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 در مراتع تنگ چنار یزد فناوری های نوینبا استفاده از تامین منابع آب شرب حیات وحش 

 2، محمدرضا احمدی1میرجلیلیبمان علی 

، مركز تحقيقات و آموزش كشاورزی و منابع طبيعی استان يزد، سازمان حفاظت خاک و آبخيزداریبخش تحقيقات  محقق پژوهشی، -1

 .تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی، يزد، ايران

 ، ايرانكارشناس مرتع اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان يزد -2

 کیدهچ

با هدف مقايسه تيمارهای مختلف مديريتی بصورت يک فناوری نوين اين تحقيق در مراتع تنگ چنار استان يزد 

كوبيدن و غلطک زدن  سامانه سطوح آبگير بصورت تيمار عايق كردن با پالستيک، تيمار نيمه عايق بصورت

خاک و تيمار طبيعی يا دست نخورده در سطوح شيبدار حوزه مورد مطالعه انجام شد كه نهايتاً از آب جمع 

آوری شده حاصل از هر يک از تيمارها جهت شرب حيات وحش به وسيله هدايت آن بسمت آبشخورها می 

متر مربع  5/2*2ا احداث سامانه هايی به ابعاد توان بهره جست. بنابراين در مناطقی از حوزه كه شيبدار است ب

می توان آب حاصل از رواناب توليدی در فصول پر بارش جمع آوری كرد، نتايج نشان داد كه تيمار عايق با 

ضريب با  طبيعیتيمار و  درصد 11با ضريب رواناب  تيمار نيمه عايق درصد، 76با ضريب رواناب  پالستيک

را بخود اختصاص داده است، لذا توصيه می شود كه برای جمع آوری بيشتری واناب به ترتيب ر درصد 4 رواناب

رواناب بيشتر در مراتع جهت شرب حيات وحش و همجنين استفاده از اين رواناب جهت احداث فضای سبز و 

 توسعه باغات ديم از تيمار عايق استفاده نمود.

 کلمات کلیدی:

 ضريب رواناب، فضای سبزسطوح آبگير، عايق، حيات وحش، آبشخور، 
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 مقدمه

تر مربع روی كمربند خشک جهانی واقع شده است. مكيلو 16480000كشور ايران با مساحتی در حدود 

ميليمتر و در نواحی  50كه اين رقم در مناطق مركزی به  ميليمتر بوده 250متوسط بارش ساالنه در ايران 

امر نشان دهنده پراكندگی غيريکنواخت بارش در مناطق  ميليمتر در سال می رسد و اين 2000شمال به 

ميليارد مترمکعب آب در اثر نزوالت  413(. هر ساله حدود 1388مختلف ايران است)ذوالفقاری و همکاران،

ميليلرد متر مکعب از طريق تبخير و تعرق دوباره وارد  283جوی وارد كشور می شود كه از اين مقدار حدود 

(. در واقع هدف از اجرای طرحهای جمع آوری آب باران استفاده از همين ميزان 1387جو می شود)مهدوی،

  آبی است كه از دسترس خارج می شود.

 مربع كيلومتر 130000 آن مساحت و دارد قرار شمالی نيمکره خشک نيمه و خشک كمربند در يزد استان

 خشک و گرم اقليمی هوای و آب دارای جغرافيائی موقعيت سبب به ايران مركزی فالت در يزد استان. است

 بحرانی شرايط به توجه با .است آورده بوجود آن در را محدودی های دگرگونی محلی شرايط اما است بيابانی

 و زيرزمينی آب هایسفره تغذيه اهميت زيرزمينی آبهای هایسفره از مجاز حد از بيش و رويهبی برداشت و

 تغذيه هایبرنامه انجام با بايستیمی بنابراين. دارد استان در ایويژه جوی،اولويت نزوالت از بهينه استفاده

جهت رونق كشاورزی و تامين آب شرب دام و  آبگير سطوح هایسيستم مناسب طرحهای اجرای مصنوعی

 خشک مناطق در. نمود اقدام استان در زيرزمينی آب هایسفره تقويت به سيالبها از استفاده وحيات وحش 

 نشان عميق بررسی ولی. است و دامداری كشاورزی توسعه كنندهمحدود عامل مهمترين آب كمبود گرچه

 و افزايش را منابع از وریبهره آن از استفاده با توانمی كه دارد وجود هايیقابليت مناطق اين در كه دهدمی

