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  چکیده
مدیریت آب در استان گلستان در  درزمینۀهاي اجرایی  نفر از کارشناسان دستگاه 49اضر نتیجه بررسی نظرات مقاله ح

شده  جهت گردآوري اطالعات در تحقیق حاضر از پرسشنامه استفاده. هاي استحصال خانگی آب باران است خصوص سامانه
نشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان مورد شده، با استفاده از نظرات اساتید دا هاي تهیه پرسشنامه. است

. اند و طیف وسیعی از نظرات کارشناسان نسبت به اهمیت استحصال آب باران را دربرمی گیرند شده وتحلیل واقع تجزیه
هاي  اي در میان کارشناسان دستگاه دهد که استحصال خانگی آب باران جایگاه شایسته آمده نشان می دست اطالعات به

. تواند به کاهش کاربران و عدم ترویج این روش سنتی تأمین آب در استان گلستان بیانجامد ایی ندارد و همین امر میاجر
آبی  دهند که در دید کارشناسان مربوطه، استحصال آب باران اولویت چندانی در مقابله با خطر کم نتایج همچنین نشان می

  . کند شدت استان گلستان را تهدید می آبی به نظرات دریافتی، خطر کمدر کوتاه و بلندمدت ندارد اگرچه به بنا به 
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  مقدمه
اي منحصر به مکان تغییر اقلیم پدیده. هاي بشري در قرن حاضرشده استترین چالش تغییر اقلیم تبدیل به یکی از مهم

ترین پیآیند  مهم. توان یافت که از دسترس اثرات این پدیده در امان باشداي از کره زمین را نمینیست و هیچ نقطهخاصی 
دار بارش در نقاط مختلف زمین، افزایش دما،  تغییرات معنی. توان تغییر در چرخه هیدرولوژیک دانستتغییر اقلیم را می

برنامه آموزشی سازمان ملل ( و غیره همه از نتایج طبیعی تغییر اقلیم است  ها، افزایش تبخیر و تعرق،کاهش دبی رودخانه
  . )2013متحد، 

تواند افزایش جمعیت به دلیل افزایش نیاز به منابع آبی می. از طرف دیگر رشد جمعیت کره زمین بدون توقف ادامه دارد
سال آینده جمعیت شش کشور از  25است که در شده  بینی پیش. افزا در کنار پدیده تغییر اقلیم داشته باشداثري هم

طبیعی است این افزایش جمعیت منجر به افزایش فشار بر منابع آب، . )1992پوستل، ( چهارده کشور خاورمیانه دوبرابر شود
از چهارده کشور خاورمیانه، . افزایش آلودگی و کاهش کیفیت منابع آب کنونی و در کل کمبود فیزیکی شدید آب خواهد شد

 ترین نقطه زمین ازلحاظ کمبود آب دانستتوان خاورمیانه را بحرانیاند و به همین دلیل می شده نه کشور دچار کمبود آب
تنها تداوم خدمات  آب نه. آب الزمه تشکیل هر جامعه انسانی است. )2009؛ ژي و بانک، 2009پریرا و همکاران، (

کند بلکه توسعه و پیشرفت انسان وابسته به دسترسی به منابع آب  می محیطی براي انسان و موجودات دیگر را فراهم زیست
این . دانند هاي پیشرفته در طول تاریخ، وجود و قدرت خود را مدیون دسترسی به منابع آب فراوان می تمامی تمدن. است
دون دسترسی به آب شرط حتی در عصر حاضر نیز صادق است و الزمه توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادي هر کشوري ب پیش

هاي پیشرفت در عصر حاضر هستند که بر  تأمین آب پاکیزه و خدمات بهداشتی دو مورد از شاخص. میسر نخواهد بود
هاي شگرفی که بشر در فنّاوري و اقتصاد داشته  علیرغم پیشرفت. زیست تأثیر فراوانی دارند سالمت انسان، جامعه و محیط

تأمین آب در مناطق روستایی . اند  بهره نیا ازنظر دسترسی به این دو امکانات اساسی بیاست اما هنوز بسیاري از مناطق د
نقش آب در فقرزدایی . تواند منجر به فقرزدایی و پیشرفت آن جوامع گردد جهت رفع نیازهاي شرب، بهداشتی و تولیدي می

هاي ارزیابی  عنوان یکی از شاخص بهداشتی بهشده و دسترسی به آب پاکیزه و خدمات  نیز گنجانده 1در اهداف توسعه هزاره
  .)2005آوالچو و همکاران، ( اند شده فقر در نظر گرفته

براي اینکه بتوان پایاپاي تغییر اقلیم، افزایش جمعیت و کمبود آب پیش رفت نیازمند توسعه منابع آبی کنونی یا یافتن 
ازاندازه از منابع آب  برداري بیشدارند و طبیعی است بهره منابع آبی نیز حد و ظرفیت خاصی. منابع جدید آب خواهیم بود

