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 سطوح عايق باران در تامين آب شرب دام درمراتع شمال استان گلستان نقش

ا 4مجيد آسيايي3ارازمحمد مفيدي خواجه2محمد رضا پارسا مهر1پارسايي... لطف

و منابع طبيعي استان گلستان-1  عضو هيات علمي مركز تحقيقات استان گلستان كشاورزي
و منابع طبيعي استان گلستان كارشناسان-4و3و2  تحقيقات استان گلستان كشاورزي

 La_parsa@yahoo.com: پست الكترونيك-1

 چكيده

ا40هكتار كه حدود 2100000استان گلستان با مساحتي بالغ بر از(راضي آن درصد از به)هزار هكتار 830بيش
جز75حدود، از مجموع مساحت مراتع استان. كاربري مراتع اختصاص دارد ء مراتع قشالقي محسوب مي شوند درصد

و تنگناهاي اصلي آن در حال حاضر تامين آب شرب دام در فصل چرا مي باشد كه عالوه بر اين. يكي از محدويت ها
و. مي باشد توزيع مناسب آب در مراتع نيز يكي از روشهاي اصالح مراتع روشهاي مختلفي براي تامين آب شرب دام

و يا ايجاد بندهاي خاكي  دامداران مراتع قشالقي استان استفاده مي شود كه برخي از اين روشها مانند حمل آب با تانكر
و نقل همراه مي باشد و يا با مشكالت حمل در. نيازمند صرف هزينه بسيار زياد مراتع يكي از روشهاي مورد استفاده

و دامداران استفاده از سطوح عايق باران مي باشد بنظر مي رسد. قشالقي استان در حال حاضر تامين آب مورد نياز دام
درچندين سط و شمال شرق استان از گذشته ايجاد شده است تا اندازه زياديح عايق باراني كه در حال حاضر شمال

با.ن موثر بوده استدر رفع مشكالت ناشي از كمبود آب اين دامدارا و زمستان اين سطوح آبگير معموالً در فصل پاييز
و هدايت هرزآب آن به مخزني كه در پايين دست آن ايجاد شده 1000جمع آوري آب از سطحي حدود  متر مربعي

و از طريق نيروي ثقلي به آبشخوارهايي كه در اطراف وجود دارد آب مورد ني و ذخيره مي شود از دام است جمع آوري
و. را تامين مي نمايد و ايجاد سطوح مشابه آنچه كه وجود دارد مي تواند عالوه بر رفع مهمترين مشكل دام گسترش

و همچنيندامداران در مراتع قشالقي استان  در در كاهش هزينه هاي جاري از فشار چرايي ناشي از تمركز دامها
. اطراف منابع آبي در اراضي مرتعي كم كند

 استان گلستان،مرتع قشالقي،سطح عايق:كليديلغات

 مقدمه
فالت ايران با خشكساليهاي فراواني مواجه شده كه در زندگي مردم به ويژه در زمانهاي پيشين آثار خوبي بر جاي

و منابع طبيعي تا حد زيادي. نگذاشته است و همچنين اين خشكساليها از ميزان توليدات در عرصه كشاورزي كاسته
و  و مير احشام گرديده است.... سبب تلفات دام سيستمهاي سطوح عايق به عنوان) مرتعداري(در مديريت مراتع. مرگ

و  و توزيع يكنواخت دام در سطح مرتع، جهت توزيع يكسان علوفه بين دامها روشي جهت تأمين آب شرب دام
ك جلوگيري از فشار چرايي دام بر يك نقطه از در. ارآيي مناسبي را از خود نشان داده اندسطح مرتع، اين مسأله به ويژه

و بحران كم آبي اهميت قابل توجهي پيدا كرده است متأسفانه اين سيستم در حال حاضر به واسطه. خشكساليها
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و نگهداري آن، بدست فراموشي سپرده شده است، ولي بررسي كه نه تنها بايد مي دهد نشانهامشكالتي در نحوه اجرا
و ابعاد  و در خصوص ارايه پيشنهاد اشكال و توسعه داد اين سيستم را تجديد بنا كرد بلكه بايد آنرا تقويت نموده

