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آب  ینتأم يبرا آب باران استقبال دامداران به استفاده از عدم /استقبال یلدال یبررس

  قال)دشت آق یمراتع قشالق :ي(مطالعه مورد یعیکارشناسان منابع طب یدشرب دام از د
 

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

 )pouri.hesel@yahoo.com( یکگرگان، پست الکترون یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز یزداريارشد آبخ یکارشناس يدانشجو -*1
 گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز یابانب یریتو مد یزداريگروه آبخ یاردانش -2

 گرگان یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز يگروه مرتعدار یاراستاد -3
 

 چکیده 
سمانی و کاهش نـزوالت آسـمانی   یمیماقلاقل  ییرییراثرات تغاثرات تغ  ..باشدباشدییبر بحران آب مبر بحران آب م  گذارگذاریریرمنابع آب از عوامل تأثمنابع آب از عوامل تأث  یحیحناصحناصح  یریتیریتو مدو مد  یمیماقلاقل  ییرییرتغتغ نزوالت آ در در و کاهش 

عه مشابه منطقـه مـورد مطالعـه   خشکخشکیمهیمهمناطق خشک و نمناطق خشک و ن مورد مطال قه  شهودمشـهودمشابه منط ستاسـت  ترترم نابرا. بنـابراا ین وجـود ایـن   یلیـلبه دلبـه دل  ینین. ب جود ا سالخشکسـالو نین همچنـین و و   هاهاییخشک همچ
شباشـدر سطح زمین در سطح زمین آب آب   ینینتأمتأم  یدیدجدجد  ييهاهابه دنبال راهبه دنبال راه  یدیدها باها باو چاهو چاه  یرزمینییرزمینیزز  ييهاهااز آباز آب  رویهرویهییبب  هايهايبرداشتبرداشت کییکـید. د. ییبا ین ایـن از از   ی   ،،هاهـاروشروشا

هداو هـدا  ييآورآورجمعجمع  یندیند. به فرآ. به فرآباشدباشدییاز آب باران ماز آب باران م  یمیماستفاده مستقاستفاده مستق باران آب بـاران   یرهیـرهو ذخو ذخ  یتیتو  بارش در مجـاورت محـل بـارش آب  حل  جاورت م ستفادهاسـتفاده  ييبرابـرادر م در در   ا
صل آب در فصـل   ینینتأمتـأم  ييقال براقال براشمال آقشمال آق  ییبرداران مراتع قشالقبرداران مراتع قشالقبهرهبهرهدر حال حاضر در حال حاضر . . گویندگویندییمم  RWH(1استحصال آب باران (استحصال آب باران (  ،،ییآتآت  روزهايروزهاي آب در ف
که ی کـه در رابطه با عواملدر رابطه با عوامل  یعییعیطبطبکارشناسان منابعکارشناسان منابع  یدگاهیدگاهدد  پی بردن بهپی بردن به  رايراي. ب. بکنندکنندییاستفاده ماستفاده م  راکتور و حمل آب به وسیله تانکرهاراکتور و حمل آب به وسیله تانکرهاچرا از تچرا از ت ی 

به چهره بـه   ييو با انجام مصاحبه هاو با انجام مصاحبه ها  تدوینتدوین  ييااپرسشنامهپرسشنامه  تواند تأثیر گذار باشد؛تواند تأثیر گذار باشد؛دامداران بر استفاده از تانکر میدامداران بر استفاده از تانکر می  بر استقبال یا عدم استقبالبر استقبال یا عدم استقبال چهره 
نت قال و معاونـت اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان آقاداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان آقنفر از کارشناسان بخش فنی و اجراي نفر از کارشناسان بخش فنی و اجراي   2828چهره  نسبت به استخراج نظرات چهره  نسبت به استخراج نظرات  قال و معاو

سمـورد بررسـ  Excelافزار افزار نرمنرم  ریقریقاز طاز ط  آنآن  یجیجو نتاو نتا. . یدیداقدام گرداقدام گرد  ري استان گلستانري استان گلستانفنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدافنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزدا قرار قـرار   یلیـلو تحلو تحل  ییمورد برر
 گرفت. گرفت. 
مل اولبـه عنـوان عامـل اول  33//5353  یانگینیـانگینبا مبا م  هاهاتانکرتانکر  یلهیلهآب به وسآب به وس  ینینتأمتأم  ییسادگسادگ  ،،داددادها نشان ها نشان پرسشنامهپرسشنامه  یریربدست آمده از تفسبدست آمده از تفس  یجیجنتانتا نوان عا   دردر  به ع
مل اولبـه عنـوان عامـل اول  44//0707  یانگینیانگیناستحصال آب باران با ماستحصال آب باران با م  هايهايیستمیستماحداث ساحداث س  ييباالباال  هايهايینهینههزهزو و   این روشاین روشاستفاده از استفاده از   تداومتداوم نوان عا عدم عـدم   در در   به ع

 تعیین گردید.تعیین گردید.  بارانباران  استحصال آباستحصال آب  ييهاهاسامانهسامانه  نسبت به استفاده ازنسبت به استفاده ازاستقبال دامداران استقبال دامداران 
 
  کلیدي: هايواژه

   یعییعیاستحصال آب باران، کارشناسان منابع طباستحصال آب باران، کارشناسان منابع طب  هايهايیستمیستممرتع، تانکر، پرسشنامه، سمرتع، تانکر، پرسشنامه، س
   

  