مقیاس و  از طرفی توسعه منابع آب توسط تأسیسات بزرگ. خواهد توانست کیفیت و کمیت آب را تحت تأثیر قرار دهد
ر دور توان ازنظمحیطی و اقتصادي آن را نمی مدت است اما عواقب زیست پرهزینه هرچند داراي مزایاي نسبی در کوتاه

هایی بود که با هزینه کمتر و هاي کالن توسعه منابع آب، به دنبال روشبنابراین باید در کنار درك پتانسیل روش. داشت
  .)2013مسانگی، ( کارایی باال بتواند جایگزین این منابع آبی شود یا فشار بر این منابع را کاهش دهد

هرچند . آب در مقیاس کوچک و باألخص برداشت آب باران دانست هاي پیش رو را شاید بتوان استحصالحلیکی از راه
شده است اما تاریخی  آبی و تغییر اقلیم در نظر گرفتهکارهاي مقابله با کمعنوان یکی از این راه آوري بارش به تازگی جمع به

هزار سال، در فلسطین تاریخچه این روش در غرب آسیا تا هشت . بس طوالنی در پس توسعه و گسترش این فن نهفته است
استحصال آب باران در حالت کلی، فنّاوري گردآوري،  . )2013مسانگی، ( تا چهار هزار سال و در یونان تا سه هزار سال است
هاي ساده و یا پیشرفته  ها است که با روش ها، سطح زمین و سطوح صخره ذخیره آب باران براي استفاده انسان از سقف خانه
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تواند در بسیاري از مناطق که بارش مناسبی دارند اما فاقد خطوط انتقال آب هستند و یا به  آب باران می. اجرا است قابل
  .)2009بارون و همکاران، (دسترسی ندارند بسیار مفید باشد) چاه، چشمه، رودخانه و قنات(منابع آب متداول 

دالیل این . ي براي اقتباس و کاربرد آن وجود نداردآوري باران، هنوز رغبت زیاد هاي جمع علیرغم وجود فواید بسیار روش
در . یکی از این موارد اولویت این موضوع براي مردم است. تواند از چندین جنبه منشأ گرفته باشدامر بسته به موقعیت می

ل آب در مشخص شد که یکی از دالیل عدم ترویج این روش، نبود استحصا) 2003(تحقیقی در زامبیا توسط هاندیا و تمبو 
در تحقیق در کشور ) 2007(هه کائو و همکاران  .)2003هاندیا و همکاران، ( اولویت فرهنگی و اجتماعی مردم بوده است

در این میان میزان تحصیالت، وجود . تواند مانع از ترویج استحصال آب باران شودچین به دوازده عامل برخوردند که می
هاي تعاونی و رویکرد و عقیده مردم درباره این فن و روش ، شرکت در برنامهنیروي کار، روابط عمومی عوامل ترویج

رنگ مأمورین ترویج، باور عمومی در مورد نیروي کار موردنیاز  نیز نقش کم) 2012(اویس، پرینز و همکاران .  اند ذکرشده
ترین دالیل عدم رغبت افراد به  از مهمرا ... شده با نیاز کاربران و  براي اجراي پروژه، هزینه، عدم تطابق سیستم طراحی

  . داننداستفاده از استحصال آب باران می
. هاي حفاظتی منابع طبیعی انکارناپذیر است هاي استحصال آب و یا سایر فنّاوري نقش دولت و کارشناسان در ترویج روش

بیرپوت و ( مورد مسئله موردنظر است هاي اجرایی در اما الزمه نقش مؤثر دولت در این زمینه وجود دغدغه و نگرانی بخش
هاي دولتی و  محققان بر این باورند که تحریک اذهان عمومی توسط بخش  )2010دومنیک و سائوري، ( .)2007بیرپوت، 

مانکاد و تاپسوان، ( هاي استحصال آب و بازیافت آب داشته باشد تواند نقش بسزایی در پذیرش عمومی روش کارشناسان می
هاي استحصال آب  توانند بر پذیرش و استفاده از روش هاي اجتماعی فراوانی می نیز عقیده دارند که محركبرخی . )2011

گابه و همکاران  . ها داشته باشد تواند نقش مهمی در پذیرش این روش تحریک انگیزه در جامعه می. تأثیر داشته باشد
برخی نواحی کشور استرالیا مشاهده نمودند که رضایت  در بررسی تأثیر اجباري شدن استحصال آب در طی تحقیق) 2012(

  .توجهی یافته است مردم با گذر زمان نسبت به این روش بهبود قابل
نواحی شمالی استان گلستان یکی از معدود مناطق کشور است که مردم از دیرباز و طبق روشی بسیار ساده آب باران را 

کشی و تغییر نگرش  لوله ر طی سالیان اخیر به دلیل دسترسی به شبکه آبولی د. کنند براي مصارف شرب خود گردآوري می
هاي ترویج  ترین الزمه یکی از مهم. شود عمومی به استحصال آب باران، متأسفانه فراوانی کاربران این روش هرساله کمتر می

