
 1397اول و دوم اسفندماه   –تهران  –هاي سطوح آبگیر باران هفتمین همایش ملی سامانه
 هاي سطوح آبگیر بارانانجمن سیستم –پژوهشکده حفاظت خاك و آبخیزداري 

_______________________________________________________________________________________ 
 

110 
 

 استقبال/ عدم استقبال دامداران نسبت به استحصال آب باران  یلدال یبررس

 )قالشمال دشت آق یمراتع قشالق :يمطالعه مورد(
 

  3حسن یگانه، 2واحدبردي شیخ، 1*هسل پوري

 )pouri.hesel@yahoo.com(، پست الکترونیک گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز یزداريارشد آبخ یکارشناس يدانشجو -*1
 گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز یابانبمدیریت و  یزداريگروه آبخ یاردانش -2

 گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز يگروه مرتعدار یاراستاد -2

 
 چکیده 

  ینیـن. در ا. در اباشدباشدییبر بحران آب مبر بحران آب م  گذارگذاریریرمنابع آب از عوامل تأثمنابع آب از عوامل تأث  یحیحناصحناصح  یریتیریتو مدو مد  یمیماقلاقل  ییرییراست. تغاست. تغ  ییو سرمنشاء زندگو سرمنشاء زندگ  یاتیاتحح  یهیهآب ماآب ما
سوء تغبـا اثـرات سـوء تغ  ييسازگارسازگار  يياز راهکارهااز راهکارها  یکییکیاز آن از آن   ینهینهمختلف استحصال آب باران و استفاده بهمختلف استحصال آب باران و استفاده به  ييهاهااستفاده از روشاستفاده از روش  یانیانمم ثرات  یرییـربا ا لاقلـ  ی   یمیماق
سترس، در دسـترس،   یعییعیطبطب  ییفقدان منابع آبفقدان منابع آب  یلیلهاست به دلهاست به دلال سالال سالققدشت آقدشت آق  یی). دامداران مراتع قشالق). دامداران مراتع قشالق13951395  ،،یلییلیخلخل  وو  ييباشد (پورمحمدباشد (پورمحمدییمم در د

ممتـر مـ  ییللـییمم  200200از از   یشیشنزول بارش ساالنه بنزول بارش ساالنه ب  یلیلاست که بدلاست که بدل  ییدر حالدر حال  ینیناند. ااند. اآوردهآورده  ييحمل آب روحمل آب رو  ييبه استفاده از تانکرهابه استفاده از تانکرها تر  با تـوان بـا   ییم توان 
  ینیـندر ادر ا  ینیناز حجم آب اقدام نمود. بنابرااز حجم آب اقدام نمود. بنابرا  ييمقدار قابل مالحظه امقدار قابل مالحظه ا  یرهیرهو ذخو ذخ  ييوروراستحصال آب باران نسبت به جمع آاستحصال آب باران نسبت به جمع آ  هايهايیستمیستماستقرار ساستقرار س

ستفاده از سآنـان بـه اسـتفاده از س  یلیـلعدم تماعـدم تما  یایا  یلیلتماتما  یلیلدالدال  ییبرداران و بررسبرداران و بررسبهرهبهره  یدگاهیدگاهدد  یابییابیارزارز  ييبرابرا  یقیقتحقتحق به ا نان  ستمیسـتمآ بااستحصـال آب بـا  هايهايی صال آب    رانراناستح
  یزانیزانحاصل در رابطه با محاصل در رابطه با م  یجیج. نتا. نتایدیدچهره به چهره  نسبت به استخراج نظرات آنها اقدام گردچهره به چهره  نسبت به استخراج نظرات آنها اقدام گرد  ييو با انجام مصاحبه هاو با انجام مصاحبه ها  ینینتدوتدو  ييااپرسشنامهپرسشنامه

سامانهبرداران نسبت به احداث و استفاده از سـامانهبهرهبهره  یلیلتماتما باستحصـال آب بـاران نشـان داد از بـ  ييهاهابرداران نسبت به احداث و استفاده از  شان داد از  باران ن صال آب  فر (نفـر (  6969بردار، بـردار، بهرهبهره  107107  ینیناستح   6464//4747ن
 استحصال آب باران دارند. استحصال آب باران دارند.   ييهاهاسامانهسامانه  به احداث و استفاده ازبه احداث و استفاده از  یاديیاديزز  یاریارو بسو بس  یادیادزز  یلیلدرصد) تمادرصد) تما

به بـرداران نسـبت بـه بهرهبهره  یلیـلعدم تماعـدم تمایا یـا   یلیلبر تمابر تما  یرگذاریرگذارعوامل تاثعوامل تاث  یینیینتعتع  ييبرابرا  یکیکلجستلجست  یرپارامتریکیرپارامتریکمدل غمدل غ  يياجرااجرا  یجیجنتانتا  همچنینهمچنین سبت  برداران ن
شدنو مشاهده جمع شـدن  یریراخاخ  ييهاهادر سالدر سال  یاهییاهیکاهش پوشش گکاهش پوشش گ  يياستحصال آب باران نشان داد، فاکتورهااستحصال آب باران نشان داد، فاکتورها  هايهايیستمیستماستفاده از ساستفاده از س آب در آب در   و مشاهده جمع 