                                                           
1 rain water harvesting 
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 مقدمه 
بارش، اهمنامتقارن بـارش، اهم  یعیعدر کمربند خشک جهان و توزدر کمربند خشک جهان و توز  یرانیرانقرار داشتن اقرار داشتن ا  یلیلبه دلبه دل ندان مدوچنـدان م  یرانیـرانآب در اآب در ا  یتیـتنامتقارن  نکردوانـ. . شودشـودییدوچ و و   ییکردوا

و و   یریـربه شکل تبخبه شکل تبخ  ینکهینکهبارش قبل از ابارش قبل از ا  ینینو او ا  افتد،افتد،ییجا اتفاق مجا اتفاق مدر همهدر همه  یباًیباًولو به مقدار کم تقرولو به مقدار کم تقر  یی) اظهار داشتند که بارندگ) اظهار داشتند که بارندگ13911391پور (پور (کردکرد
صالاستحصـال  . . یردیردآب باران مورد استفاده قرار گآب باران مورد استفاده قرار گ  سازيسازيیرهیرهاستحصال آب با ذخاستحصال آب با ذخ  ييهاهاتواند به کمک روشتواند به کمک روش  ییج شود، مج شود، مرواناب از دسترس خاررواناب از دسترس خار   استح

به را بدون اتکا بـه   یازیازآب مورد نآب مورد ن  توانتوانییاز آب باران در مجاورت محل بارش است، که ماز آب باران در مجاورت محل بارش است، که م  ييبرداربرداربهرهبهره  ييهاهامجموعه روشمجموعه روش  یقتیقتآب باران در حقآب باران در حق را بدون اتکا 
ند دارنـد   یدهیـده) عق) عق13911391((  ییییو طباطباو طباطبا  ییچکشچکش. . نمودنمود  ینینشده همان منطقه تأمشده همان منطقه تأم  یقیقنفوذ و عانفوذ و عا  ابلابلیرقیرقاز سطوح غاز سطوح غ  ییمتمرکز آبرسانمتمرکز آبرسان  هايهايیستمیستمسس دار

باتالقمنجر به بـاتالق  یتیتکه در نهاکه در نها  ییگودالگودال  یریرذخاذخا  یایاو و   یریرتبختبخ  ی،ی،سطحسطح  یاناتیاناتبه شکل جربه شکل جر  ییبخش اعظم بارندگبخش اعظم بارندگ  خشکخشکیمهیمهدر مناطق خشک و ندر مناطق خشک و ن   ییمنجر به 
رو رو   ینین. از ا. از اشودشودییوارد موارد م  یرزمینییرزمینیآب زآب ز  ييبه سفره هابه سفره ها  يياز نزوالت جواز نزوالت جو  ییاز دسترس خارج و تنها بخش اندکاز دسترس خارج و تنها بخش اندک  گردد،گردد،ییمم  ییشدن اراضشدن اراض  ییو نمکو نمک

ستااستحصال آب باران روش مطمـئن و مناسـب در راسـتا  یندیندتوجه به فرآتوجه به فرآ  ،،مناسب آب و خاكمناسب آب و خاك  یریتیریتمدمد  ييبرابرا سب در را مئن و منا فزاافـزا  يياستحصال آب باران روش مط بل آب قابـل   یزانیـزانمم  یشیشا آب قا
سآب اساسـ  ..باشدباشدییاز رواناب ماز رواناب م  ینهینهبهبه  ههو استفادو استفاد  ییو خشکسالو خشکسال  ییاثرات نامطلوب خشکاثرات نامطلوب خشک  یلیلدسترس و تقلدسترس و تقل تع در مراتـع   بردارانبـردارانرهرهبهبه  یازیـازنن  ترینترینییآب اسا در مرا

شاهوجود داشته اسـت (شـاه  یشهیشهمصرف انسان و دام هممصرف انسان و دام هم  ييکشور بحران آب براکشور بحران آب برا  ییاست و در مراتع قشالقاست و در مراتع قشالق  خشکخشکیمهیمهمناطق خشک و نمناطق خشک و ن ست ( و و   ییولولوجود داشته ا
لذا تا علوفـه، لـذا   شودشودییتوسط کمبود آب شرب محدود متوسط کمبود آب شرب محدود م  یشتریشتراز مراتع مناطق خشک باز مراتع مناطق خشک ب  یاريیاريبسبس  ییییچراچرا  یتیت). ظرف). ظرف13138585  ،،ییسروستانسروستان  ييبدبدااعع فه،  تا علو

تع مراتـع   یریتییریتیاز برنامه مداز برنامه مد  ییبخشبخش  یستییستیتوسعه آب شرب دام در مراتع مناطق خشک باتوسعه آب شرب دام در مراتع مناطق خشک با. . کندکندییمم  یفایفااا  یین آب نقش مهمن آب نقش مهمییتأمتأم  یطیطشراشرا  ینیندر ادر ا مرا
ین سدارد و هدف اصـلی ایـن س  ايايیرینهیرینهاستحصال آب تاریخچه داستحصال آب تاریخچه د  هايهايیستمیستم). استفاده از س). استفاده از س13921392  ،،باشد (سپاسخواهباشد (سپاسخواه صلی ا ستمیسـتمدارد و هدف ا فع در اصـل رفـع   ها،ها،ی صل ر در ا

ها ها سال قدمت دارند و عمده کاربرد آنسال قدمت دارند و عمده کاربرد آن  40004000بر بر استحصال آب در فلسطین اشغالی بالغاستحصال آب در فلسطین اشغالی بالغ  هايهايیستمیستمان بوده و است. برخی از سان بوده و است. برخی از سنیازهاي انسنیازهاي انس
مزارع برخی مـزارع   یازیازاند با هدایت آب باران بر روي شیب، آب موردناند با هدایت آب باران بر روي شیب، آب موردندر کشاورزي بوده است. ساکنان مناطق بیابانی در قرون گذشته توانستهدر کشاورزي بوده است. ساکنان مناطق بیابانی در قرون گذشته توانسته برخی 