ی از نیاز خانگی، وجود دغدغه و استفاده بهینه از آب باران و همچنین توسعه استحصال خانگی آب باران جهت تأمین بخش
با این هدف، این تحقیق به دنبال بررسی وجود . در میان کارشناسان و وجود دیدگاه و دانش کافی در این زمینه است

دغدغه، دیدگاه و دانش کافی در میان کارشناسان بخش اجرایی مرتبط با آب در استان گلستان است تا آینده استحصال 
طبیعتاً وجود نگرش مثبت و  دانش کافی در میان کارشناسان نسبت به . ن را بتوان بهتر درك کردباران در استان گلستا

تواند نقش مهمی در توسعه این فرهنگ استفاده پایدار از منابع آب در استان  حفظ و  تقویت استحصال آب باران می
  . گلستان داشته باشد

  ها مواد و روش

  منطقه مطالعاتی
شده و ازنظر تنوع  درجه عرض شمالی واقع 38تا  36درجه طول شرقی و  56تا  54استان گلستان در محدوده جغرافیایی 
که با  هاي جنوبی استان عمدتاً پوشش جنگلی و بارش فراوان دارد درحالی قسمت. اقلیمی و توپوگرافی بسیار متنوع است

توان در گرادیان دریاي  همین روند را می. شود گیاهی کاسته می شدت از میزان بارش و پوشش حرکت به سمت شمال، به



 

میلیون  7/1معادل  1390جمعیت این استان در سرشماري سال . هاي شرقی استان نیز مشاهده نمود خزر به سمت قسمت
؛ 1390سرشماري عمومی نفوس مسکن، (باشند شده که نیمی از آن شهرنشین و نیمی دیگر روستانشین می نفر گزارش

  ) مرکز آمار ایران
رسانی محروم  اند، همچنان از شبکه آب شده هاي میانی تا شمالی استان واقع برخی روستاهاي استان که عمدتاً در بخش

توان  عالوه بر این، بسیاري روستا می. نمایند ال آب باران از سقف منازل خود میصهستند و به همین دلیل اقدام به استح
توان  هنوز هم می. شود ها دیده می رسانی، ردپایی از استحصال آب باران در آن یافت که حتی باوجود دسترسی به شبکه آب

میان قشر سالخورده را مشاهده  هاي جنوبی استان و در آوري آب باران براي مصارف شرب در برخی قسمت فرهنگ جمع
  ). بر اساس مشاهدات میدانی(نمود 

  ها گردآوري داده
شده  گیري متغیرها، پرسشنامه بوده است که با توجه به چارچوب نظري مطرح ها و اندازه در تحقیق حاضر ابزار گردآوري داده

هاي باز یا  دسته سؤال داراي جواب پرسشنامه تحقیق درمجموع مشتمل بر پنج. و اهداف تحقیق تدوین گردیده است
روایی صوري ابزار تحقیق از سوي اساتید و کارشناسان دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان . اي بود چندگزینه

ها ازنظر نوع سؤاالت و محتواي متن مورد بازبینی قرارگرفته و  برداري اولیه، پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت و پس از داده
  . شده است ارائه .Error! Unknown switch argumentمتغیرهاي موردبررسی در . رسشنامه نهایی آماده شدپ

 قینتحقیدرابزارسنجشامتغیرهایموردبررسی 1جدول
  تعریف کارکردي  تعریف مفهومی  بعد

منبع آب مصرفی فرد، رضایت از کمیت   اطالعات عمومی
  و کیفیت آن

پرسش در خصوص نحوه تأمین آب محل زندگی  8این بعد از پرسشنامه شامل 
کارشناس، وضعیت کمی و کیفی منابع آب و استفاده و یا عدم استفاده کارشناس از 

  .بوده است هاي استحصال خانگی آب باران در محل زندگی سامانه

وضعیت آبی استان از دید کارشناسی و   آبی کم
  علل وقوع آن

آبی، بیشترین مصرف آب و  سؤال در خصوص دالیل وقوع کم 6این بعد، شامل 
  .ها در این زمینه است زاترین بخش مشکل

وضعیت مقابله 
  آبی باکم

ارزیابی وضعیت استان در مقابله با 
  بحران آبی از دید کارشناسی

اي به همراه یک سؤال باز در خصوص وضعیت  سؤال چندگزینه 3شامل 
آبی از دید کارشناسی و  گذاري، فنی و زیرساختی استان در مقابله با بحران کم سرمایه

  راهکارهاي مقابله با آن
آشنایی با روش 
استحصال خانگی 

  آب باران

دهنده میزان درگیري فکري و  نشان
فیزیکی کارشناس با مسئله استحصال 

  خانگی آب باران است

اي و سؤاالت باز جهت کسب اطالع از منبع  اي، دوگزینه سؤال چندگزینه 9شامل 
کسب اطالعات، نظرات شخصی و ارزیابی وضعیت استحصال خانگی آب باران در 