شارکت مشـارکت   یزانیزانآب، مآب، م  ييآورآوردر مورد جمعدر مورد جمع  یجییجیتروترو  ييهاهاکالسکالس  سابقه شرکت درسابقه شرکت در  یرهايیرهايدرصد و متغدرصد و متغ  یکیکها در سطح ها در سطح ییها بعد از بارندگها بعد از بارندگچالهچاله م
یلعـدم تمایـلیا یا   یلیلتماتما  یزانیزاندرصد بر مدرصد بر م  55استحصال آب باران در سطح احتمال استحصال آب باران در سطح احتمال   ييو صرفه اقتصادو صرفه اقتصاد  ييمرتعدارمرتعدار  ييهاهادر طرحدر طرح به بـرداران بـه بهرهبهره  عدم تما برداران 

کل کل   داريداريییسنجش معنسنجش معن  ييبرابرا  1آماره نسبت راست نماییآماره نسبت راست نمایی  یقیقتحقتحق  ینیندر ادر ا  معنادار داشته است.معنادار داشته است.  یریرآب باران تأثآب باران تأث  ستحصالستحصالاا  ييهاهااحداث سامانهاحداث سامانه
گوالگـو  ييبرابـرا2اوهلر اوهلر   -کراكکراك  یینیینتبتب  یبیبضرضر  یریرمقادمقادهمچنین همچنین   بدست آمد.بدست آمد.  7676//9191  یکیکمدل لجستمدل لجست ستلجسـت  ييال بر بـرآورد شـده برابـر   یکیکلج شده برا   00//7070  بابـابرآورد 

   ..باشدباشدییمم
 

  کلیدي: هايواژه
 یکیکمدل لجستمدل لجست  یل،یل،تماتما  یزانیزانبرداران، مبرداران، مباران، بهرهباران، بهرهمرتع، استحصال آب مرتع، استحصال آب 

   
  

                                                           
1 Likelihood Ratio 
2 CRAGG-UHLER R-SQUARE 
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 مقدمه 
بومبر دانـش بـوم  یهیهبا تکبا تک  خشکخشکیمهیمهساکن در مناطق خشک و نساکن در مناطق خشک و ن  ييهاست که جوامع بشرهاست که جوامع بشرقرنقرن نش  شخـود بـا شـ  ییبر دا با  به مختلـف اقـدام بـه   هايهايیوهیوهخود  قدام  لف ا مخت

بومبا مصالح بـوم  یربازیربازاز داز د  ینکهینکهها باتوجه به اها باتوجه به اروشروش  ینین. ا. اددنننماینمایییآب باران و رواناب  مآب باران و رواناب  م  ييآورآورجمعجمع ساسـت، بسـ  شدهشـدهییمم  یادهیـادهپپ  ییبا مصالح  ست، ب ارزان و در ارزان و در   یاریارا
از از   ييبرداربرداربهرهبهره  ييهاهااز روشاز روش  يياامجموعهمجموعه  است. استحصال آب،است. استحصال آب،  بودهبودهنقاط مختلف جهان نقاط مختلف جهان   یرشهريیرشهريو غو غ  ييقابل استفاده در مناطق شهرقابل استفاده در مناطق شهر  یجهیجهنتنت

سانز آبرسـانمتمرکمتمرک  هايهايیستمیستمهر مجموعه را بدون اتکا به سهر مجموعه را بدون اتکا به س  یازیازآب مورد نآب مورد ن  توانتوانییآن مآن م  یلهیلهمحل بارش است که به وسمحل بارش است که به وس  یکییکیآب باران در نزدآب باران در نزد   ییز آبر
لاولـ  يياستحصال آب برااستحصال آب برا  يي). واژه). واژه13861386    ،،و همکارانو همکاران  یسیسنمود (اونمود (او  ینینشده همان منطقه و اطراف آن تأمشده همان منطقه و اطراف آن تأم  یدهیدهاز سطوح پوشاز سطوح پوش سطوسـطبار تبـار ت  ینیناو   و

به به   ییسطحسطح  ييهاهامهار روانابمهار رواناب  ييکه براکه برا  ییاست، اما هنگاماست، اما هنگام  یدرواگرونومییدرواگرونومیهه  ييواژهواژه  یکیکواژه واژه   ینیناست و اگر چه ااست و اگر چه اشدهشدهکار برده کار برده ) به) به19631963گِدِس (گِدِس (
 ).).13813899  ،،یلییلیبه حساب آورد (اسمعبه حساب آورد (اسمع  یدرولوژيیدرولوژيآن را جزو واژگان هآن را جزو واژگان ه  توانتوانییکار برده شود، مکار برده شود، م

