود  20تا  2دام قرار دارد .عمق چاه از 

استفاده  ییالقیو  یقشالق کنند .چاههای مالداری در مراتع یاستفاده مو یا تلمبه های بادی و طناب دلو  یچوب

به رودخانه ها و چشمه  ییالقو دامداران در  یراست چون عشا یمراتع قشالق بیشترشود اما ضرورت آن  یم

( تصویری از چاه مالداری و تلمبه 3شكل) (.1385ی،سروستان یو عابد یدارند )شاه ول یدسترس یهای فصل

 ست.بادی در مرتع دو چاهی مهریز یزد را نشان داده ا
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 دو چاهی مهریز یزد تلمبه بادی در مرتعچاه مالداری و تصویری از (:3شكل)

 

 

 )گوراب( برکه -د

است که آب آنها  یهدر ثان یترل 5تا  2 ینآنها ب یمعموالً چشمه های متعددی وجود دارند که دب ییالقیمراتع  در

ای است که  یزهکه جنس خاك محل از نوع ماسه ای و وار ینا یا یست،ن چندان قابل استفاده یمبه طور مستق

 یا یرهبه ساخت منابع ذخ یمنابع آب یناز ا ینهبرای استفاده به یرکند، لذا عشا یآب به سرعت در آن نفوذ م

را دامداران  یشتبرکه ها به عنوان سد بهره برداری کوچک است و مع ینکنند ا یاستخر بهره برداری اقدام م

( 4شكل ) (.1397کنند )سادات رسول و همكاران، یم یندر محل برای زراعت، باغداری و شرب دام تضم

 تصویری از برکه )گوراب( در مرتع تل گرد ابرکوه یزد را نشان داده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 در مرتع تل گرد ابرکوه یزدتصویری از برکه )گوراب(  -4شكل 

 

   

 نتایج و بحث
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 یتاهم یناست، ا یتاولو ینبه آب مهمتر یدسترس یریمناطق خشک و کو یاییق جغرافدر مراتع مناط

 یم یزن یاییمناطق جغراف ینو بقا مرتعداران در ا یستنبلكه بخاطر امكان ز یست،ن یدام یگله ها یفقط برا

 یمراتع دارااز  یبردار همناطق حداقل به اندازه حق بهر یندر ا یو حق استفاده از منابع آب یتمالك .باشد

دهد. در  یم یلرا تشك یریبهره برداران از مراتع خشک و کو یازن ینتر یآب اساس یلدل یناست به هم یتاهم

 یتشود ظرف یم یانکه ب یمصرف انسان و دام بوده است به طور یبحران کمبود آب برا یشههم یمراتع قشالق

شود  یمحدود م یدنیبه علت کمبود آب آشام تریشخشک ب نقاطاز مراتع  یاریاحشام در بس یهتغذ یمراتع برا

روش  یرسطوح آبگ یروش سامانه ها یزمختلف ن یاز گونه ها یمکشت باغات د یبرا یتا کمبود علوفه. حت

 یمناسب و سازگار برا ییفوق الذکر روش ها یبوده است و روش ها یزآم یتباشد که موفق یمهم م یاربس

آنها  یساز ینهبوده است. لذا به یمبصورت باغات د یاهانکاشت گ یم و حتو شرب دا سانان یازآب مورد ن ینتام

مصارف  یبرا یو بهداشت یرینبه آب ش یعیبهره برداران منابع طب یبه گسترش دسترس یبا کمک دانش بوم

روش ها  ینبا ا یزکند و کشاورزان و دامداران ن یم یادیکمک ز یو شرب دام و کشاورز یو خانوادگ یدنیآشام

که  ینبه علت ا یمراتع استپ در توسعه کار خود داشته باشند. ینهرا در زم یبهتر یریتتوانند مد یم زین

از  یناش یاز رواناب ها یلذا قسمت یستباال ن یلیخ یاهیبوده و تراکم پوشش گ یعمدتاً بوته ا یاهیپوشش گ

جهت  یروانابها به سمت ینم است که االز ینبنابرا ،باشد یبه حالت رها شده م یباًمراتع تقر یندر ا یبارندگ

 ینهزم ینانجام شود، در ا یمو باغات د یمرتع یاهانکاشت گ یاآب جهت شرب دامها و  یرهبه مخازن ذخ یتهدا

 یمورد بررس آبخیز حوزه یو قنوات و منابع آب سطح یمحل یچشمه ها یرزمینی،است که منابع آب ز یضرور

انجام  یمنابع آب یبر رو یگذار یهو مطالعات جهت سرما یمآنها ترس یدروگرافیقرار گرفته و نقشه شبكه ه

آن در  احداثبرنامه ریزی جهت  ،هر کدام از سازه ها با توجه به شرایط اقلیمی و توپوگرافی منطقه و یردگ

 ، گیردمراتع در اولویت قرار 
  

 

   منابع فارسی

 

آب شرب دام(  یننقاط مستعد احداث آب انبار به منظور تأم یینتع. عوامل مؤثر در 1397. م. یغ. م. جهان تیغجهان ت -

 .یزداریپژوهشكده حفاظت خاك و آبخ یر،سامانه ها و سطوح آبگ یمل یشهما ین). چهارمیستانمطالعه موردی: غرب س

ق چند روش جمع آوری رواناب واستحصال آب باران درمناط ی. معرف1397. س.ی.م. دخانیرسول. س. م. اکبر سادات

 .یرانا یزداریآبخ یعلوم و مهندس یمل یشهما یزدهمینخشک. س یمهخشک ون

 یمهآب در مراتع خشک و ن یجمع آور یبوم یسازه ها یساز ینهو به ی. بررس1385. ا.یسروستان ی. م. عابدیول شاه -

 .80شماره  یاییجغراف یقاتاستان فارس. مجله تحق یاییخشک جغراف

زی سامانه های سطوح آبگیر از طریق افزایش تداوم ماندگاری رطوبت در پروفیل خاك، . بهینه سا1390شاهینی. غ.  -

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، مرکز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری.

، بررسی سیستمهای استحصال سطوح آبگیر باران، مرکز تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری 1383شعاعی. ض،   -

 کشور.
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 رواناب )مطالعه موردی: حوزه آبخیز بازو(.

 ین. چهاردهمیزدندوشن  یز)آب انبار( در حوزه آبخیتوسعه منابع آب یق. اصالح مراتع از طر 1398. ع.میرجلیلی -

 .یرانا یزداریخآب یعلوم و مهندس یمل یشهما
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