  استان گلستان

  آبی جبران کم
دهنده توان روش استحصال آب  نشان

آبی فعلی و آینده  باران جهت جبران کم
  .است

هاي روش استحصال خانگی آب  سؤال در خصوص پتانسیل 3ین بعد، مشتمل بر ا
توان در کاهش تقاضاي  آبی است و نوع مصارفی که این آب می باران براي جبران کم

  .آب در بخش خانگی داشته باشد

  ها مخاطبین پرسشنامه و تحلیل داده
، جهاد )قال تپه، گرگان، آق گنبد، مراوه(هاي اجرایی منابع طبیعی  مخاطبین پرسشنامه حاضر مشتمل بر کارشناسان بخش

آمده  دست هاي به داده. است) گرگان(اي و شرکت آب و فاضالب روستایی  و آب منطقه) قال تپه، گنبد و آق مراوه(کشاورزي 
شده تنها جنبه توصیفی داشتند، در این تحقیق تنها  هاي تهیه ازآنجاکه پرسشنامه. وتحلیل شدند تجزیه Rافزار  در محیط نرم

، )بلی و خیر(اي  هاي دوگزینه شده در قالب پاسخ هاي در نظر گرفته پرسش. به جنبه توصیفی مسئله تأکید شده است



 

اي چند  هاي چندگزینه پرسش، )با طیف لیکرت شامل خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم(اي  هاي چندگزینه پرسش
شده در قالب  هاي ارائه پاسخ. آوري نمود اند تا بتوان بیشترین اطالعات ممکن را جمع شده هاي باز تدوین انتخابی و پرسش

اي نیز در قالب فراوانی  پاسخ به سؤاالت چندگزینه. شده است صورت میانگین کلی در طول متن اشاره امتیازات لیکرت به
  .صورت فراوانی کلی و نسبی ارائه خواهند شد صورت تحلیل و یا به پاسخ به سؤاالت باز نیز یا به شده و ارائه

  نتایج

  اطالعات عمومی کارشناسان
در منزل خود داراي ) درصد 9(نفر  4کارشناسی که در تحقیق حاضر مورد پرسش واقع شدند، تنها  46از میان مجموع 

درصد  35درصد از مخاطبان داراي مدرك تحصیلی کارشناسی و  65ازنظر تحصیلی . اند سامانه استحصال آب باران بوده
عمده ). سال 10بافاصله سنی (ازنظر سنی، کارشناسان در چهار گروه تقسیم شدند . داراي مدرك کارشناسی ارشد بودند

سال تعیین  41در حدود  قرار گرفتند و میانگین سنی مخاطبین) درصد 59با فراوانی نسبی (سال  40-50افراد در گروه 
  . شد

درصد استحصال خانگی آب  4در این میان . نوع منبع آب مصرفی خانوار کارشناسان نیز به تفکیک مورد سؤال واقع شد
درصد ترکیبی از استحصال آب  4رسانی،  درصد منحصراً شبکه آب 74رسانی و چاه خانگی،  درصد ترکیب شبکه آب 4باران، 

دهنده جایگاه بسیار پایین  آمار نشان. پاسخ گذاشتند درصد از مخاطبان این پرسش را بی 13ی بوده و رسان باران و شبکه آب
توجه آنکه از این میان در  نکته جالب. هاي مربوطه است هاي استحصال آب باران در میان کارشناسان دستگاه پذیرش سامانه

آب منزل افراد بود، رضایت خیلی کم تا متوسط را انتخاب درصد در سؤالی که مبتنی بر میزان رضایت از منبع  73حدود 
  . درصد از منبع فعلی آب خود راضی هستند 21اند و تنها  نموده

درصد پاسخ منفی به  70دانید،  در پاسخ به این پرسش که آیا استحصال خانگی آب باران را نماد فرهنگی استان خود می
آوري آب باران را که در بخش زیادي از استان رواج دارد  توان جمع باورند که میدرصد بر این  22اند و تنها  این پرسش داده

درصد مخاطبین باور دارند که استان گلستان  70همچنین . عنوان نمادي از فرهنگ مصرف آب در کشور معرفی کرد و به
در پاسخ به . ها نیست یر استانشدن به یک الگو براي سا آوري آب باران و تبدیل داراي پتانسیل ترویج شیوه کنونی جمع

درصد به این سؤال پاسخ مثبت  2سؤالی مبنی بر وجود سیستم استحصال آب باران در واحد خدمتی کارشناسان، تنها 
توان گفت تمام مراکز  شده، این آمار مبتنی بر واقعیت نیست و در کل می اند که با توجه به مشاهدات مستقیم انجام داده

و بدون احتساب  2/3درصد با میانگین  56(عمده مخاطبین . باشند ، فاقد سیستم استحصال آب باران میدولتی مراجعه شده
ضرورت استفاده از این روش در واحد خود را خیلی کم تا متوسط ارزیابی ) اند جواب رها کرده مخاطبی که پرسش را بی 6