کاران (و همکـاران (  ییییکه طباطباکه طباطبا  العاتیالعاتی). در مط). در مط13911391  ،،نژادنژاد  ییو قلو قل  ييشلمزارشلمزار  ييخود را تأمین نمایند (جعفرخود را تأمین نمایند (جعفر شته) داشـته13861386و هم به ااند بـه ا) دا جهیجـهنتنت  ینیـناند    ی
پها پـاز قرناز قرن  ييو مصارف کشاورزو مصارف کشاورز  یواناتیواناتها و حها و حانسانانسان  یدنییدنیآب آشامآب آشام  ینینتأمتأم  ييکه استفاده از آب باران براکه استفاده از آب باران برا  انداندیدهیدهرسرس شک در منـاطق خشـک   یشیشها  ناطق خ در م

براآب مازاد بـرا  یرهیرهبهتر از آب و ذخبهتر از آب و ذخ  دهدهاستفااستفا  ييبرابرا  ییراه حلراه حل  یافتنیافتن  ییدر پدر پ  یامیاماالاال  یمیمکهن از قدکهن از قد  یرانیانیرانیانبوده است و ابوده است و ا  یجیجکشور راکشور را کم فصـول کـم   ييآب مازاد  صول  ف
  ييکنند (اکبرکنند (اکبر  یرهیرهمواقع الزم ذخمواقع الزم ذخ  ييو آن را براو آن را برا  یندیندآب استفاده نماآب استفاده نما  ینیناز ااز ا  یالب،یالب،از وقوع ساز وقوع س  یشگیريیشگیريعالوه بر پعالوه بر پ  یلهیلهوسوس  ینیناند، تا بداند، تا بدبارش بودهبارش بوده

 ). ). 13951395و همکاران و همکاران 
بود آب در سطح مراتـع بـا مشـکل نبـود آب   ییو نبود منابع آبو نبود منابع آب  خشکخشکیمهیمهخشک و نخشک و ن  یمیمبا اقلبا اقل  يياادر منطقهدر منطقهمراتع شمال آق قال با قرار گرفتن مراتع شمال آق قال با قرار گرفتن  شکل ن با م تع  در سطح مرا

خربه اسـتفاده از تـانکر بـه عنـوان آخـر  هاي خودهاي خودشرب دامشرب دام  حل مشکل آبحل مشکل آب  ييهاست براهاست براو سالو سال  باشندباشندییمممواجه مواجه خود خود   ييهاهادامدام  ييشرب براشرب برا نوان آ به ع تانکر  ستفاده از    ینینبه ا
سطح آب زو افت سـطح آب ز  ییع آب سطحع آب سطحاند. اما امروزه با کاهش مناباند. اما امروزه با کاهش منابآوردهآورده  ييآب در مراتع روآب در مراتع رو  ینینروش تأمروش تأم نییرزمینـیو افت  شت ببرداشـت ب  یلیلبدلبـدل  یرزمی یهرویـهییبردا از از   رو

تروآب بـاران بـود. نقـش دولـت و کارشناسـان در تـرو  ييآورآوراز جمله استحصال و جمعاز جمله استحصال و جمع  یدیدجدجد  ييهاهابه دنبال روشبه دنبال روش  یدیدبابا  هاهااهاهچچ سان در  لت و کارشنا قش دو بود. ن باران    ييهاهـاروشروش  یجیجآب 
وجود دغدغه وجود دغدغه   ینهینهزمزم  ینیناست، اما الزمه نقش مؤثر دولت در ااست، اما الزمه نقش مؤثر دولت در ا  یریرانکارناپذانکارناپذ  یعییعیمنابع طبمنابع طب  ییحفاظتحفاظت  هايهايييفناورفناور  یریرساسا  یایااستحصال آب باران و استحصال آب باران و 

به دالبـردن بـه دال  ییراستا به منظور پراستا به منظور پ  ینین). در هم). در هم20072007  یرپوتیرپوتو بو ب  یرپوتیرپوتدر مورد مسئله مورد نظر است (بدر مورد مسئله مورد نظر است (ب  ییییاجرااجرا  ييهاهابخشبخش  ییو نگرانو نگران و و   یلیـلبردن 
عدم استقبال دامداران نسبت به عدم استقبال دامداران نسبت به   ی که دری که درعواملعوامل  همچنینهمچنیناستفاده از تانکر و استفاده از تانکر و   در رابطه بادر رابطه بادامداران دامداران تمایل یا عدم تمایل تمایل یا عدم تمایل گذار بر گذار بر   یریرعوامل تأثعوامل تأث

سان اي تهیه و به وسیله کارشناسـان پرسشنامهپرسشنامه  باشد،باشد،  منابع طبیعی تأثیر گذارمنابع طبیعی تأثیر گذار  کارشناسانکارشناسان  یدیداز داز د  ،،استحصال آب باراناستحصال آب باران  ييهاهااستفاده از سامانهاستفاده از سامانه اي تهیه و به وسیله کارشنا
نابع طبیقال و معاونت فنی اداره کـل منـابع طبیفنی و اجرایی اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان آقفنی و اجرایی اداره منابع طبیعی و آبخیزداري شهرستان آق کل م ستان عـی و آبخیـزداري اسـتان گلسـتان قال و معاونت فنی اداره  ستان گل یزداري ا عی و آبخ

 تکمیل گردید.تکمیل گردید.
 