 یاز،شده در سطح) و استفاده از آن در زمان مورد ن يآب (رواناب جار یرهو ذخ یتآب باران و هدا يجمع آور ینداز نظر عامه به فرآ
و  يسـاز ینـهآن، به یکه هدف اصل گیردیصورت م یگوناگون هايیزهو انگآب باران با اهداف  يآور. جمعگویندیاستحصال آب باران م

 يبـرا خشـکیمهمناطق خشـک و ن ینساکن یرباز). از د1385 ،یو مصرف است (طهماسب یازآب باران براساس ن از يبرداربهره یریتمد
 ینهسوابق موجود در زم  ).2005  ،و همکاران  Mbilinyiاند (آب باران شده يآورجمع یبوم يهاخود مجبور به توسعه روش یاتادامه ح

و    Ahmed،2015(به اجرا درآمـده اسـت  یالدسال قبل از م 4500بار از  ینروش اول ینکه ا دهدینشان م یااستحصال آب باران در دن
(Akter. ییکه طباطبا یدر مطالعات ) آب  ینتـأم يفاده از آب بـاران بـراکـه اسـت اندیدهرسـ یجـهنت یناند به ا) داشته1386و همکاران

و  یبوده اسـت. بنـا بـه مطالعـات پهلـوان یجدر مناطق خشک کشور را یشها پاز قرن يو مصارف کشاورز یواناتها و حانسان یدنیآشام
و  يآورآب است و چنانچـه روانـاب حاصـل از آن، جمـع يآورجمع هايیکتکن یناز مهمتر یکی) استحصال آب باران 1395همکاران (

 ینبنـابرا ).1396 ی،آن خواهـد شـد (پارسـامهر و خسـروان ینـهبه یریتدر مصرف آب و مد ییباعث صرفه جو یرد،مورد استفاده قرار گ
باشـد  یمـ خشـکیمهموجـود در منـاطق خشـک و ن يهـااز آب یحصـح يبردارآب باران و رواناب از اقدامات مؤثر در بهره يآورجمع

 را کنترل کرد. یبحران کم آب یقطر یناز ا توانیکه م ،)1395و همکاران،  ي(نورمحمد
کارشناسان منـابع  یدگاهمراتع استان گلستان از د یبعوامل موثر بر تخر يبند یتو اولو ی) به منظور بررس1391( یو باران یشهرک

 ي% رتبـه 15 ییراتتغ یبنامناسب آن با ضر یعبودن آب در مراتع و توز یکه ناکاف اندیدهرس یجهنت ینبه ا يابا طرح پرسشنامه یعیطب
بـه  یـدبا یـیچرا یریتمراتع و مـد یتبهبود وضع يبرا ینرا دارد. بنابرا یمراتع قشالق یبدر تخر یرگذارتاث دیریتیعوامل م ینسوم در ب
 آب با پراکنش مناسب در سطح مراتع بود. یندنبال تأم

 :باشدیم یلمل سه بخش به شرح ذاستحصال آب باران شا يهامهم سازه ياجزا معموالً
 شود.  یتو به طرف منطقه هدف هدا يآورجمع یاز بارندگ یبخش یاتمام  شودیکه باعث م یناز زم ی: قسمتیرسطح آبگ -
 .ماندیم یجا باقو تا موقع استفاده در آن شودیم یرهو ذخ یتکه رواناب به آن جا هدا ی: منبعسازيیرهمحل ذخ -
  یـزدي، ییو طباطبـا ی(چکشـ گیـردیاست که آب استحصال شده در آن محل مورد استفاده قـرار م ینظور مکانمنطقه هدف: م -

1391.( 
استحصـال آب  هايیوهشـ -1کرد که:  گیريیجهنت ینچن توانیآب، م ینتام يهاروش یراستحصال آب با سا يهاروش یسهمقا در

 یبعنوان منبعـ تواندیاستحصال آب باران م يهاروش -2 کند؛یرا بطور مؤثرتري فراهم م یباالدست یبر منابع آب یریتمد یتباران، قابل
استحصـال  یـاساگرچـه مق -3 ید؛نما یريو از خسارت جلوگ یردمورد استفاده قرار گ یکم آب یبحران هايورهدر د یلیتکم یاريآب يبرا

در نقـاط مختلـف  یشـتريب یـیاجرا یلپتانسـ يهـا دارانوع طرح یناما ا نماید،یم یزحقر چاه ناچ یاو  يبا سدساز یسهآب باران در مقا
 یهبه سرما يکمتر یوابستگ هایستمس ینا -4و  نمایدیرا جذب م یشتريب یمردم تسازگارتر است و مشارک یطبا مح باشند،یکشور م

استحصـال آب بـاران، انتخـاب  يهـاتنوع روش. باتوجه به باشدیم یازمحدود اغلب مورد ن یبانک یالتدارند اگرچه تسه یخارج يگذار
 ينـوع خـاك، عمـق خـاك و فاکتورهـا ین،زم یتوپوگراف ن،آ یعو نحوه توز یمقدار بارندگ یلاز قب هایییژگیروش مناسب باتوجه به و