روش بررسي حاضر در واقع معرفي يافته هاي كاربرد. سيستمهاي جديد بايد تحقيقات بيشتري انجام پذيرد
و كارآيي آن مي باشدو بررسي استان گلستانسيستمهاي سطوح عايق در  اين سيستم در مناطق. مكانيزم كاربرد

و همين  طور در مختلف دنيا نظير استراليا، هندوستان، آريزونا، كاليفرنيا، كلرادو، يمن جنوبي، جنوب غربي آمريكا
و استان فارسداخل كشور مانند گچساران، گل، اراك، استان خراسان به ستانو همچنين در سطح مراتع قشالفي استان

و مكانيزه بكار گرفته شده است نتايج كاربرد اين سيستمها نشان داده اند كه استفاده از چنين. صورت سنتي
و%80تا%70سيستمهايي در مقايسه با مراتع فاقد سيستم، توانسته است به ميزان  از خسارات احتمالي جلوگيري كند

60تا40وردن سيستم چرايي متعادل توانسته اند است به ميزان توزيع يكنواخت علوفه با به نظم درآ همين طور در
 درصد از خطر كمبود يا عدم دسترسي دام به علوفه جلوگيري كند

:تجربيات ساير كشورها درزمينه ذخيره باران
و منابع آب در بسياري كشورها محدود است يق غير از تشو. آب، اين مايع حيات، در همه جا به وفور يافت نمي شود

و بهينه ساختن سيستم هاي توزيع، تالش براي ذخيره سازي آب باران براي مصارف خانگي، راه  براي كاهش مصرف
استراليا كشوري كه بخش اعظم خاك.حل جايگزيني است كه بعضي از كشورها از جمله استراليا، به آن روي آورده اند

آب، آن خشك ونيمه خشك است ازطريق آسفالتگ با ايجاد يك آبخيز مصنوعيشهركوچك وبزر23براي تامين
ميليمتر توانسته است ازطريق جمع آوري بارش نزوالت جوي 400هكتاربا نرمال بارشي 240كردن سطحي به وسعت 

. آب مورد نيازاين شهرها را تامين كند، هكتار وهدايت آن به مخزني سرپوشيده240برسطح 
اروپايي وآمريكايي تاسيساتي مدرن درخصوص ذخيره باران براي مصارف آفريقاي جنوبي وبرخي كشورهاي، هندوستان

 شرب،كشاوري وصنعتي دارند
در يك سال معين، پوشش گياهي مرتع يا در فاز ترميم يا تحت تاثير. خشكسالي يك عامل اصلي در مرتعداري است

مي. خشكساليست ست خشكسالي باعث تاثيرات بلند مدت و بهبودي يك پروسه طوالني . شود در حالي كه ترميم
و انرژير ابزار بسيار،سرعت ذخيره سازي.دگياهان را برقرار يا بهبود ببخش اهبردهاي مديريت بايد با فرصتهايي توان

حد. مهمي براي مديريت چرا، بويژه تحت شرايط خشكسالي است  در اين مورد هيچ روشي براي جبران چراي بيش از
سرعتهاي ذخيره سازي چراگاه هاي منحصر به فرد بايد مبني بر هدف سطوحي از بين بردن برگ گياهان براي. نيست

مي. گونه هاي كليدي باشد موثرترين مديريت. دهد بطوريكه شرايط مرتع تاثيرات نسبي كاهش خشكسالي را افزايش
يك. براي تدارك حاالست بهترين زمان. خشكسالي آمادگي در سالهاي قبل از خشكسالي ست همواره خشكسالي

. خسارت براي صنعت دام مراتع بويژه براي دامداراني كه در دوره تر سالي پيش بيني الزم را انجام ندهند خواهد بود
الزم است دامداران در سالهاي خوب در سطوح ميانگين بااليي از علوفه توليد شده سرمايه گذاري كنند، اما تنظيمات

ب و منابع غذايي هنگامي كه خشكسالي رخ مي دهد همراه باشدبموقع . ايد با باالنس نيازهاي دام با علوفه دسترس پذير
از. انعطاف پذيري در مديريت براي بقا الزم است به-1: اهداف بنيادي مديريت خشكسالي عبارتند كاهش خسارت

و بعد از خشكسالي ًعسري، دامداراني كه به اين اهداف عمل مي كنند.كاهش خسارت مالي-2. منابع مرتع در خالل ا
خسارت هنگامي كه دامداران به موقع تصميم بگيرند،. مي توانند بر علوفه اضافي در سالهاي خوب سرمايه گذاري كنند