  هامواد و روش
 منطقه مورد مطالعه یمکان یتموقع 

ستان اسـتان   وو  قالقـالشهرستان آقشهرستان آقدر شمال  4136822و  265632الی  4115445و  268452مختصات جغرافیایی  بامراتع مورد مطالعه  ا
با بـردار ذیحـق بـا بهرهبهره  150150فصل چرایی مورد مطالعه فصل چرایی مورد مطالعه باشد که در باشد که در میمیهکتار هکتار   5381053810مساحت این مراتع مساحت این مراتع قرار دارد. قرار دارد. گلستان گلستان  حق  رأس رأس   1824618246بردار ذی

تع هاي طرح باید تا آخـر اسـفند از مرتـع شوند و طبق کتابچهشوند و طبق کتابچهوارد به مرتع میوارد به مرتع میاز اول آذر از اول آذر دامداران دامداران   باشند.باشند.برداري از آن میبرداري از آن میمشغول به بهرهمشغول به بهره سفند از مر خر ا هاي طرح باید تا آ
) در سطح مرتع حضور دارند و مشغول ) در سطح مرتع حضور دارند و مشغول یبهشتیبهشتاول ارداول ارد  مهمهییتا آغاز فصل درو (نتا آغاز فصل درو (ن  در منطقهدر منطقه  یانبدیانبدنبود مراتع منبود مراتع م  یلیلاما غالباً به دلاما غالباً به دل  خارج شوند.خارج شوند.

   ..کنندکنندمیمیهاي کشاورزي منتقل هاي کشاورزي منتقل به زمینبه زمینهاي خود را هاي خود را دامدام  بردارانبردارانبهرهبهره  بعد از آنبعد از آن  ..باشندباشندییبه چرا مبه چرا م
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 و استان گلستان یرانمنطقه مورد مطالعه نسبت به ا یمکان یتموقع -1 شکل

 
 ها داده يگردآور

سواالتها و اطالعات، پرسشنامه بوده است که بسته به هدف مـورد مطالعـه سـواالتدادهداده  ييحاضر ابزار گردآورحاضر ابزار گردآور  یقیقدر تحقدر تحق عه  مورد مطال ساس طبراسـاس ط  ییها و اطالعات، پرسشنامه بوده است که بسته به هدف    یفیـفبرا
سگرگان مورد بررسـ  یعییعیو منابع طبو منابع طب  ييدانشگاه علوم کشاورزدانشگاه علوم کشاورز  یدیداساتاسات  یلهیلهآن به وسآن به وس  ییییروارواکه که   ..استاست  یدهیدهگردگرد  ینینو تدوو تدو  یهیهتهته  یکرتیکرتلل   یدیـدییو تأو تأ  ییگرگان مورد برر

 قرار گرفته است.قرار گرفته است.
 

  پرسشنامه ینمخاطب
ستان آقشهرسـتان آق  یعییعیاداره منابع طباداره منابع طب  ییییو اجراو اجرا  یینفر از کارشناسان فننفر از کارشناسان فن  2828پرسشنامه حاضر پرسشنامه حاضر   ینینمخاطبمخاطب نابع طباداره کـل منـابع طبو و قال قـال شهر کل م عییعـیاداره  و و   ی

شنامه. پرسشـنامهباشندباشندییبا دامداران منطقه مورد مطالعه مبا دامداران منطقه مورد مطالعه م  یمیمکه در ارتباط مستقکه در ارتباط مستق  ،،باشدباشدییاستان گلستان ماستان گلستان م  یزداريیزداريآبخآبخ صرفاً شـده صـرفاً   یهیـهتهته  ييهاها. پرس شده 
صشده است و ابزار توصـ  ینینتدوتدو  یکرتیکرتلل  یفیفها براساس طها براساس طسخسخداشته و پاداشته و پا  یفییفیتوصتوص  ههجنبجنب نفراوانـ  ،،ننیانگییـانگیمم  ،،یلیـلو تحلو تحل  یفیفشده است و ابزار تو صدو درصـد  ییفراوا نیفراوانـی  و در   فراوا

 ..باشدباشدییمم  ییانتخابانتخاب  ييهاهاپاسخپاسخ
 

  یجنتا
  یتجنس
فر) زن منفـر) زن م  55درصد (درصد (  1919//2323پرسشنامه مرد و پرسشنامه مرد و   یانیاننفر) از پاسخگونفر) از پاسخگو  2121درصد (درصد (  8080//7676  ید،ید،ها مشخص گردها مشخص گردپرسشنامهپرسشنامه  ییبررسبررس  بابا شدباشـدیین   با

 ..دهددهدییپاسخگوها را نشان مپاسخگوها را نشان م  یتیتجنسجنس  یتیتو درصد وضعو درصد وضع  ییفراوانفراوان  11  جدولجدولکه که 
 یتجنس یتو درصد وضع یفراوان یعتوز 1جدول 

 جنسیت فراوانی درصد

23/19  زن 5 

76/80  مرد 21 

 جمع 26 100

 پژوهش)پژوهش)  میدانیمیدانی  هايهاي(منبع: یافته(منبع: یافته                                                                                      
  یسن یتوضع

سنسـن کارشناسـان در طبقـه سـن  ییفراوانفراوان  یشترینیشترینو بو ب  ههسال بودسال بود  6060  ییالال  2020سن کارشناسان در محدوده سن کارشناسان در محدوده   ییراتییراتتغتغ قه  سان در طب با سـال بـا   2020-4040  ییسن کارشنا سال 
 آورده شده است.آورده شده است.  22  جدولجدولسن در سن در   ييکامل طبقه بندکامل طبقه بند  یجیجنفر) است. نتانفر) است. نتا  1515درصد (درصد (  5757//6969    ییفروانفروان
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 یسن یتو درصد وضع یفراوان یعتوز 2جدول 
 سن فراوانی درصد