 افزايش با كشاورزی در مثالً. داد كاهش را هاترسالی از حاصل خسارتهای و هاازخشکسالی ناشی هایتنش

 از ناشی هایتنش توانمی هاسيالب مهار و هارواناب ذخيره و حفظ در هافرصت از استفاده آب مصرف كارايی

با استفاده از سامانه های سطوح آبگير می توان منجر به ايجاد فضای سبز يا و  داد كاهش را سيل و خشکسالی

 آب شرب دامها و حيات وحش شد.و همچنين تامين منابع 
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بر اساس اطالعات موجود در كشور هنوز مطالعات جامعی بر روی استفاده از سطوح آبگير باران به منظور تامين 

. در صورت نپذيرفته است ،آب شرب حيات وحش كه منتهی به يک دستورالعمل اجرايی در اين زمينه باشد

ان در منطقه تنگ چنار يزد انجام شد كه گوشه ای از آن بصورت اين راستا طرح سامانه های سطوح آبگير بار

 مقاله آورده خواهد شد.

( طی مطالعه ای در مورد راهکارهای جايگزين تامين منابع آب شرب حيات وحش 1394توسلی و همکاران)

ده سنگی( و با استفاده از سامانه های سطوح آبگير در جزاير ارياچه اروميه استفاده از سطوح عايق طبيعی)تو

عايق مصنوعی و آبراهه ای و بند زيرزمينی را از روشهای مهم تامين منابع آب حيات وحش منطقه مورد 

 مطالعه بر شمرده و بهترين گزينه را روش توده سنگی و بند زيرزمينی معرفی كرده است.

وی ايرانی روش ( طی تحقيقی در مورد مکانيابی مناطق مستعد احداث آبشخور آه1392كرمی و همکاران)

سامانه آبگير طبيعی)توده سنگی( به علت هزينه كمتر احداث و نگهداری اين سيستم استحصال آب نسبت به 

 ساير روشها و راه اندازی ساده تر آن مناسب دانسته است.

 در مراتع جهت تامين آب شرب ) فناوری نوين( هدف از اين تحقيق استفاده از سامانه های سطوح آبگير باران

 حيات وحش می باشد.

 مواد و روش ها

 خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی منطقه مورد مطالعه

 شرقی جنوب اليه در منتهی كيلومتر مربع 68 با وسعت بيدیيال آبخيز تنگ حوزه در زير مراتع تنگ چنار

 ´ تا 31°و26 ´و شرقی طول 54°و 23´ تا 54°و17´ و در مختصات ميانکوهآبخوان آبخيز  هزحو

دهد. حداكثر می تشکيل كوهستانیرا مناطق هضحو اعظم . قسمتاست قرار گرفته شمالی عرض 31°و33

متر  1760 هضحو شرقی شمال در قسمت آن متر حداقل 3830برابر با هضحو غربی جنوب در قسمت ارتفاع

 غربی جنوب كيلومتر از ارتفاعات 1/20 طول به اصلی آبراهه. باشدمتر می 2529 هضحو متوسط ارتفاع و

دامنه  در قسمت. گرددمی هدايت آن خروجی طرف به هضحو شرق از عبور از قسمت و پس گرفته سرچشمه

 تا مزارع شده ديگر باعث از سوی مناسب خاک از يکسو و وجود شيب تعديل های حاشيه رودخانه كنج كوه با
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 ولی بوده دائمی فاقد رودخانه منطقه توسط روستائيان محلی ايجاد گردد. مسير در طول متعددی هایآبادی و

وارد شبکه پخش سيالب آيستگاه  نهايت آنها در سيالب باشد كهمی متعددی فصلی هایرودخانه دارای

 گردد.یآبخوانداری ميانکوه شده و باعث تغذيه قنات های پايين دست م

 
 

 

 

 (: نقشه منطقه مورد مطالعه1شکل)
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 اقلیم و هوا

كه اقليم و شرايط آب و هوايی هر منطقه يکی از عوامل موثر در نحوة زيست و توسعه و ميزان  یياز آنجا

سازگاری و بهره برداری از طبيعت و محيط اطراف است، لذا در هر مطالعه و برنامه ريزی، آگاهی و شناخت 

ای فراهم هر منطقه كامل از عوامل و عناصر جوی امکان برنامه ريزی بهتر و بهينه بخصوص بخش كشاورزی در

 ساليانه بارندگی متوسطخشک و سرد است.  در دشتو و سرد  خشک نيمه منطقه ارتفاعاتدر  اقليمسازد. می