و سود  و منابع زمين كاهش مي يابد قا. بالقوه افزايش مي يابد) درآمد( به علوفه بل دامداران مي توانند اطالعات
و از آن استفاده كنند روش هاي بيشماري كه براي گسترش. توجهي در طي خشكسالي هاي گذشته بدست آورده
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م با. ضوع بحث در اين مقاله استومديريت خشكسالي بكار مي روند، تصميمات حساس مي تواند پيشگيري كند
و اجراي درست طرحهاي مديريت خشكسالي رو. بررسي به موقع راه ها ي مشاهده نمودن خشكسالي بعنوان موفقيت

.رويداد طبيعي از محيط توليد دام مرتع، نه بعنوان يك رويداد فاجعه آميز وابسته مي باشد
و نياز روز افزون اين خيل عظيم به منابع پروتئيني به ويژه پروتئين حيواني اتخاذ روند رو به افزايش جمعيت بشر

اگرچه مي توان جهت افزايش توليد يكي از دو روش. تناب ناپذيرنموده استاستراتژيهاي مناسب براي توليد بيشتر اج
و يا افزايش توليد به ازاي هر واحد دامي را انتخاب نمود، ولي روش افزايش تعداد واحد دامي  افزايش تعداد واحد دامي

ح و نيز باال بودن ظرفيت چرا در مراتع در و مراتع . ال حاضر، عقالني نمي باشدبه داليل محدود بودن منابع خوراكي
و يكي از عوامل و مرتع مي باشد بنابراين بهترين روش براي افزايش توليد، استفاده بهينه از توانهاي بالقوة موجود دام

آب شرب كافي عالوه بر اينكه. مؤثر بر بالفعل شدن اين توانهاي بالقوه، مديريت آب شرب دامها در مراتع مي باشد
. اده دام از مرتع مي گردد مي تواند بر عملكرد دامها نيز تاثير بگذاردسبب حداكثر استف

 اهميت مراتع
و توليد فرآورده و لبني نيست، بلكه اهميت آنها از لحاظ يك پوشش ارزش مراتع تنها از ديدگاه تغذيه دام هاي دامي

و جلوگيري از فرسايش عمل مي ا. نمايد مفيد است كه در تثبيت خاك ميهميت مراتع بطور كلي توان به اين ترتيب را
فضتنظيم گردش آب در طبيعت.دبيان كر و مامن براي حيات وحشهوااي سبز در لطيف كردن، ايجاد ، تامين غذا

وگياهان دارويي، توليد محصوالتي از قبيل بويژه پرندگانش، تامين علوفه مورد نياز دام   ...، صنعتي
بز كشوراز نظر جمعيت دامهاي سبك در رده هاي باالي استان گلستان و و از آنجائيكه معموالً گوسفند ، قرارداشته

و، قسمت اعظم تغديه خود را از مراتع دريافت مي دارند و از جمله عدم تعادل بين علوفه توليدي مراتع بعلل گوناگون
د و توليد علوفه آنها، امهاي استفاده كننده از اين منبع غدائيتعداد روز به روز ميزان فرسايش مراتع افزايش يافته

و نابودي حرفه گله داري نخواهد بود.كاهش مي يابد  .چشم انداز چنين روند تخريب، جز بياباني شدن عرصه مراتع
بر،براي جلوگيري از اين فاجعه در حال وقوع و احياء مراتع در حال، اقداماتي نظير كنترل مراتععالوه بازسازي

و عملياتي نظير آبخوانداري، تخريب و مرتع و آنهم با سرعتي بيش از روند،ايجاد تعادل بين دام و غيره آبخيزداري
.گله داري كشور مربوط مي گردد بخش ديگر از اين بازسازي به تغيير در مديريت، تخريب

 گلستان مراتع در استان
دو آينـد هاي طبيعي استان به شـمار مـي ها، از ديگر عرصه پس از جنگلمراتع در كـه داراي اهميـت سـاختار چنـدان