  . اند نموده

  رفت  هاي برونآبی استان و راهکار رویکرد کارشناسان به معضل کم
دهد و بیشترین تهدید  کارشناسان مربوطه، از این نظر که بیشترین مصرف آب در استان گلستان در کدام بخش رخ می

 4درصد و بخش خانگی را با  15درصد، بخش صنعتی را با  81شود، بخش کشاورزي را با  آبی در کدام بخش احساس می کم
آبی استان مربوط به بخش  از دید مخاطبین این تحقیق، عمده معضل کم. ندا بندي نموده درصد فراوانی نسبی، رتبه

از دید . قرار دارند) درصد 10با (و بخش صنعتی )  درصد 28با (است که به دنبال آن بخش خانگی ) درصد 62(کشاورزي 
، مصرف 7/4با میانگین آبی در استان گلستان به ترتیب اولویت مدیریت غلط منابع آب  ترین دالیل کم کارشناسان، مهم



 

هستند  09/4و افزایش تقاضا درنتیجه رشد جمعیت با میانگین  52/4، تغییر اقلیم با میانگین 7/4رویه آب با میانگین  بی
هاي اخذشده،  با توجه به پاسخ). شده است شده توسط مخاطبین که بر اساس طیف لیکرت محاسبه میانگین امتیازات ارائه(

درصد  82و ) شده بنا به دالیل گفته(اند  رسانی در استان گلستان را دچار تنش ارزیابی کرده آبدرصد از افراد،  61
  95این میزان در مقابل . کند استان گلستان را تهدید می) 4با میانگین امتیاز لیکرت (آبی  اعتقاددارند که خطر فعلی کم

آبی تا چه میزان استان  اسخ به این پرسش که خطر کمنفر از مخاطبین در پ 44(آبی  درصد از افرادي است که خطر کم
براي آینده استان گلستان را جدي ) اند کند؟ گزینه زیاد و خیلی زیاد را در خصوص را انتخاب کرده گلستان را تهدید می

  .اندارزیابی نموده

  آبی  ارزیابی وضعیت استان گلستان در مقابله با خطر کم
گذاري در جبران  آبی فعلی و آینده استان و توان این میزان سرمایه گذاري فعلی در بخش آب براي جبران کم میزان سرمایه

گذاري در  توان این میزان سرمایه) 14/2با میانگین (درصد افراد  96از این میان . خطر از کارشناسان مورد پرسش واقع شد
نوع سیستم مدیریتی و توان مدیریت بحران . اند یلی کم تا متوسط ارزیابی نمودهآبی استان گلستان را خ پوشش خطرات کم

هاي استان در تأمین  توان زیرساخت. هاي خیلی کم تا متوسط قرار گرفت در دسته) 35/2با میانگین (درصد  96آبی نیز  کم
هاي خیلی کم  ، در گروه)65/2با میانگین (درصد  91آبی نیز از دید مخاطبین با فراوانی تجمعی  رفت از کم نیاز آبی و برون

در پرسشی، راهکارهاي موردنظر کارشناسان براي خروج از بحران آبی مطرح شد که نتایج آن در . تا متوسط قرار دارد
Error! Unknown switch argument. ترین راهکارهاي خروج از  آمده، مهم دست بنا به اطالعات به. شده است ارائه

 ٔ◌ سازي درزمینه بحران آبی بالقوه فعلی و آینده ازنظر کارشناسان، به ترتیب اولویت شامل اصالح شیوه آبیاري، فرهنگ
منابع آبی، اصالح هاي حفاظت از  ، به کار بستن روش)مانند آب باران(هاي مختلف، استحصال آب  مصرف آب در بخش

بنابراین، . بندي آب است هاي مختلف و درنهایت سهمیه الگوي کشت، جدا کردن منبع آب بر اساس کیفیت براي کاربري
چندان مناسب این روش از دید  گیرد که نشان از جایگاه نه استحصال آب در نظر کارشناسان در اولویت سوم قرار می

  . کارشناسی دارد
 رفت از بحران آبی از دید کارشناسان راهکارهاي برون2جدول

 رتبه  نسبت فراوانی  فراوانی  کار راه
  2  16/0  10  مدیریت مصرف آب

  7  03/0  2  بندي آب سهمیه
  4  11/0  7  )مانند آب باران(هاي استحصال آب  روش

  1  20/0  13  هاي آبیاري در کشاورزي اصالح روش
  6  06/0  4  اصالح الگوي کشت

  6  06/0  4  جدا کردن آب بر اساس کیفیت براي مصرف
  5  09/0  6  هاي حفاظت از آب استفاده از روش

  2  16/0  10  سازي در مصرف آب فرهنگ
  3  12/0  8  بدون پاسخ

  هاي استحصال آب باران میزان آگاهی از سامانه
 39درصد پاسخ منفی و  61مخاطبان ابزار تحقیق حاضر در پاسخ به آشنایی قبلی با روش استحصال خانگی آب باران، 