 در غرب كوهشير ارتفاعات به مربوط بارندگی بيشترين. باشدميليمتر می 397 آنو حداكثر ميليمتر 214حوزه 

 ايراناز نوع پوشش  منطقه گياهیپوشش  .است ميانکوه )ابراهيم آباد( دشت به مربوط باران و كمترين حوزه

 و در فصول بوده برف عمدتاً بصورت زمستان در فصل و دشت كوهستانی در قسمت نزوالت باشد. می و تورانی

 بهار)اوايل موجود در اواسط هایگونه به با توجه دشت در رشد گياهی باشد. دورهمی باران پاييز و بهار بصورت

 باشد.روز می 150 رشد بطور متوسط دورهطولگردد. آغاز می ارديبهشت دوم نيمه ارتفاعات ( و درارديبهشت

 ميزان و متر متغير بوده ميلی 360تا  46از  بارشمقدار در زير حوزه تنگ اليبيدی  موجود مطالعات بر اساس

 ترتيب به درصد بارندگی بيشترين. باشدمی متر ميلی 214برابر  همباران خطوط روش به حوزه طمتوس بارش

 شمار به ماه ترينخشک عنوان تير به و ماه داشته اختصاص ماه آذر و فروردين، بهمن، دی، اسفند ماههای  به

درصد  2بهار و  درصد به 25، زمستان درصد به 3/53ييز، پا به بارش درصد 5/21 فصلی رود. از نظر توزيعمی

گراد و سانتی درجه 35 با حداكثر مطلق تيرماه به مربوط حرارت درجه دارد. بيشترين اختصاص تابستان به

 باشد.گراد میسانتی ـ درجه15 مطلق با حداقل ماه بهمن به مربوط آن حداقل

 منطقه اجرا طرح: ميانگين درجة حرارت ماهانه و ساالنة (1)جدول 

باشد و ميانگين درجه حرارت درجة سانتيگراد می 3/16منطقه اجرای طرح درجه حرارت ساالنه در  ميانگين

ماه حرارت گرمترين ماه سال در تير درجة سانتيگراد و ميانگين درجة 4/2ماه ماهيانة سردترين ماه سال در دی

باشد از نظر بارندگی نيز تحت تأثير ارتفاعات شيركوه می منطقه اجرای طرحدرجه سانتيگراد است.  5/30برابر 

 ميانگين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

2/16 6/23 1/28 5/30 8/27 5 /24 1/18 2/9 9/3 4/2 7/6 1/11 5/18 
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و متوسـط بارندگـی ساالنة آن نسبت به شهرهای ديگر استان چندين برابر است. متوسط بارندگی ماهانه در 

البته با توجه به جدول  باشد.ميليمتر می 8/220سال  18و در فاصلة  1391تا سال  1381از سال  تنگ چنار

های ترسالی با بارندگی ان می دهد كه علی رغم باال بودن متوسط بارندگی ساالنه منطقه و سال( نش2شماره)

-87ها همچون سال كه، بعضی از سالباشد. بطوریای میميليمتر دارای اقليم شکننده 300متوسط بيش از 

بين خواهند رفت.  ميليمتر نيز وجود دارد كه در صورت عدم آبياری درختان كشت شده از 46با متوسط  86

 لذا مشکل تغييرات باالی بارش در منطقه موفقيت طرح های استقرار درختان را با مشکل مواجه نموده است. 

 

 هسال 18ميانگين  و 1391تا  1373در سالهای زراعی تنگ چنار : متوسط بارندگی ماهانه (2)جدول 

 سالة  18وميانگين  1391تا و 1381در سالهای زراعی  منطقه تنگ چنار: بارندگی ساالنه در  (3)جدول 

 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 88-87 88-89 89-90 90-91 ميانگين

4/213 9/264 6/170 157 6/136 7/45 6/293 3/187 281 9/307 2/201 

  

ها كه بارندگی ناچيزی به صورت به طور كلی جز در برخی از سال شهريور، ماههای تير تا (2)با توجه به جدول

ماههای  ،تا ارديبهشت  آبانكه ماههای شوند. در حالیبارد، جزء ماههای خشک سال محسوب میرگبار می

های مختلف يکسان نيست، اما بيشتر  ها، ماهها و سالاين كه ميزان بارندگی در فصل باشد. بابارانی سال می

رابطة  تنگ چنار مهريزباشد. يکی از بارزترين ويژگی آب و هوايی بارندگی ساليانه در زمستان و بهار می