سال 20کمتر از  0 0  
69/57  15 40-20 
30/42  11 60-41 

سال 61بیشتر از  0 0  
 جمع 26 100

 پژوهش)پژوهش)  یدانییدانیمم  هايهايیافتهیافته(منبع: (منبع:                                                                             
 

 یالت تحص یزانم
قهدر طبقـه  یالتیالتتحصتحص  یزانیزانمم  ییفروانفروان  یشترینیشترینبب  دهددهدییها نشان مها نشان مپرسشنامهپرسشنامه  ییحاصل از بررسحاصل از بررس  یجیجنتانتا سانسیسـانسفوق لفـوق ل  ييدر طب با و بـاالتر بـا   ی باالتر    5353//8484و 

شان را نشـان   یلییلیمقاطع تحصمقاطع تحص  ييکامل طبقه بندکامل طبقه بند  یجیجنتانتا  33  جدولجدولنفر) است. نفر) است.   11درصد (درصد (  33//8484با با   یپلمیپلمفوق دفوق د  ههدر طبقدر طبق  ینیننفر) و کمترنفر) و کمتر  1414درصد (درصد ( را ن
 ..دهددهدییمم

 

 کارشناسان یلیتحص یتو درصد وضع یفراوان یعتوز 3 جدول
 تحصیالت فراوانی درصد

 زیر دیپلم 0 0
 دیپلم 0 0
84/3 دیپلمفوق  1   

30/42  لیسانس 11 
84/53  فوق لیسانس و باالتر 14 

 جمع 26 100 
 پژوهش)پژوهش)  یدانییدانیمم  هايهايیافتهیافته(منبع: (منبع:                                                                               

 

  منطقه مورد مطالعه منابع آب یتاز وضع ییآشنا یزانم
طه در ایـن رابطـه   منابع آب شرب دام در مراتع شهرستان آق قال بود ومنابع آب شرب دام در مراتع شهرستان آق قال بود و  از وضعیتاز وضعیتکارشناسان کارشناسان   ییییآشناآشنامیزان میزان شده شده   ییموارد بررسموارد بررس  یکی ازیکی از ین راب   در ا

تایجسـایر نتـایجداشتند. داشتند.   ی نسبت به این موضوعی نسبت به این موضوعمتوسطمتوسط  ییییآشناآشنا  یزانیزاندرصد) از کارشناسان مدرصد) از کارشناسان م  4242//3030نفر (نفر (  1111  یدیدمشخص گردمشخص گرد   44  جدولجـدولدر در   سایر ن
 قرار دارد.قرار دارد.

 
 قالمنابع آب دشت آق ییآشنا یتو درصد وضع یفراوان یعتوز 4 جدول

نیفراوا درصد  آشنایی با وضعیت منابع آب 
69/7  عدم آشنایی 2 
84/3  خیلی کم 1 
53/11  کم 3 
30/42  متوسط 11 
23/19  زیاد 5 
38/15  خیلی زیاد 4 

 جمع 26 100
 پژوهش)پژوهش)  یدانییدانیمم  هايهايیافتهیافته(منبع: (منبع:                                                                     

 قال آب شرب دام در مراتع آق ینمشکل تأموضعیت 
نابع طبکارشناسان منـابع طب  یدگاهیدگاهقال از دقال از دآب شرب دام در مراتع دشت آقآب شرب دام در مراتع دشت آق  ینینمشکل تأممشکل تأم  یزانیزانممدر رابطه با در رابطه با  عییعـیکارشناسان م شخص گردمشـخص گرد  ی   5757//6969  یدیـدم

لییلـینفر) خنفر) خ  1010درصد (درصد (  3838//4646و و   یادیادزز  رارا  قالقالدر دشت آقدر دشت آقآب را آب را   ینینمشکل تأممشکل تأم  یزانیزاننفر) منفر) م  1515درصد (درصد ( صد ( درصـد (   33//8484و و   یادیـادزز  ی کم نفـر) کـم   11در فر)  ن
 ..دهددهدیینشان منشان مرا را   یجیجنتانتا  ینیناا  55  جدولجدول. . اندانددانستهدانسته
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 قالآب شرب دام در مراتع آق ینمشکل تأم یتو درصد وضع یفراوان یعتوز 5 جدول
 وضعیت مشکل تأمین آب شرب دام فراوانی درصد

 خیلی کم 0 0
84/3  کم 1 
 متوسط 0 0
69/57  زیاد 15 
46/38  خیلی زیاد 10 

 جمع 26  100
 پژوهش)پژوهش)  یدانییدانیمم  هايهايیافتهیافته(منبع: (منبع:                                                             

 

  زایییابانو ب یاهیپوشش گ یتآب و عدم پراکنش مناسب بر وضع یرکمبودتاث
نابع آب وچرا و تجمع دام در اطـراف منـابع آب و  ینینکمبود آب و پراکنش نامناسب آن باعث پراکنش نامناسب دام در حکمبود آب و پراکنش نامناسب آن باعث پراکنش نامناسب دام در ح طراف م جهدر نتیجـه  چرا و تجمع دام در ا   یبیـبتخرتخر  در نتی