حال تجربه برخورد با چنین  بدین معنی که قشر عمده کارشناسان مربوطه، تابه. درصد پاسخ مثبت را انتخاب کردند
  . اند اي را نداشته مسئله



 

اند؟   هاي خانگی استحصال آب باران کدم عمده اطالع کارشناسان در خصوص سامانه در پاسخ به این پرسش که منبع
. اند شده عنوان گزینه بعدي مطرح هاي مرتبط به عنوان منبع اصلی کسب اطالعات و فعالیت در پروژه مشاهدات مستقیم به

که به دنبال آن تلویزیون و رادیو و هاي غیردولتی است  منبع اطالعاتی رتبه دوم مرتبط با کسب اطالعات از طریق شرکت
هاي  کدام از پرسشنامه ها در هیچ گویه اطالع از طریق دوستان و همکاران و همچنین روزنامه. اعضاي خانواده قرار دارند

نفري که در  4جز  به. هاي جمعی است اند که نشان از جایگاه بسیار نامناسب این روش در رسانه نشده شده، انتخاب تکمیل
نفر که این پرسش را  18درصد و بدون احتساب  57(زل خود داراي سیستم استحصال آب باران هستند، بقیه افراد منا
براي مجموع  96/0میانگین طیف لیکرت (یا برخوردي با موضوع استحصال آب در طول هفته ندارند ) اند پاسخ رها کرده بی

اند و یا اطالعاتی به دست  صورت تصادفی در این زمینه فعالیت داشته هم به و یا یک یا دو مورد و آن) شده هاي ارائه پاسخ
بدون تماس محسوس با (با توجه به نرخ باالي عدم پاسخگویی به این پرسش، به نظر فراوانی نسبی گروه اخیر . اند آورده

ي مرتبطی با  هیچ پروژه حال در درصد تابه 39از میان این کارشناسان، . بسیار باالتر خواهد بود) مسئله در طول هفته
پروژه فعالیت  2درصد در بیش از  4اند و تنها  درصد در یک پروژه فعالیت داشته 13اند،  استحصال آب باران دخیل نبوده

توجه آن است که کارشناسان میزان  نکته جالب). شده درصد عدم پاسخگویی به پرسش مطرح 43بدون توجه به (اند  داشته
انتخاب ) 83/3هاي زیاد و خیلی زیاد و با میانگین  در گزینه(درصد  70اي تأمین نیاز آبی در حدود اهمیت این روش را بر

اران درصدي مخاطبین استحصال آب ب 78همچنین اکثریت ). .Error! Unknown switch argument(اند  نموده
هاي  آنکه استحصال آب باران در میان انواع گزینه اند حال اعتماد براي تأمین نیاز آبی ارزیابی نموده اي قابل را گزینه

  .آبی، در رتبه سوم قرار دارد شده براي مقابله با کم مطرح
رتبط با نصب یک سیستم خانگی هاي م انبار و یا سایر هزینه شده، ساخت آب هاي مطرح از دید کارشناسان و با توجه به پاسخ

درصد از  83با توجه به اینکه (استحصال آب باران هزینه چندانی بر خانوار و یا واحد اداري و یا تجاري تحمیل نخواهد کرد 
درصد از کارشناسان  83در حدود ). اند دهندگان  میزان هزینه این سیستم را  خیلی کم تا متوسط انتخاب نموده پاسخ

  . دانند برداري از آب باران و مخصوصاً استحصال خانگی آن را در استان گلستان کافی نمی وضعیت بهره
 آبی از دید کارشناسان قابلیت روش استحصال خانگی آب باران در جبران کم 3جدول

  کارشناسان  میزان اهمیت
  فراوانی تجمعی  نسبت فراوانی  فراوانی

  04/0  04/0  2  خیلی کم
  13/0  09/0  4  کم

  30/0  17/0  8  متوسط
 69/0 39/0 18  زیاد

 1  31/0  14  خیلی زیاد
   1  46 جمع

   1/1انحراف معیار  83/3میانگین     

برداري کافی از این روش در استان گلستان به ترتیب اهمیت شامل دانش و آگاهی پایین در خصوص این  دالیل عدم بهره
شده از باران، کمبود امکانات و عدم تناسب سبک زندگی، بهاي بسیار کم  روش، باور با آلوده بودن آب استحصال

سالی و عدم توانایی در استحصال حجم آب  و درنهایت خشککشی شده در مقابل سایر منابع آب، هزینه ساخت  لوله آب
  . نتایج این گویه ارائه شده است .Error! Unknown switch argumentکافی گزارش شده است که در 

  



 

 برداري بهینه از آب باران در استان گلستان دالیل عدم توسعه کافی و بهره 4جدول

  رتبه  فراوانی نسبی  فراوانی  دلیل
 2  07/0  4  آلودگی آب
  1  15/0  8  دانش کم

  3  06/0  3  قیمت پایین آب
  4  04/0  2  هزینه ساخت
  2  07/0  4  امکانات ساخت
  2  07/0  4  سبک زندگی