. بدين معنی كه در مواقعی كه ميزان بارندگی باشدمعکوسی است كه بين ميزان بارندگی و درجه حرارت می

اين موجب غلبة خشکی يا كم آبی در رود وگذارد درجه حرارت رو به افزايش میرو به كاهش می منطقهدر 

 شود.منطقه می

 

 

 

 

 ميانگين شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی  آذر آبان مهر

1/4 8/9 1/43 3/53 43 2/26 8/31 2/6 2 1/0 6/0 7/0 8/220 
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 روش تحقیق

های نتايج بازديدهای ميدانی بيانگر كاهش شديد منابع آب شيرين، تغذيه كننده حيات وحش بر اثر خشکسالی 

مکرر می باشد. عالوه بر كاهش نزوالت جوی پوشش گياهی كاهش يافته و چرای بيش از حد منابع گياهی 

در منطقه مورد مطالعه كل و بز، قوچ، ميش، آهو و  انواع  موجب تخريب بيش از حد گياهان گرديده است.

 پرندگان مختلف يافت می شود.

 ظ گرديده است.برای اجرای اين تحقيق مراحلی به شرح ذيل لحا

درصد با جهت  15الی  10تعيين محل اجرای طرح: محل اجرای طرح بر روی يک دامنه شيبدار با شيب  -

سانتی متر در نزديکی ايستگاه هواشناسی  100با عمق حداقل  لومی رسی شنیجغرافيايی غربی با بافت خاک 

 كه الگويی از اراضی منطقه باشد. انتخاب شد. بطوری

 آمار و اطالعات و مطالعات انجام شده در رابطه با موضوع تحقيق  جمع آوری -

 گيری تعدادی از پارامترهای فيزيکی و شيميايی انجام مطالعه بر روی خاک منطقه و اندازه -

 ساله  10بررسی بارندگی ساالنه محل طرح براساس حداقل دوره آماری  -

 تور های ضريب رواناب سامانه محاسبه ابعاد با توجه به رابطه ارائه شده و فاك-

 طبيعی( بر روی آنها بصورت كامال تصادفی  -نيمه عايق -احداث سامانه ها و اجرای تيمار ها )عايق -

 و هدايت به سمت آبشخورها احداث مخزن جمع كننده )بشکه ها( در پايين سامانه مورد نظر  -

 ول آماری تجزيه تحليل داده ها با استفاده از آزمون های قابل قب -

دار با های آزمايشی با چهار تکرار و سه تيمار بر روی يک دامنه شيبروش كار بدين صورت است كه پالت

مترمربع و در قالب طرح آماری كامالً  5متر عمود بر جهت شيب با مساحت  2متر در جهت شيب و  5/2ابعاد 

درصد و دارای جهت غربی است. تيمارهای  15ها اند. شيب متوسط دامنه قرارگيری پالتتصادفی قرار گرفته

باشند. عايق )تيمار دوم( و طبيعی )تيمار سوم( میهايی با سطح عايق )تيمار اول(، نيمهسطوح آبگير شامل پالت

عايق كليه پوشش گياهی موجود در پوشيده شده در تيمار نيمه UVها با نايلون در تيمار عايق سطح پالت

ها بصورت دست نخورده باقی مانده است. با نصب بشکه و در تيمار طبيعی سطح پالتپالت چيده و تميز شده 



8 
 

گيری ها هدايت شده و اندازهها رواناب توليد شده توسط لوله به داخل بشکهدست هر يک از پالتدر پايين

از سمت  ها نصب گرديده كه مرجع تعيين اندازه بارش است.سنج در محل پالتشوند. يک دستگاه بارانمی

و  می شودبشکه ها نيز لوله ای به داخل آبشخورها هدايت شده كه اين آبشخورها پايين دست بشکه ها نصب 

 حيات وحش می توانند از آب داخل آن استفاده كنند.