هاي مرتعي در سـطح نكته قابل تأمل در مورد پوشش مرتعي استان، وضعيت نامطلوب اكثر تيپ..دارداكواوژيكي استان 
و قابليت به بيان ديگر، در شرايط كنوني اكثر مراتع استان ارزش.استان است از ميـان. انـد هاي خود را از دسـت داده ها

و5تيپ داراي وضعيت متوسط،7تيپ مرتعي در استان تنها 42 تيپ داراي وضـعيت3تيپ وضعيت متوسط تا خوب
و ساير تيپ مي27ها يعني خوب مراتع استان به عنوان بخشي از طرف ديگر. باشند تيپ ديگراز وضعيت فقير برخوردار

و تأمين خوراك دام از منابع طبيعي، به دليل ويژگي تغذيه بـدين ترتيـب بيشـترين. ها، از اهميت خاصي برخوردارند اي
و بخش كشاورزي مشاهده مي هاي مرتعي درجه سه كـه در برخي از عرصه. شود تعرض به اراضي مرتعي از طريق انسان

هـاي كشـاورزي ديـم هـا بـه عرصـه زان توليد اندكي برخوردارند، گاهأ مداخالت انساني در قالب تبديل اين عرصـه از مي
و چـراي خـارج از فصـل، نمونـه. شود مشاهده مي از از طرف ديگر، وجود دام مازاد بر ظرفيـت مراتـع اي حـائز اهميـت

هاي مرتعي استان، ان مديريت جامع بر روي عرصههاي مرتعي استان است كه در صورت فقد مداخالت انساني در عرصه
و گاهي از بين رفتن عرصه مي منجر به كاهش .شود هاي مرتعي با ارزش در استان
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كل مراتع استان گلستان قريب، 1385آمار سال براساس هكتـار بـرآورد گرديـده كـه ايـن ميـزان هزار 1126مساحت
را31/1حدود  كل مراتع كشور ميدرصد از مساحت و هوايي، مراتع استان.شود شامل و آب از نظر موقعيت جغرافيايي

و ميان مشتمل بر :به قرار زير استبند سه گروه عمده مراتع ييالقي، قشالقي
 مراتع ييالقي●

و مساحتي در حدود جنگل گستره جنوبياين نوع مراتع در . شـود را شـامل مـي هزار هكتـار 250هاي استان واقع شده
و مينودشـت قـرار علي، كردكوي، گرگانهمه ساله از اواسط بهار مورد تعليف احشام دامداران مناطق ييالقي اتعمر آباد
.گيرد مي
 مراتع قشالقي●

مي) هزار هكتار 796حدود( اي از مراتع استان بخش قابل مالحظه دهد كـه عمـدتاً در منـاطق را مراتع قشالقي تشكيل
و در شمال استان تا نوار مرزي ادامه مي احشـام دامـداران بـومي منـاطق اين مراتع همه سـاله مـورد تعليـف. يابد دشتي

و عشاير شمال خراسان تپه، علي برون، گنبد، مراوه داشلي مي آباد .گيرد قرار
 بند مراتع ميان●

مي80وسعت اين مراتع حدود از هزار هكتار برآورد و عشـاير و شامل مراتعي اسـت كـه در زمـان كـوچ دامـداران گردد
و بالعكس مورد استفاده قرار مي مي. گيرد ييالق به قشالق ايـن. باشـد لذا فصل چراي اين مراتع يك الي دو ماه در پاييز

مي هاي مختلف با توجه به شرايط زمان در استان و هوايي تغيير .كند آب
از مراتع، با را55 معادل ميليون هكتاروسعت،1/1 بيش و زمينـه مناسـبي بـراي گرفتـهبردر درصـد از سـطح اسـتان

و نظام بهره از برداري بهينه از سرزمين را فراهم كرده و نوع معيشت بيش هزار خـانوار را بـا جمعيتـي بـالغ بـر7 توليد
شكل35 و هزار نفر و 400 داده كه از اين ميزان خانوار، يكهزار بقيـه دامـداران بـومي خانوار عشـاير كـرد شـمال خراسـان بـوده

.منطقه هستند
ميمراتع استان يك( مراتع خوب.شوند از نظر كيفيت به سه دسته تقسيم  هزار هكتار،222 حدودبا وسعتكه) درجه