  4  04/0  2  سالی و کمبود بارش خشک
  -  05/0  27  پاسخ بی

  آبی با روش استحصال خانگی آب باران جبران کم
آبی فعلی و آینده در استان در نظر گرفته شده  در ابزار تحقیق حاضر، بخشی در خصوص توانایی روش مذبور در جبران کم

) ارشناسان به قابلیت این روشدر صورت باور ک(هاي این روش  بود تا عالوه بر کسب باور عمومی کارشناسان در مورد قابلیت
ربط،  هاي ذي دهد که از دید کارشناسان دستگاه نتایج نشان می. شده را نیز تعیین نمود بتوان نوع کاربري آب استحصال

شده  هاي مطرح درصد پاسخ 82با توجه به آنکه (آبی فعلی بسیار پایین است  استحصال خانگی آب باران در جبران کم
از دید مخاطبین ). آمده است دست به 5از  46/2شود، میانگین امتیاز این گویه  تا متوسط را شامل می هاي خیلی کم گزینه

بیشتر از شرایط فعلی خواهد بود که الزمه آن  05/3هاي آتی با میانگین امتیاز  آبی در دوره توان این گزینه در جبران کم
  . نگی آب باران خواهد بودگذاري کافی در این بخش و ترویج روش استحصال خا سرمایه

 Error! Unknown switchبندي شد که در  کاربرد آب باران براي مقاصد مختلف بر اساس نظرات کارشناسی اولویت
argument. ازنظر اولویت آب مصرفی، شستشوي حیات و منزل، شستشوي اتومبیل، . شده است هاي مختلف ارائه اولویت

هاي اول تا پنجم کاربرد احتمالی براي  استفاده در سرویس بهداشتی، شستشوي لباس، استفاده جهت استحمام رتبه
آنکه در بسیاري از  شده، شامل مصارف غیر شرب است حال هاي در نظر گرفته تمامی اولویت. استحصال آب باران خواهد بود

شده، استفاده شرب بوده است و با توجه به مشاهدات  هاي موجود در استان گلستان اولویت اصلی آب استحصال سامانه
کارشناسان . کشی شده بسیار بیشتر است لوله ن منبع آب نسبت به آبصورت گرفته در میان کاربران، میزان رضایت از ای

اند که عامل اصلی عدم ترویج این روش در استان گلستان عدم آگاهی و دانش کافی نسبت به آن  همچنین مطرح نموده
براي آب هاي آخر  اولویت. رسد در این قسمت نیز اطالع کافی از وضع موجود در استان ندارند است که به نظر می

طور  همان. شده ازنظر مخاطبان، شرب و پخت غذا بوده است که نشان از اولویت بسیار پایین شرب این آب است استحصال
هاي خیلی کم تا متوسط را  دهندگان در خصوص رضایت از منبع آب مصرفی، گزینه درصد از پاسخ 73که گزارش شد، 

تواند به افزایش  صورت گرفته، استفاده صحیح و بهداشتی از آب باران می آنکه با توجه به مشاهدات اند حال انتخاب نموده
  . رضایت از منبع آب مصرفی منجر شود

 شده براي مقاصد مختلف اولویت کاربرد آب باران استحصال 5جدول

 اولویت  میانگین  کاربرد
  3  04/4  سرویس بهداشتی

  1  30/4  شستشوي حیات و منزل
  5  3  حمام



 

  7  77/2  پخت غذا
  1  30/4  آبیاري باغچه

  6  82/2  شرب
  2  17/4  شستشوي اتومبیل
  4 86/3  شستشوي لباس

  گیري نتیجه 
از . کنند رسد عمده کارشناسان، بحران آبی فعلی و آینده در استان را جدي تلقی می آمده به نظر می دست با توجه به نتایج به

آبی  گذاري و مدیریتی استان براي مقابله با خطر کم اند، وضعیت امکاناتی، سرمایه شده واقعدید کارشناسانی که مورد پرسش 
عمده توجه کارشناسان و . حال نیاز آبی خانگی در نظر کارشناسان چندان جایگاه مناسبی ندارد بااین. نخواهد کرد کفایت

هایی نظیر تغییر الگوي  روش. صالح کشاورزي استا ◌ٔ آبی درزمینه رفت از خطر کم برون ◌ٔ شده درزمینه راهکارهاي ارائه
هاي  روش. شده توسط کارشناسان بوده است کشت، تغییر سیستم آبیاري و تغییر محصول  ازجمله راهکارهاي مطرح

آبی فعلی و آینده نخواهد داشت و براي این امر دالیل  استحصال آب باران از دید کارشناسان، قابلیت چندانی براي جبران کم
هاي استحصال خانگی  تواند یکی از جوانب مخرب در مسیر حفظ، ترویج و توسعه روش این امر می. ختلفی ذکرشده استم

  . آب باران باشد
 4اما غیر از . پذیرد آمده، باور بر آن است که استفاده کافی از آب باران در استان گلستان صورت نمی دست طبق نتایج به