 انتخاب محل طرح

درصد با جهت غربی در  15برای انتخاب محل طرح بر اساس شرايط منطقه دامنه ای شيبدار با شيب عمومی 

 (.2ای انتخاب شد كه بتواند الگوی اراضی منطقه باشد )شکل نزديکی ايستگاه سينوپتيک تنگ چنار به گونه

 

 UVاجرای تيمار عايق با پالستيک (: 2شکل)
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 عايق اجرای تيمار نيمه(: 3شکل )

 

 (: اجرای تيمار طبيعی4شکل)

 نتایج

تجزيه و تحليل به عمل آمد كه نتايج آن  SASآوری اطالعات و داده ها با استفاده از نرم افزار پس از جمع 

 باشد.( می4) به شرح جدول
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 پالتها(: فراوانی وقايع بارندگی ماهانه اتفاق افتاده و منجر به توليد رواناب در محل استقرار 4جدول )

-سال

 ماه

 جمع اسفند بهمن دی آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين

1387 - - - - - - - - - - - - - 

1388 1 - - - - - - - 3 1 - 2 7 

1389 - - - - - - - - - 1 3 4 8 

1390 3 1 - - - - - - 3 1 2 1 11 

1391 1 1 - - - - - 1 2 - - - 5 

 31 7 5 3 8 1 - - - - - 2 5 جمع

 (: نتايج تجزيه واريانس داده های منطقه مورد مطالعه5جدول)

 (Pسطح احتمال) ميانگين مربعات مجموع مربعات تغييرات منابع

 0001/0* 21/3717 42/7434 تيمار

  56/1  خطا

طبيعی)دست نخورده( ( تيمارهای مختلف مديريتی كه شامل سطوح عايق، نيمه عايق و 5با توجه به جدول)

درصد  1از نظر آماری باهم دارای اختالف معنادار در سطح خطای  ميزان رواناب دريافتی آنها می باشند

 باشند.درصد دارای اختالف معنادار می 99باشند به عبارت ديگر اين تيمارها در سطح اعتماد می

 به روش دانکن(: نتايج مقايسه ميانگين داده های منطقه مورد مطالعه 6جدول)

 ميانگين تيمار

 a67/84 عايق

 b32/31 نيمه عايق

 C7/13 طبيعی)شاهد(

 باشند*حروف مشابه فاقد اختالف معنادار می

( نشان داد كه هرسه تيمار با هم دارای اختالف معنادار هستند، بيشترين ميانگين مربوط به 6نتايج جدول )

 باشد.يا همان تيمار دست نخورده میتيمار عايق و كمترين مربوط به تيمار شاهد 
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 بحث و نتیجه گیری

 نيمه و خشک اقليمی شرايط دارای ما با توجه به كمبود منابع آبی در كشور ايران و به علت اين كه كشور

 در ديم مثمر گياهان محدوديت رويش اصلی عوامل از يکی خاک رطوبت كمبود و آبی كم لذا است، خشک

 در رويش گياهان سنجی امکان و هاچالش اين با مقابله جهت اساسی هایراهکار از است. يکی خشکی دوره

آبخيز  های حوزه در موجود خاک و آب منابع مديريت و صحيح استفاده خاک و آب منابع حفظ و خشکی دوره

 با تحقيقاتی طرحی لذا باشد،می فوق اهداف به نيل برای مناسبی راهکار باران آبگير سطوح هایسامانه است،

 ضريب افزايش به منظور آبگير سطوح مختلف های درسامانه تيمار نوع سه كارايی ومقايسه بررسی هدف

 كشت در شده استحصال آب از استفاده خاک، رطوبت افزايش آب، وریبهره كارايی افزايش استحصال رواناب،

در اين  و تامين آب شرب حيات وحش آبياری به نياز كاهش همچنين و ديم غيرمثمر مثمر و باغات و ديم

 تلفات ضمن كاهش آن اجرای و داشته كاربردی های جنبه دارای بايستمی مزبور روش های .شد اجرا زمينه

 در ایكننده تعيين نقش توسعه، اهداف به دسترسی جهت در مناسب های بستر ايجاد و خاک و آب منابع

 سادگی ضمن كه روش هايی گيریبکار منظور همين باشد به داشته مردم معيشتی اقتصاد و بهبود زندگی

  است. ضروری باشد و مرتعداران ,آبخيزنشينان در بين الزم مقبوليت دارای اجرا

 فعاليتهای اكثر كه رودمی شمار به بزرگی معضل خشک نيمه و خشک مناطق در خصوصاً آب كمبود امروزه

 علمی موجود هایآوری فن آخرين از بشر البته نمايد.می مواجه مشکل با سبز را فضای توسعه جمله از عمرانی

 دستيابی جهت در تالش نيز و موجود منابع آبی از بهينه استفاده گيرد.می كمک مشکل اين حل برای عملی و

 آوری جهت جمع ريزی برنامه روند.می بشمار مشکل اين نسبی رفع برای عمده حل راه دو جديد آبی منابع به