و توليد متوسط ساالنه آن درجـه( مراتع متوسط.شده است برآورد در هكتار كيلوگرم 400ا حدوده عموما ييالقي بوده
كه245 حدود با وسعتي)دو آن هزار هكتار، و توليـد متوسـط سـاالنه  200معـادل هكتـارهردر عمدتا قشالقي بـوده

و و ميـزان در قشـالق واقـع شـده هزار هكتار كه عمدتأ659 حدود با وسعتيمراتع فقير تا خيلي فقير كيلوگرم است
هـاي جنـوبي مراتـع ييالقـي اسـتان عمـدتأ در گسـتره.اسـت در هر هكتار بر آورد شده توليد ساالنه آن يكصد كيلوگرم

و از وسعتي معادل پراكنده و در شمال اسـتان تـا نـوار. هزار هكتار برخوردارند 250اند مراتع قشالقي در مناطق دشتي
هـاي هـزار هكتـار در دامنـه80د اند ومراتع ميانبند كه با وسعتي حدو هزار هكتار گسترده 796مرزي با وسعتي معادل 

.اند شمالي البرز استقرار يافته
و قليا وجود دارد كه از اين 400، در مراتع استان گلستان هزار هكتـار اراضـي شـور 150 ميزان هزار هكتار اراضي شور

از.است و قليا از شمال به نوار مرزي تركمنستان، از غرب به درياي خزر، به اين اراضي شور و از جنوب اراضي گرگانرود
مي شرق به داشلي و چپرقويمه گنبد متصل كه برون و تلخ، پسروي شوند بدليل شرايط توپوگرافي، وجود هرزآبهاي شور

و تعرق و تبخير .اند در اين منطقه بوجود آمده درياي خزر
آنو رون مطالعه پوشش گياهي استان گلستان نشانگر آن است كه مراتع به شدت تخريب شده نيز همچنانهاد تخريبي

و ظرفيت باقي. ادامه دارد در از سطح مراتع استان در طي ساليان متوالي، به ميزان قابل توجهي كاسته شده مانـده نيـز
مي. سطح بسيار نازلي قرار دارد و سوي مرتع به طرف قهقرا را نشان در ميـان. دهـد گرايش مراتع استان در واقع سمت

و هاي نـارلي واقع در حد شمالي ارتفاعات كوه(ن، تنها دو تيپ داراي گرايش ثابت تيپ مرتعي استا 42 داغ، مالـت نبـي
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هاي شمال غربي اند، واقع در بخش مراتعي كه عمدتأ تحت مديريت واقع شده(تيپ داراي گرايش مثبت3و) بابا شمل
و در محدوده شهرستانو  و مراوه تپه شمال شرقي استان منـاطق رويهمرفته به جز مناطقي كـه بـه عنـوان. باشندمي) هاي گنبد

و يا پارك ملي از بهره حفاظت مي برداري مصون شده .باشند مانده، بقيه مراتع استان، تحت فشار چراي دام

:1(جدول و خصوصيات هر يك از آنها انواع رويشگاه)  هاي مرتعي استان گلستان

رويشگاه اراضي پست

و مرطوب استان، نظير واقع در اراضي كم ارتفاع
رويشگاه مرتعي بعد از اراضي زراعي منطقه 

و اراضي پست اترك،  گميشان، آق قال، بندرگز،
و رطوبت باال   داراي محدوديت شوري

و حتي گونه هاي در اين رويشگاه، مراتع به شدت تخريب شده
و كم ارزش  و گياهان يكساله خوب مرتعي حذف شده

.اند جايگزين گرديده

رويشگاه مناطق
كم تپه و باران ماهوري

در بر گيرنده تمامي مراتع قشالقي استان واقع در
هاي شمال شرقي، نظير مراتع شمال گستره

به) تپه منطقه مراوه(شهرستان گنبد، مينودشت 
هاي لسي بسيار طرف مرز تركمنستان، داراي خاك

و آب زيرزميني بسيار پايين  عميق

از در مراتع اين رويشگاه، به دليل حضور دو گروه بهره بردار كه
و  و گروهي مهاجر و زندگي متفاوت بوده نظر ساختار فرهنگي
و بهره بردار ساالنه  و گروهي ساكن بهره بردارزمستاني مرتع

و هر دو گروه با شدت از اين مراتع بهره برداري مرتع مي باشند
و بخش اعظم اين مرا، كنند مي تع به شدت تخريب شده