شش از جملـه پوشـش   یستمیستمعوامل اکوسعوامل اکوس  ييپراکنش نامناسب بر روپراکنش نامناسب بر رو  ینینکه اکه ا  یريیري. در رابطه با تأث. در رابطه با تأثگرددگرددییدر آن مناطق مدر آن مناطق م  یاهییاهیخاك و پوشش گخاك و پوشش گ له پو از جم
 . . دهددهدییرا نشان مرا نشان م  یجیجنتانتا  ینیناا  66  جدولجدول  یدیدداشته باشد پرسش گردداشته باشد پرسش گرد  تواندتواندیی) م) مزاییزایییابانیابانخاك (بخاك (ب  یبیبو تخرو تخر  یاهییاهیگگ

 
 قالمنابع آب دشت آق ییآشنا یتو درصد وضع یفراوان یعتوز 6 جدول 

 گویه میانگین رتبه میانگین انحراف معیار رتبه انحراف معیار
2 80/0  2 19/4 تأثیر کمبود و پراکنش نامناسب منابع آب بر روي  

 وضعیت پوشش گیاهی
1 66/0  1 26/4 تأثیر کمبود و پراکنش نامناسب منابع آب بر روي  

زاییبیابان  
 پژوهش)پژوهش)  یدانییدانیمم  هايهايیافتهیافته(منبع: (منبع:                           

با مو بـا م  زاییزایییابانیابانکارشناسان معتقد بودند پراکنش نامناسب منابع آب بر بکارشناسان معتقد بودند پراکنش نامناسب منابع آب بر ب  44//2626  یانگینیانگینمم  بابا ضعوضـع  ييبر روبـر رو  44//1919  یانگینیـانگینو  شش پوشـش   یتیتو پو
 عدم وجود منابع آب وابسته است.عدم وجود منابع آب وابسته است.  یایابه وجود به وجود در منطقه در منطقه   یاهییاهیو پوشش گو پوشش گ  زاییزایییابانیابانبب  یتیتدارد. و نشان از آن دارد که وضعدارد. و نشان از آن دارد که وضع  یریرتأثتأث  یاهییاهیگگ
 

  یزگردر یجادخاك و ا یشفرسا یشافزا يآب بر رو يتردد تانکرها یرتأث
گردیزگـردرر  ييهاهـاکانوکانو  یجادیجادخاك و اخاك و ا  یشیشفرسافرسا  یشیشافزاافزا  ييحمل آب در مرتع بر روحمل آب در مرتع بر رو  ييتردد تانکرهاتردد تانکرها  یریرموارد پرسش شده تأثموارد پرسش شده تأث  یگریگراز داز د لمحلـ  یز   ییمح

 آورده شده است.آورده شده است.  77  جدولجدولآن در آن در   یجیج. که نتا. که نتاباشدباشدییمم
 

 خاك یشفرسا يآب بر رو يتردد تانکرها یرتاث یتو درصد وضع یفراوان یعتوز 7 جدول
رتبه انحراف 

 معیار
انحراف 

 معیار
رتبه 

 میانگین
 گویه میانگین

1 93/0  2 34/3  تأثیر تردد تانکر بر افزایش فرسایش خاك 
2 95/0  1 03/3 هاي ریزگردهاي محلیتأثیر تردد تانکر بر ایجاد کانون   

 پژوهش)پژوهش)  یدانییدانیمم  هايهايیافتهیافته(منبع: (منبع:                         
مل آب حمـل آب   ييتردد تانکرهاتردد تانکرهاکارشناسان عقیده داشتند کارشناسان عقیده داشتند   33//3434  یانگینیانگینبا مبا م عث باعـث ح فزاافـزابا سافرسـا  یشیشا با مو بـا م  یشیشفر عثباعـث  33//0303  یانگینیـانگینو  جادیجـاداا  با   ی
 گردد.گردد.میمی  ییگرد و غبار محلگرد و غبار محل  ييهاهاکانونکانون

 استحصال آب باران هايیستمبا س ییآشنا وضعیت
تاو نتـا  ددییاستحصال آب باران پرسش گرداستحصال آب باران پرسش گرد  ييهاهابا سامانهبا سامانه  نفعاننفعانییکارشناسان و ذکارشناسان و ذ  ییییآشناآشنا  زانزانییرابطه با مرابطه با م  دردر شده آورده شـده   88  جدولجـدولدر در   ججییو ن آورده 
 است.  است.  
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از دیدگاه کارشناسان هاي استحصال آب بارانمیزان آشنایی با سیستم 8 جدول  
رتبه انحراف 

 معیار
انحراف 

 معیار
رتبه 

 میانگین
 گویه میانگین

2 23/1  1 07/3 هاي استحصال آب بارانآشنایی کارشناسان با سیستم   
1 02/1  2 80/1 هاي استحصال آب باراندامداران با سیستمآشنایی    

 پژوهش) میدانی هاي(منبع: یافته                 
 

با آشنایی دامـداران منطقـه بـا   ننییانگانگییو مو مآشنا هستند آشنا هستند استحصال آب باران استحصال آب باران   ييهاهاستمستمییبا سبا ساظهار داشتند اظهار داشتند کارشناسان کارشناسان   33//0707  ننییانگانگییبا مبا م قه  مداران منط آشنایی دا
 اند.اند.دانستهدانسته  11//8080  ها راها رااین سیستماین سیستم