 باند انبارها، و كارخانجات عايق سطح بامها، پشت) شهری برون و شهری(آماده سطوح ازخصوصاً  باران آب

 تواندمی كشور مناطق از بسياری در كه است روشی ، مراتع و ... ها جاده و معابر، خيابانها سطح فرودگاهها،

 و هاويژگی در اين تحقيق نمايد. ايجاد و شرب احشام سبز فضای توسعه جهت را مناسب و پايدار آب منبع

 شرب حيات وحش منظور به تامين آب جهت خشک نيمه و خشک مناطق در منابع آبی استفاده كلی چارچوب

اين روش در ايران  اجرای مزايای به آوری جمع قابل آب مقادير برآورد بر عالوه و گرفته قرار بررسی مورد
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روش  ساير به نسبت كمتری هزينه اقتصادی نظر از كه رواناب افزايش هایروش از يکی پرداخته شده است.

 كردن متراكم صرفاً دارد، پالستيک و پارافين سيمان،-خاک قيرپاشی، نظير كردن خاک نفوذ قابل غير های

 كه ديگری روش دارد. آبگير سطح محل خاک بافت و ساختمان به بستگی تاثيرآن كه باشدمی آبگير سطح

 جلوگيری نيز شودمی رواناب تدريجی كاهش باعث كه هرز علف های از رشد تواندمی رواناب افزايش بر عالوه

 صرفه به مقرون بسيار معمولی، تراكم روش از بعد آبگير سطح نوع بهسازی اين باشد.می آهک با تثبيت كند،

 همچنين مقايسه و آهک با تثبيت جهت محل خاک پذيری در واكنش بيشتری مفيد عمر حال عين در و است

انجام خواهد شد. با اين تفسير در اين  خاک مکانيک آزمايشات از استفاده با آن پذيری است تراكم قبل روش با

 تحقيق برای سطوح عايق از پالستيک استفاده شده است. 

 هایسامانه بستر در مديريتی مختلف هایروش كارگيری به تأثير بررسی منظور به همچنين اين تحقيقات

 سطح نمودن عايق با نشان داد كه نتايج آمده است. در اجرا به رواناب سازی توليد بهينه جهت آبگير سطوح

 اين با كه طوری به بود. نياز مورد مناطق در رواناب توليد چشمگير افزايش شاهد توانمی آبگير های سامانه

 توليد رواناب زمين)شاهد(، طبيعی پوشش و برابر حالت های نيمه عايق 6و 3 ترتيب حدود به توان می عمل

 76بررسی مورد هایبارش طی در عايق تيمار در رواناب ضريب ميانگين كه داد نشان نتايج همچنين. نمود

 11 ترتيب به شاهد و نيمه عايق است اين در حالی است كه ميانگين ضريب رواناب در تيمارهای بوده درصد

 مناطق از بسياری در كه گرفت نتيجه توان می بندی كلی جمع يک در بنابراين است. شده محاسبه درصد 4و 

آب بيشتری را جهت  توانمی سطوح آبگير های سيستم در عايق پوشش كارگيری به با خشک نيمه و خشک

 (،1391) (،رضايی1382) نتايج تحقيقات فوق با نتايج پژوهشگران شاهينی. شرب حيات وحش جمع آوری كرد

لذا توصيه می شود كه برای  ( مطابقت دارد.1389) (،نکويی مهر1390) عباسی و همکاران (،1382) شعاعی

جمع آوری رواناب بيشتر در مراتع جهت شرب حيات وحش و همجنين استفاده از اين رواناب جهت احداث 

 فضای سبز و توسعه باغات ديم از تيمار عايق استفاده نمود.
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Abstract 

This research is a new technology in Tange- Chenar rangelands of Yazd province 

with the aim of comparing different management treatments of water harvesting 

system with plastic isolation, semi-isolated bumping and rolling, and natural or 

untreated treatments on steep slopes. Eventually, the water collected from each 

of the treatments could be used to guide wildlife into the troughs. Therefore, in 

areas of sloping watershed, by constructing systems of 2.5*2 m2, the water 

obtained from runoff can be collected in high rainfall seasons. Semi-isolation 

treatment with runoff coefficient of 11% and natural treatment with runoff 

coefficient of 4% had more runoff respectively, Therefore, it is recommended that 

isolation treatment be used to collect more runoff in rangelands for wildlife 

consumption and also to use this runoff for green space development and dryland 

gardens development. 
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