 ،یطقـه مطالعـاتمن ياستحصال آب باران برا يهاسامانه ی. پس در انتخاب و معرفباشدیم یتهر منطقه حائز اهم یو اجتماع ياقتصاد
راغب بـه اسـتفاده از  بردارانهرهکمتر از آن باشد، تا ب یحت یاو  يتانکر برابر یلهو حمل آب به وس یدبا خرباید ها سامانه يارزش اقتصاد

 ).1391 یزدي، ییو طباطبا یآن باشند (چکش
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اند. عرصـه نشـده یـنبـرداران وارد او بهره گیردیانجام م یاستحصال آب باران در مراتع به شکل دولت يهادر حال حاضر اکثر روش
زمـان   ي،و کشـاورز یعیمنابع طب يپروژه ها يجلب مشارکت مردم در اجرا یکردو متخصصان بر رو یریانمد یدکأبا توجه به ت ینبنابرا

در اجـرا و مراقبـت و  يهاگاهدر نهادهـا و دسـت سازيیتو ظرف نیآموزش، اصالح قوان یقبرداران از طرکه مردم و بهره است یدهآن رس
نسبت بـه  حیهر طر ي). اگر قبل از اجرا1395صف اول و همکاران،  یها و پروژه ها مشارکت فعال داشته باشند (عالماز طرح ينگهدار
منظور بـا  ینآن طرح باال خواهد رفت. به هم یرشو پذ یتآن طرح و منطقه اقدام گردد، درصد موفق ینفعانبرداران و ذبهره يسازآماده
قـال نسـبت بـه احـداث و برداران مراتـع شـمال آقبهره یلعدم تما یا یلبر تما یرگذارعوامل تاث ییدر شناسا یسع ياپرسشنامه یطراح
 .یداستحصال آب باران گرد يهااز سامانه دهاستفا
 

  هامواد و روش
  منطقه مورد مطالعه یمکان یتموقع

شمال و قال به طـرف شـمال و شهر آقشهر آق  یلومتريیلومتريکک  2020از از   یباًیباًشمال شهر گرگان قرار دارد. مراتع مورد مطالعه تقرشمال شهر گرگان قرار دارد. مراتع مورد مطالعه تقر  یلومتريیلومتريکک  1616قال در قال در شهر آقشهر آق طرف  قال به 
عرض جغرافتا عـرض جغراف  ییشمالشمال  یهیهثانثان  3737و و   یقهیقهدقدق  0909درجه و درجه و   3737  یایییاییمرز کشور ترکمنستان از طول جغرافمرز کشور ترکمنستان از طول جغراف جه و درجـه و   5454  یایییـاییتا  قهیقـهدقدق  2222در   4343و و   ی

تع مرتـع   99  ييهکتار است. داراهکتار است. دارا  5381053810  یباًیباًشهرستان تقرشهرستان تقر  ینیناا  ییرد. مساحت مراتع ملرد. مساحت مراتع ملگرگانرود قرار داگرگانرود قرار دا  یزیزآبخآبخ  زهزهو در محدوده حوو در محدوده حو  ییشرقشرق  یهیهثانثان مر
ته آخر اسفند ماه (قشـالق) اسـت. البتـه   یتیتمراتع از اول آذر لغامراتع از اول آذر لغا  ینیناز ااز ا  ييبرداربردارکه زمان بهرهکه زمان بهره  باشدباشدییبردار مبردار مبهرهبهره  150150  تقریباًتقریباً  شده باشده با  یکیکتفکتفک ست. الب شالق) ا آخر اسفند ماه (ق

برداران مراتع را برداران مراتع را بهرهبهره  یتیتها در سطح مرتع حضور دارند. اکثرها در سطح مرتع حضور دارند. اکثر) دام) دامیبهشتیبهشتاول ارداول ارد  یمهیمهدرو (ندرو (ن  فصلفصلتا آغاز تا آغاز   یانبندیانبندنبود مراتع منبود مراتع م  یلیلغالباً به دلغالباً به دل
 ..دهنددهندییمم  یلیلمنطقه تشکمنطقه تشک  ییبومبوم  ینینساکنساکن
 

 

 

 

 
 و استان گلستان یرانمنطقه مورد مطالعه نسبت به ا یمکان یتموقع -1 شکل

 حجم نمونه یینتع
با حجم نمونه پرسشنامه بـا   یینیینتعتع  يي. برا. براشودشودییها نسبت داده مها نسبت داده مپژوهش به آنپژوهش به آن  هايهايیافتهیافتهاست که است که   ییواقعواقع  ييمجموعه اعضامجموعه اعضا  ييجامعه آمارجامعه آمار حجم نمونه پرسشنامه 