 
 مراتع تیریبودن استحصال آب باران در مد دیمف

صال آب استحصـال آب   انانییدرصد از پاسخگودرصد از پاسخگو  3030//7676و و   4646//1515  ببییبه ترتبه ترت  ددییها مشخص گردها مشخص گردبدست آمده از پرسشنامهبدست آمده از پرسشنامه  ججیینتانتا  ررییو تفسو تفس  ییبررسبررس  بابا استح
ساانـد. سـاانتخاب کردهانتخاب کرده  کرتکرتییلل  ففییرا در طرا در ط  ادادییزز  ییللییو خو خ  ادادییزز  ييهاهانهنهییند و گزند و گزااههدانستدانست  ييو ضرورو ضرور  ددییمراتع مفمراتع مف  تتییررییباران را در مدباران را در مد ند.  تانتـا  ررییا در در   ججیین

 است.است.  شدهشدهآورده آورده   99  جدولجدول
 

 مراتع تیریبودن استحصال آب باران در مد دیمف تیو درصد وضع یفراوان عیتوز 9 جدول
 مفید بودن استحصال آب باران در مدیریت مراتع فراوانی درصد

 خیلی کم 1 84/3
 کم 1 84/3
 متوسط 4 38/15
 زیاد 12 15/46
 خیلی زیاد 8 76/30
 جمع 26 100 

 پژوهش) میدانی هاي(منبع: یافته                                             
 

 استحصال آب باران لهیکاهش مشکالت کمبود آب شرب دام به وس زانیم
شرب دام و استحصال آب باران در رفع مشکالت کمبـود آب شـرب دام و   ييهاهاکه احداث و استفاده از سامانهکه احداث و استفاده از سامانه  ييررییدر رابطه تأثدر رابطه تأث  انانییگوگونظر پاسخنظر پاسخ   بود آب  استحصال آب باران در رفع مشکالت کم

 ..دهددهدییرا نشان مرا نشان م  ججیینتانتا  ررییساسا  1010  جدولجدولاند. اند. را انتخاب کردهرا انتخاب کرده  ادادییزز  گزینهگزینه  نفر) نفر)   1414درصد (درصد (  5353//8484شرح بود که شرح بود که   ننییآن دارد بدآن دارد بد  ننییتأمتأم
 

 توزیع فراوانی و درصد میزان کاهش مشکالت کمبود آب به وسیله استحصال آب باران 10 جدول
 استحصال آب باران لهیکاهش مشکالت کمبود آب به وس فراوانی درصد

 خیلی کم 1 84/3
 کم 2 69/7
 متوسط 4 38/15
 زیاد 14 84/53
 خیلی زیاد 5 23/19
 جمع 26 100 

 پژوهش) میدانی هاي(منبع: یافته                                          
 

 بر استقبال دامداران به استفاد از تانکر رگذاریعوامل تأث
  1111  جدولجـدول  ..ددییمراتع شود پرسش گردمراتع شود پرسش گرد  ننییباعث ادامه استفاده از تانکرها در اباعث ادامه استفاده از تانکرها در ا  تواندتواندییکه مکه م  ییو عواملو عوامل  للییکارشناسان در رابطه با دالکارشناسان در رابطه با دال  نظرنظر

 دهد.دهد.این نتایج را نشان میاین نتایج را نشان می



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

_______________________________________________________________________________________ 
 

134 
 

 از تانکر توزیع فراوانی و درصد وضعیت عوامل تأثیرگذار بر استقبال دامداران 11 جدول

رتبه انحراف 
 معیار

انحراف 
 معیار

رتبه 
 میانگین

 گویه میانگین

 پایین بودن قیمت نهایی آب خریداري شده 84/2 4 54/1 5
 هاي تأمین آبعدم اطالع دامداران از سایر روش 30/3 3 61/1 6
 عدم وجود قوانین محکم زیست محیطی در رابطه با تردد آزادانه تانکر 50/3 2 27/1 2
 سادگی تأمین آب به وسیله تانکر 53/3 1 17/1 1
 هزینه پایین انتقال آب به وسیله تانکر 84/2 5 40/1 4
 کیفیت باالي آب تأمین شده به وسیله تانکر 57/2 6 31/1 3

  پژوهش) میدانی هاي(منبع: یافته                  
 

 استحصال آب باران يهاستمیعوامل عدم استقبال دامداران از س
شماره استحصال آب باران در جـدل شـماره   ييهاهاستمستمییها در رابطه با عوامل عدم استقبال دامداران از سها در رابطه با عوامل عدم استقبال دامداران از سبدست آمده از پرسشنامهبدست آمده از پرسشنامه  ججیینتانتا جدل    1212استحصال آب باران در 

 قرار دارد.قرار دارد.
 

 هاي استحصال آب بارانتوزیع فراوانی و درصد وضعیت عوامل عدم استقبال دامداران از سیستم 12 جدول

رتبه انحراف 
 معیار

انحراف 
 معیار

رتبه 
 میانگین

 گویه میانگین

 فقدان اطالع و آگاهی 53/3 5 50/1 13
 عدم اعتقاد به مفید بودن سیستم 11/3 9 42/1 11
 هاي استحصال آب بارانهزینه باالي احداث سیستم 07/4 1 93/0 1
 هزینه باالي مراقبت و نگهداري 73/3 3 40/1 10
 هاي ترویجی و آموزشیکالسعدم برگزاري  50/3 6 14/1 5
 عدم وجود دانش فنی 30/3 7 31/1 9
 نامناسب بودن شرایط اقلیمی 03/3 10 24/1 8
 پایین بودن قیمت آب بهاء 84/2 11 20/1 6
 کیفیت پایین آب استحصال شده 80/2 12 20/1 7
 عدم حمایت / تشویق مالی 73/3 4 96/0 2
 اصولی و پایداري منابع طبیعیعدم توجه به مدیریت  92/3 2 97/0 3
 در دسترس بودن سایر منابع آب به غیر از تأمین آب به وسیله تانکر 65/2 13 46/1 12
 هاي استحصال آب باراننامطمئن / ناپایدار بودن تأمین آب به وسیله سیستم 19/3 8 98/0 4