و دو شده .اند گياهان كالس سه جايگزين گياهان كالس يك

رويشگاه مرتعي
هاي شرق جنگل
 استان 

به در حوزه گرگان(دربرگيرنده مراتع شرق رود،
و قلمرو جنوبي استان) طرف استان خراسان

، شامل تمامي)مرز با استان سمنانهم(
و نيمه استپي هاي كم باران استپي كوهستان

هاي رويشگاه كوه
 مرتفع 

در برگيرنده مراتع ييالقي استان واقع در قلمرو
و ريزش  جنوبي، برخوردار از بارندگي نسبتأ زياد

 برف 

در مراتع ييالقي استان گلستان، به دليل عدم رعايت سيستم
و بهره برداري بيش از  چرايي مناسب، زياد بودن جمعيت دامي

و گياهان بي ارزش  حد، عمدتأ گياهان با ارزش از بين رفته
.اند جايگزين گرديده

و توليـد كـل علوفـه هـز 1126همانگونه كه در فوق اشاره گرديد، مساحت مراتع استان گلستان معادل ار هكتـار اسـت
ان99قريب(هزارتن 7/203، معادل 1385مرتعي استان در سال  بوده است كه به تفكيك نوع مرتع) هزار تن تي دي

: به قرار زير است 
يك� ان8/48هزار تن معادل8/88: مراتع درجه  هزار تن تي دي
دو�  تن تي دي ان هزار5/22هزار تن معادل49: مراتع درجه
سه� ان7/27هزار تن معادل9/65: مراتع درجه  هزار تن تي دي

كيلـوگرم تـي دي ان 277اين مقدار علوفه مرتعي توليد شده با توجه به نياز هر واحد دامي در طول يكسال كه معـادل
در حاليكـه تعـداد دام اسـتان. هزار واحد دامي را تغذيـه نمايـد 357مي باشد، در وضعيت مطلوب تنها مي تواند تعداد 

در بدين ترتيب در صورتي كه دام.ميليون واحد دامي مي باشد3/4حدود  هاي استان تنها از بخش مرتع تغذيـه شـوند،
ها از طريـق نباتـات هزار تن كمبود علوفه مرتعي مواجه خواهيم بود، ليكن با تغذيه دستي دام 841كل استان با حدود 

و كاه توليد علوفه پساي و .چر محصوالت كشاورزي مي توان اين كمبود را جبران نمود شده در بخش زراعت
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 تغيير جمعيت دام استان-1
هاي ميليون واحد دامي است كه بخش مهمي از اين ميزان مربوط به دام8/3در حال حاضر استان گلستان داراي

و بدليل فشار دام. كوچك است مي هاي كوچك بر منابع مرتعي استان كه تبعات منفي اين فشار، بايستي اين تعداد را
و يا حداقل ثابت نگاه داشت و عشايري است كاهش در مقابل تالش شود تا جمعيت. غالباً در اختيار دامداران روستايي

و اصيل افزايش يابد به. دام بزرگ استان بخصوص گاوهاي دورگ بدين ترتيب در افق توسعه تعداد واحد دامي استان
مي5/4 و. شود ميليون واحد دامي بالغ و اصيل در همين راستا به منظور جايگزيني گاوهاي بومي با گاوهاي دورگ

شد حفظ دام و به منظور اصالح نژاد باشد تالش خواهد .هاي بومي در حدي كه تأمين كننده خزانه ژني استان باشند

آب منابع بهبودو توسعه تامين،-2
.باشدمي مرتعداريدر موارد مهمتريناز يكي مراتعدر وحشيو اهلي دامهايو انسان نياز موردآب تامين

.شودميآنازكم استفادهياو مرتع گياهي پوششاز استفاده عدم باعث مرتعدر شرب قابلآب فقدان طوريكه به
.شودمي مرتعدر دام بهتر پراكنشو توزيع موجب مرتعدر آبي منابع ضمن در

:آب كيفيت
 وجود اثربرآب كيفيت.ميدهد ترجيح شورآببه بودن طعم خوش دليلبهرا زاللو شيرينآب دام كلي طور به