عهیی مـورد مطالعـهدامداران حاضر در عرصه در فصل چرادامداران حاضر در عرصه در فصل چرا  ييتعداد دامداران کتابچه طرح و سرشمارتعداد دامداران کتابچه طرح و سرشمار  ییبررسبررس مورد مطال جدول از فرمـول کـوکران و جـدول   یی  کوکران و  مول  از فر
 نفر بدست آمده است. 107ر مراتع مورد مطالعه بردار حاضر دبهره 150بنابراین تعداد نمونه براي  ..یدیدو مورگان استفاده گردو مورگان استفاده گرد  ییکرجسکرجس

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝑡𝑡2𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑁𝑁𝑑𝑑2 + 𝑡𝑡2𝑝𝑝𝑝𝑝
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nحجم نمونه: حجم نمونه : 
Nييآمارآمار  یتیت: حجم کل جمع: حجم کل جمع 
t11//9797برابر برابر   یبیبضرضر  ینینباشد مقدار اباشد مقدار ا  %%55آزمون برابر آزمون برابر   داريداريییکه چنانچه سطح معنکه چنانچه سطح معن  ینانیناناطماطم  یبیب: ضر: ضر 
pینینصفت معصفت مع  ييدارادارا  یتیت: احتمال وجود صفت در جامعه (نسبت جمع: احتمال وجود صفت در جامعه (نسبت جمع(( 
q : :ینینفاقد صفت معفاقد صفت مع  یتیتاحتمال عدم وجود صفت در جامعه (نسبت جمعاحتمال عدم وجود صفت در جامعه (نسبت جمع ( ( 
dوجود آن صفت در جامعه)وجود آن صفت در جامعه)  ييمحقق برامحقق برا  ینینتخمتخم  یزانیزانصفت در جامعه با مصفت در جامعه با م  یی(تفاضل نسبت واقع(تفاضل نسبت واقع  یريیريگگ: دقت نمونه: دقت نمونه 
 

 خالصه اطالعات مراتع مورد مطالعه 1جدول شماره 
مساحت  نام مرتع ردیف

 (هکتار)
 برداربهرهتعداد 

 (نفر) کتابچه
(نفر)  برداربهرهتعداد 

 فصل چرایی مورد مطالعه
تعداد واحد دامی 

 مجاز
تعداد واحد 
 دامی موجود

 طرح مرتعداري

 دارد 5887 6430 52 54 8272 قره قربزرگ 1
 ندارد 333 358 28 32 380 قره قرکوچک 2
 دارد 3802 4724 29 32 13470 زارشورهاینچه  3
 دارد 2360 3227 11 11 7500 باریم 4
 دارد 1548 1823 11 11 3425 قوردیمنز 5
 دارد 520 544 2 2 1975 منگالی پایین 6
 دارد 835 842 3 3 3188 منگالی باال 7
 دارد 415 677 2 2 3175 گوبگلجه 8
 دارد 2546 3939 12 12 12425 صوفیکم 9
 - 18246 22564 150 159 53810 جمع کل 

در منطقـه مـورد  یـدانیم یمایشو پ یققال، تحقشهرستان آق یزداريو آبخ یعیاداره منابع طب يطرح مرتعدار يهاکتابچه یوچرا، آرش یریتمنبع: کتابچه مد
 مطالعه
 

 پرسشنامه ییروا
مهر پـژوهش علمـ  توانندتوانندییمم  یینامناسب و ناکافنامناسب و ناکاف  هايهايیريیريگگاز آن جهت است که اندازهاز آن جهت است که اندازه  ییییرواروا  یتیتاهماهم پژوهش عل برا بـ  ییهر  سازندو نـاروا سـازند  ارزشارزشییرا  ناروا  و از و از   و 

به به وجود دارد که وجود دارد که   ییمختلفمختلف  ييهاهاها روشها روشپرسشنامهپرسشنامه  ییییسنجش رواسنجش روا  يي. برا. براکندکندلحاظ شکل ظاهري درستی متغیر مورد مطالعه را بررسی میلحاظ شکل ظاهري درستی متغیر مورد مطالعه را بررسی می
 هاي زیر استفاده شده است:هاي زیر استفاده شده است:ها از روشها از روشبراي بررسی روایی پرسشنامهبراي بررسی روایی پرسشنامه  یقیقتحقتحق  ینیندر ادر اطور کلی طور کلی 

 و منابع طبیعی گرگان و منابع طبیعی گرگان   استفاده از نظرات تخصصی اساتید دانشگاه علوم کشاورزياستفاده از نظرات تخصصی اساتید دانشگاه علوم کشاورزي  -11
 استفاده از نظرات کارشناسان منابع طبیعی منطقه مورد مطالعهاستفاده از نظرات کارشناسان منابع طبیعی منطقه مورد مطالعه  -22
 هاهابرداران و اعمال نظرات اصالحی آنبرداران و اعمال نظرات اصالحی آنها میان تعدادي از بهرهها میان تعدادي از بهرهتوزیع ابتدایی پرسشنامهتوزیع ابتدایی پرسشنامه  -33
 