 پژوهش) میدانی هاي(منبع: یافته            
 

  و پیشنهادها گیرينتیجه
در دسـترس و  یمنـابع آبـ یتبـه وضـع ی. بانگـاهباشدیم یخشکسال يهادوره یشو افزا يکاهش نزوالت جو یماقل ییراز اثرات تغ

کـم بـود آب در  یبحرانـ یتآب بـود. وضـع یـدبه دنبال منابع جد یدکه با گرددیمشخص م یسرانه مصرف آب در سطح جهان یشافزا
آب  يآورجمـع یو به عبارت يمنابع آب استفاده از نزوالت جو یریتمد يهااز راه یکی و باشدیهودتر ممش خشکیمهمناطق خشک و ن

 ياز جملـه نـابود یمختلف یطیمح یستحمل آب اثرات ز يمشابه با منطقه مورد مطالعه تردد تانکرها یدر مناطق یاز طرف است.باران 
دارد.  یدر پهاي بیابان را و در نهایت ایجاد کانون  یزگردهاو ر يباد یشفرسا یشبا تراکم باال، افزا یفرع يهاجاده یجادا یاهی،پوشش گ

 باشـد.میاستحصال آب باران  يهااستفاده از سامانه یجموجود ترو یطدر منطقه و بهبود شرا یابانزاییکنترل ب يبرا یریتیراهکار مد یک
در  یـاريفشار بر منـابع آب موجـود کـاهش و حـس مشـارکت و هم يجو نزوالتهدر رفت  با کاهش تردد تانکرها در منطقه و حداقل

به استفاده از  یقبرداران و دامداران منطقه را تشوبهره توانندیم یبا نگاه مشارکت یعیکارشناسان منابع طبو . یابدمی یشبرداران افزابهره
 استحصال آب باران کنند.  يهاسامانه
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منطقه به استفاده از استحصال آب باران امروزه  یانبوم یخیتار یشینهعالرغم وجود پ دهدینشان م یقتحق ینبدست آمده از ا یجنتا
 اند. آورده يو حمل آب به مراتع رو یدتانکرها و خرستفاده از ا شده و دامداران بهکنار گذاشته  هاآن روش

 یسـتمحکـم ز ینعدم وجود قوان ؛53/3یانگینتانکر با م یلهآب به وس أمینت یادگس یببه ترت یعیکارشناسان منابع طببنا به نظر 
بـودن  یینپا ،30/3 یانگینآب با م ینتأم يهاروش یرعدم اطالع دامداران از سا ؛50/3 یانگیندر رابطه با تردد آزادانه تانکر با م یطیمح

 ینآب تـأم يبـاال یفیـتو ک 84/2 یـانگینتانکر با م یلهانتقال آب به وس یینپا ینههز ،84/2یانگینشده با م یداريآب خر یینها یمتق
 .باشدیبرداران از تانکرها ممؤثر بر استفاده و استقبال بهره یلاز دال 57/2 یانگینتانکر با م یلهشده به وس

 ینههز یبکارشناسان به ترت ،باشد مؤثراستحصال آب باران  هايیستمدر عدم استقبال دامداران از ستواند میکه  یعامل 13 یناز ب 
 ؛92/3 میانگینبا  یعیمنابع طب یداريو پا یاصول یریتعدم توجه به مد ؛07/4 یانگیناستحصال آب باران با م هايیستماحداث س يباال
 ؛53/3 یانگینبا م یفقدان اطالع و آگاه ؛73/3 یانگینبا م یمال یق/ تشو یتعدم حما ؛73/3 یانگینبا م يمراقبت و نگهدار يباال ینههز

 ینبودن تـأم یدارنامطمئن / ناپا  ؛30/3یانگینبا م یعدم وجود دانش فن ؛50/3 یانگینبا م  یو آموزش یجیترو يهاکالس يعدم برگزار
نامناسـب بـودن  ؛11/3 یـانگینبـا م یستمبودن س یدعدم اعتقاد به مف ؛19/3 یانگیناستحصال آب باران با م هايیستمس یلهآب به وس

و در  80/2 یانگینآب استحصال شده  با م یینپا یفیتک  ؛84/2 یانگینآب بهاء با م یمتبودن ق یینپا ؛03/3 یانگینبا م یمیاقل یطاشر
 بندي کردند.اولویترا  65/2 یانگینتانکر با م یلهآب به وس یناز تأم یرمنابع آب به غ یرسا ندر دسترس بود یتنها

معهاي جمـعروشروش  فواید استفاده ازفواید استفاده ازاین نتایج حاکی از آن است که دامداران منطقه آشنایی زیادي نسبت به این نتایج حاکی از آن است که دامداران منطقه آشنایی زیادي نسبت به  ند و آب بـاران ندارنـد و آوري آوري هاي ج باران ندار آب 
ها و همچنین در ها و همچنین در هاي تعاونی مردم نهاد در منطقه نسبت به آموزش استفاده از این روشهاي تعاونی مردم نهاد در منطقه نسبت به آموزش استفاده از این روشنیاز است ادارات منابع طبیعی به کمک شرکتنیاز است ادارات منابع طبیعی به کمک شرکت

 هاي الزم را انجام دهند.هاي الزم را انجام دهند.ریزيریزي  برنامهبرنامه  نظر گرفتن تسهیالت ویژهنظر گرفتن تسهیالت ویژه
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