برداري کافی از آب  رسد عدم بهره کنند و به نظر می در منزل خود از این روش استفاده نمی کدام درصد از کارشناسان، هیچ
کدام از واحدهاي  در هیچ. هاي اجرایی و خود کارشناسان دنبال نمود توان در اولین مرحله از خود دستگاه باران را می

ربط که خود از  هاي اجرایی ذي رسد که دستگاه ر میشود و به نظ دیده نمی هاي استحصال باران موردبررسی، اثري از سامانه
علیرغم باور . هاي استحصال آب باران نخواهند بود کنند قادر به ترویج و توسعه روش هایی استفاده نمی چنین روش

د قائل ها ضرورتی براي استفاده از این روش در واحد خدمتی خو چندان زیاد استفاده از این روش، آن کارشناسان به هزینه نه
  . نیستند بنابراین نباید انتظار داشت اولویتی نیز براي گسترش این روش در بخش خانگی استان وجود داشته باشد

ها فعالیت داشته باشند بسیار اندك است و عمده کارشناسان اطالعات  هایی که کارشناسان مورد پرسش در آن تعداد پروژه
آن دسته از کارشناسان نیز که . دانند باشد، مدیون مشاهدات مستقیم میمیخود در این زمینه را که بسیار محدود نیز 

هاي استفاده  باشند که در منازل خود از چنین سامانه اند، اکثراً از ساکنین مناطقی می مشاهدات مستقیم را انتخاب نموده
هاي جمعی نیز هیچ  رسد، رسانه ر میبه نظ. هایی ندارند کنند و سایر کارشناسان درك و دانش مناسبی از چنین سامانه می

شده در این زمینه نیز  هاي پخش اند و تعداد مطالب و برنامه طور عام، نداشته تأثیري بر تغییر رویکرد کارشناسان و مردم به
  .بسیار ناچیز بوده است

هاي استحصال خانگی آب باران در نواحی روستایی محروم و دورافتاده شمالی استان گلستان،  علیرغم گسترش زیاد سامانه
ربط که بیشتر در مناطق شهري برخوردار جنوبی استان متمرکز هستند این روش را نماد فرهنگی استان  کارشناسان ذي

این . عنوان پیشگام در توسعه استحصال آب باران عمل کند تواند به تان میهمچنین بر این باور نیستند که این اس. دانند نمی
  . تواند بسیار محدودکننده تلقی شود هایی می چنین روش رویکرد در ترویج این

رسانی ندارند،  طبق مشاهدات میدانی صورت گرفته در استان گلستان، در بسیاري از روستاهایی که دسترسی به شبکه آب
اي تأمین نیاز آبی خود یا وابسته به تانکرهاي حمل آب هستند و یا آب شرب خود را از طریق استحصال مردم محلی بر

هاي اجرایی به نظر اطالع و آگاهی چندانی از این  اما کارشناسان دستگاه. نمایند خانگی آب باران از سقف منازل تأمین می



 

دهد که از دیدگاه  بندي صورت گرفته توسط مخاطبان نشان می تبهر. دانند موضوع ندارند و یا آب باران را مناسب شرب نمی
ها در مناطق  برخالف این دیدگاه، کاربران این سامانه. کارشناسان، آب باران عمدتاً براي مصارف غیر شرب مناسب است

ندگان که از ده نکته جالب آن است که عمده پاسخ. گویند روستایی از کیفیت باالي آب باران براي شرب خود سخن می
رسد عدم وجود آگاهی کافی  به نظر می. کنند از کیفیت منبع آب فعلی خود راضی نیستند رسانی استفاده می شبکه آب

کیفیت آب باران سبب شده تا رویکرد مناسبی در میان این قشر در مورد قابلیت آب باران در جبران نیاز آب  ◌ٔ درزمینه
آمده، دلیل عمده عدم توسعه و ترویج این روش در استان  دست طبق نتایج بهچنانکه . شرب خانگی وجود نداشته باشد

رسد این عدم وجود دانش کافی حتی در میان قشر کارشناسی  گلستان عدم دانش کافی در این زمینه است که به نظر می
  . نیز بارز است
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An overview of the priority of domestic rainwater harvesting from the 
standpoint of the experts of executive agencies 

Abstract 
This article reviews the results of the attitudes of 49 experts of executive agencies, being 
active in the field of water management, about the priority of domestic rainwater harvesting 
systems in Golestan Province. In this study, a questionnaire was used to collect data. 
Prepared Questionnaires were contextually validated by the faculty members of the Gorgan 
University of Agricultural Sciences and Natural Resources, and included a wide range of 
possibilities of experts’ judgment on the importance of rainwater harvesting. Data suggest 
that domestic rainwater harvesting does not have a proper status in the perspective of the 
experts and this can result in diminishing number of users and the lack of promotion in this 
field. In the view held by the experts, rainwater harvesting is not of the top priorities, even 
though they put emphasis on the threat of approaching drought, currently or in the future, in 
Golestan Province.  
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