 ها)اطالعات پرسشنامه (داده یلو تحل یهتجز روش

ست آدر مورد جامعه به دسـت آ  یجییجیها، نتاها، نتااست که براساس مطالعات انجام شده در مورد نمونهاست که براساس مطالعات انجام شده در مورد نمونه  ینیناا  ییآمار استنباطآمار استنباطاز انجام از انجام هدف هدف  . در . در یدیـددر مورد جامعه به د
شند و دارانرمـال نداشـته باشـند و دارا  یعیـعتوزتوز  ،،هاهاکه دادهکه داده  ییوجود دارد. در صورتوجود دارد. در صورت  یرپارامتريیرپارامتريو غو غ  ييآزمون پارامترآزمون پارامتر  ییدو نوع کلدو نوع کل  ييآمارآمار  هايهايییبررسبررس شته با مال ندا   يينر

 ). ). 13941394  ،،ییو زارع چاهوکو زارع چاهوک  همتاهمتایی(ب(ب  شودشودییاستفاده ماستفاده م  یعیعبدون توزبدون توز  ييهاهاروشروش  یایا  یرپارامتريیرپارامتريغغ  ييهاهاباشد از روشباشد از روش  ييااو رتبهو رتبه  ییاسماسم  یاسیاسمقمق
از بنابراین داراي توزیع غیرنرمال اسـت و بایـد  ،باشدی با مقیاس کمی و کیفی مییترکیبی از داده ها تحقیق حاضرچون داده هاي 

 .روش هاي غیر پارامتریک استفاده کرد
مقیاس اسمی است و برخی از متغیرهاي مستقل نیز اسمی، رتبه اي و نسـبتی هسـتند  دارايتحقیق متغیر وابسته و از آنجایی که 

 .بنابراین باید از روش هاي گسسته مانند الجیت استفاده نمود
فزار در انرم افـزار در ا  ینیناست. ااست. ا  يياقتصاداقتصاد  ييافزارهاافزارهانرمنرم  ینیناز مشهورتراز مشهورتر  یکییکی) ) SHAZAMافزار شازم (افزار شازم (  نرمنرم شجودانشـجو  یانیـاندر مدر م  یرانیـراننرم ا صاد اقتصـاد   یانیاندان اقت
به انرم افـزار بـه ا  ینیناا  ييدارد، اما کاربردهادارد، اما کاربردها  یشتريیشتريبب  یتیتشهرت و محبوبشهرت و محبوب  ييکشاورزکشاورز فزار  بوده و طرشـته محـدود نبـوده و ط  ینیـننرم ا حدود ن شته م سوسـ  یفیـفر   ييهاهـااز روشاز روش  یعییعیو
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  یکیـکپارامترپارامتر  ييهاهاو روشو روش  یرهیرهو چند متغو چند متغ  یرهیرهتک متغتک متغ  ييسازسازمدلمدل  ی،ی،زمانزمان  ييسرسر  هايهايیلیلو تحلو تحل  یونیونرگرسرگرس  ها،ها،دادهداده  یلیلاز جمله تحلاز جمله تحل  ییاقتصادسنجاقتصادسنج
 در این تحقیق از ایـن نـرم افـزار آمـاريو اجراي مدل الجیت براي تحلیل پرسشنامه ها که   ..هدهدددییرا پوشش مرا پوشش م  یرهیرهو غو غ  یرپارامتریکیرپارامتریکو غو غ

 .یداستفاده گرد
 

  نتایج و بحث
سامانهبرداران به احداث سـامانهبهرهبهره  یلیلتماتما  یتیتو درصد وضعو درصد وضع  ییفراوانفراوان  یعیعتوزتوز  22جدول شماره جدول شماره  شان ماستحصـال آب بـاران را نشـان م  ييهاهابرداران به احداث  باران را ن صال آب  هددهـدییاستح و و   د

مل تمابـرآورد عوامـل تما  يي. برا. برادهددهدیینشان منشان م  SHAZAM 9 Proنرم افزار نرم افزار   یطیطدر محدر مح  یکیکمدل لجستمدل لجست  يياجرااجرا  یجیجنتانتا  33جدول شماره جدول شماره  عدم عـدم   یایـا  یلیـلبرآورد عوا
ابعاد مختلف ابعاد مختلف   یانگریانگرکه بکه ب  ييمتعددمتعدد  یرهايیرهاياستحصال آب باران، متغاستحصال آب باران، متغ  ييهاهابه اجرا و استفاده از روشبه اجرا و استفاده از روش  نسبتنسبتبرداران) برداران) (بهره(بهره  ییجوامع محلجوامع محل  یلیلتماتما

 و مورد پرسش قرار گرفت. و مورد پرسش قرار گرفت.   یفیفمسئله باشد تعرمسئله باشد تعر
سطح در سـطح   ییها بعد از بارندگها بعد از بارندگجمع شدن آب در چالهجمع شدن آب در چاله  یر،یر،اخاخ  ييهاهادر سالدر سال  یاهییاهیکاهش پوشش گکاهش پوشش گ  هايهايیریرمتغمتغ   صد و متغدرصـد و متغ  یکیـکدر  هايیرهـايدر   یر

صادو صرفه اقتصـاد  ييمرتعدارمرتعدار  ييهاهامشارکت در طرحمشارکت در طرح  یزانیزانآب، مآب، م  ييآورآوردر مورد جمعدر مورد جمع  یجییجیتروترو  ييسابقه شرکت در کالس هاسابقه شرکت در کالس ها صال آب استحصـال آب   ييو صرفه اقت استح
معنادار داشته معنادار داشته   یریراستحصال آب باران تأثاستحصال آب باران تأث  ييهاهابرداران به احداث سامانهبرداران به احداث سامانهبهرهبهره  یا عدم تمایلیا عدم تمایل  للییتماتما  یزانیزاندرصد بر مدرصد بر م  55باران در سطح احتمال باران در سطح احتمال 

 است.است.
 

 استحصال آب باران يهابرداران نسبت به احداث سامانهبهره یلتما یتو درصد وضع یفراوان یعتوز 2جدول شماره 
هاي برداران به احداث سامانهتمایل بهره فراوانی درصد

راناستحصال آب با  
 

67/4  خیلی کم 5 
54/6  کم 7 
29/24  متوسط 26 
05/42  زیاد 45 
42/22  خیلی زیاد 24 

 جمع 107 100 

 
 

سـنجی و پـذیرش برداشـت آب در جوامـع محلـی هایی که در رابطـه بـا امکان) در مطالعات و نظرسنجی2011اسالم و همکاران (
برداشت آب باران به میزان بسیار زیاد مورد پذیرش جوامع محلی اسـت کـه بـا بنگالدش انجام دادند به این نتیجه رسیدند که تکنیک 

هاي استحصال آب باران مطابقت دارد. همچنین از نظر اقتصادي کامالً ایـن برداران منطقه از تکنیکنتایج تحقیق حاضر و استقبال بهره
) بـه ایـن نتیجـه 1393سالم در نظر گرفتند. ابویه و همکاران (ها را قبول داشتند و در آینده به عنوان تنها جایگزین احتمالی آب روش

ها و  اجراي آن در میـان مـردم و هاي ترویجی همبستگی معناداري با پذیرش طرحرسیدند که مشارکت در طرح ها و شرکت در کالس
 12) در کشور چـین در رابطـه بـا 2007ذینفعان دارد که با نتایج تحقیق صورت گرفته مطابقت دارد. در تحقیقی که کائو و همکاران (

تواند مانع از ترویج استحصال آب باران باشد، انجام دادند به این نتیجه رسیدند که روابط عمومی افراد و نحوه آمـوزش در عاملی که می
 باشد.عه میسو با این مطالهاي ترویجی در رغبت افراد به استفاده از استحصال آب باران تأثیر دارد که این نتایج همکالس
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 نسبت به احداث  یجوامع محل یلعدم تما /یلعوامل تما یینتع يبرا یونیبرآورد مدل رگرس یجنتا 3جدول شماره 
 استحصال آب يهاو استفاده از روش

یوزن یارتجاع تیقابل tارزش آماري  ضریب برآورد شده متغیرها  اثر نهایی 
63/0              میزان تحصیالت  35/1  21/0  77/0  

-67/2 داشتن شغل فرعی  54/1-  35/0-  32/0-  
61/0 سابقه شغل دامداري  75/1  30/0  75/0  

-94/0             عضویت در شرکت تعاونی مرتعداري   57/0-  10/0-  11/0-  
آوري آبسابقه کالس ترویجی در مورد جمع  56/3-  33/2-*  30/0-  43/0-  

هاي مرتعداريمیزان مشارکت در طرح  94/0  15/2*  13/0  11/0  
-51/1 وضعیت پراکنش منابع آب در سطح مراتع  59/1-  68/0-  18/0-  
-51/0             شدت مشکل تأمین آب در زمستان و بهار  92/0-  22/0-  63/0-  

56/0            پیمایدمسافتی که دام موقع چرا براي رسیدن به آبشخور می  93/1  32/0  69/0  
-12/0       شود (درصد)که به وسیله تانکر تأمین میمقدار آب مصرفی   21/0-  16/0-  15/0-  

-92/0        پیمایدمسافتی که تانکر براي رسیدن به محل مصرف می  71/1-  27/0-  57/0-  
-25/1            کیفیت آب تانکرها  68/1-  63/0-  15/0-  

-77/0        هزینه پرداختی براي تهیه و حمل آب به وسیله تانکر  05/1-  73/0-  94/0-  
720/1          هاي اخیرکاهش پوشش گیاهی در سال  74/2**  99/0  21/0  

-19/0            فکر کردن به راه دیگر تأمین آب به غیر از تانکر  68/0-  66/0-  24/0-  
55/1          ها بعد از بارندگیجمع شدن آب در چاله  85/2**  37/0  19/0  

27/1             هاي استحصال آب بارانبا روشآشنایی   78/1  54/0  15/0  
45/0            تجربه استحصال آب باران در واحد دامداري   98/0  48/0  56/0  

70/1             صرفه اقتصادي استحصال آب باران  40/2*  93/0  20/0  
69/0            برداريتوانایی استحصال آب باران مراتع تحت بهره  34/1  28/0  85/0  

01/1            توان مالی و نیاز به حمایت دولت براي استحصال آب باران  44/1  48/0  12/0  
-12/0 منبع فعلی تأمین آب تانکرها  85/0-  10/0-  15/0-  

-30/0          نام برده شده هاي مختلف استحصال آب بارانآشنایی با سامانه  01/1-  92/0-  36/0-  
ثابتضریب   94/14-  76/1-  14/2-  - 

درصد 5دار در سطح یک درصد، * معنی دار در سطح ** معنی   
LIKELIHOOD RATIO TEST  =    76.9175    WITH    23  D.F.   P-VALUE= 0.00000 

PERCENTAGE OF RIGHT PREDICTIONS =    0.85981 
LOG-LIKELIHOOD(0)  =   -69.611 
CRAGG-UHLER R-SQUARE        0.70446 

 
  و پیشنهادها گیرينتیجه

استحصـال آب بـاران مشـخص  يهابرداران به احـداث و اسـتفاده از سـامانهبهره یلتما یزانم یها و بررسپرسشنامه یجنتا یربا تفس
در  یعنیها دارند. به احداث سامانه یادز یلیخ یلدرصد) تما 42/22نفر ( 24و  یادز یلتما یانگودرصد) از پاسخ 05/42نفر ( 45 یدگرد

 يبـاال بـرا یامر نشان دهنـده آمـادگ یناستحصال آب باران دارند که ا هايیستمباال به استفاده از س یلنفر تما 107نفر از  69مجموع 
شهرسـتان  زداريیوآبخ یعیاداره منابع طب يو همکار یو مشارکت یجیترو يهاکالس يدر منطقه است و با برگزار یستمس ینا یرشپذ

 یخـاك سـطح یمنطقه در اثر فشردگ ینمراتع ا یشترب یبها اقدام کرد تا از تخرپروژه یندر منطقه نسبت به انجام ا توانیم یبه راحت
شـوم  یـدهذکر است کـه آثـار پد یان. شایدشدن منطقه گرد یابانیکرد و مانع از ب یريحمل آب جلوگ ياز رد تراکتورها و تانکرها یناش

کارشناسان و بهره برداران منابع  یران،مد يبرا يهشدار یستیاست و با یدهقبال آشکار گرد یمراتع قشالق یندر گوشه و کنار ا یابانزاییب
اسـتقرار  کـرد. قطعـاً یـادهمناسـب را پ یریتیمد يدر منطقه راهکارها یابانزاییب یدهکنترل بموقع پد يمنطقه قلمداد شود و برا یعیطب
 یرگـذارتاث ياز راهکارهـا یکـیتوانـد یم یباشد ول ینم نشد یابانیمنطقه از ب ینل آب باران تنها راهکار نجات مراتع ااستحصا یستمس

 باشد. 
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 يهادر سال یاهیکاهش پوشش گ ي،مرتعدار يهامشارکت در طرح یزانم یرهايمتغ یبنشان داد ضرا یکمدل لجست ياجرا نتایج
 یـلدهنـده تما عوامـل نشـان یـناستحصـال آب بـاران مثبـت و ا يو صـرفه اقتصـاد یها بعد از بارنـدگجمع شدن آب در چاله یر،اخ

بودن منفـی بـودن   .باشـدیآن م یرشآب باران و پذ الاستحص يهابرداران به احداث سامانهبهره فی  جی سـابقه حضـور در کـالس ترویجـی   فاکتورفـاکتورمن کالس تروی ضور در  سابقه ح
اند تمایلی به استفاده از اند تمایلی به استفاده از آوري آب داشتهآوري آب داشتههاي ترویجی جمعهاي ترویجی جمعر گذشته سابقه شرکت در کالسر گذشته سابقه شرکت در کالسدهد دامدارانی که ددهد دامدارانی که دآوري آب نشان میآوري آب نشان میجمعجمع

هاي برگزار شده به دالیلی از هاي برگزار شده به دالیلی از عدم رضایت از کالسعدم رضایت از کالستواند عوامل زیادي از جمله تواند عوامل زیادي از جمله هاي استحصال آب باران ندارند. این عدم تمایل میهاي استحصال آب باران ندارند. این عدم تمایل میسامانهسامانه
ها و ارگانهاي قدیمی آموزشی نهادهـا و ارگانو استفاده از شیوهو استفاده از شیوهها ها ه از آن سامانهه از آن سامانههاي استفادهاي استفادعدم توانایی مدرس در نشان دادن مزیتعدم توانایی مدرس در نشان دادن مزیتجمله جمله  هاي هـاي هاي قدیمی آموزشی نهاد

 باشد. باشد. مختلف مختلف 
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