 آلودگل كمتريحددر باالخرهو پرندگان فضوالت مرده، حيوانات الشه اثربر شدن آلوده جلبكها، محلول، نمكهاي
ازرا اشتهايش كند، خودداريآن خوردناز دامكه ميگردد موجبآبدر موادي چنين وجود.يابدمي كاهش شدن
.شود تلف مسموميتيا بيماريهابه شدن مبتال اثردر باالخرهياو يابد كاهشآن شيردهي بدهد، دست
 گاو،با مقايسهدر گوسفند.باشدمي منزيمو سديم سولفات سديم، كلرور امالح وجود لحاظبهآب شوري معموال
 تحمل بالغ دامهايبا مقايسهدرهم جوان دامهايياو شيردهو آبستن دامهاي.كندمي تحمل بهترراآب شوري
.دارندآب شوريبه نسبت كمتري

:آب منابع اصالحي عمليات
 دائمي آبهاي:الف

ه لول نصبوها چشمه روي پوشانيدن: چشمه
 دام شرب براي خروجي مجراياز قسمتي اختصاص اليروبي،:قنات

 دام شرب براي مناسب ساحل ايجاد:آبي مخازن وساير رودخانه
 موقتي آبهاي-ب

ها استخر كردن نفوذ قابل غيرو كوچك سدهاي استخر، آب، مخزنو گودال ايجاد
 عايق سطح ايجاد:نزوالت آوري جمع-ج
 افقي هاي كورهو چاه حفر: زميني زير آبهاي-د

.شودمي ساخته چوبيياو فلزي سيمان،و سنگ مصالحاز معموال آبشخور مخزن
در 700استان گلستان با دارا بودن بيش از هزار هكتار مراتع قشالقي كه معموالً در فصل چرا با مشكالت عديده اي

زمينه هاي تامين آب دام مداحه مي باشد در برخي از مناطق شمال آق قال وعشاير شرق مراوه تپه اين مشكل را با 
و صرف هزينه هاي زياد براي  حل مي كنند در برخي از مناطق نيز با ايجاد بندهاي خاكي حمل آب به وسيله تانكر
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تامين آب دامها اقدام شده است كه متاسفانه به علت رسوب باالي اراضي باال دست، عمر مفيد اين بندها خيلي كم مي
پ و تا بحال دهها بند خاكي وجود دارد كه به علت ر شدن رسوبات در مخزن آن در حال حاضر رها شده است همه باشد

اين مسايل سبب گرديد كه استفاده از سطوح عايق در دستور كار قرار گيرد در حال حاضر دو سطح عايق در سطح
و  مراتع قشالقي استان وجود دارد كه استفاده بهينه مي گردد يكي در اطراف روستاي چناران در جنوب شهر مراوه تپه

و نوع استفادهد و ميزان جمع آوري آب يگري در مراتع شمال آق قال مي باشد اين دو سطح عايق از نظر سطح عايق
و در فصول چراي و. دام مورد اسفاده قرار مي گيرد تقريبا مشابه بوده با توجه به گستردگي مراتع قشالقي استان

به تحرك دادم هاي موجود معموال فشار چرا به به علت وجود آب در نزديكي اين مراتع نسبتاً شديد مي باشد توجه
.بحث ايجاد سطوح جديد مي تواند عالوه بر تامين آسان آب شرب دامها از تخريب بيشتر مراتع جلو گيري نمايد

و نتيجه گيري  بحث
و دامدان روشهاي مختلف تامين آب شرب دامهاي استان گلستان يكي از دغدغه هاي اصلي مديران تصميم گيرنده
و بسياري از روشها نيز  و عشايري استان گلستان مي باشد تقريباً تمامي راهههاي ممكن در اين زمينه مطالعه محلي

د و يا ور از دسترس بودن برخي از روشها تمايل به استفاده از اجرايي شده است اما هزينه هاي زياد، طول عمر كوتاه
و جايگزين روشهاي ديگر تبديل نموده است از  و دامداران را به روشي قابل قبول روش سطوع عايق را در بين مديران

و هم از نظر اجرايي در ميلي متر 300با توجه به بارندگي متوسط( طرفي قابل اجرا بودن اين روش هم از نظر فني
مي) غالب مراتع استان  توجيه خوبي براي اجراي آن در اكثر مراتع قشالقي مي باشد لزوم توجه بيشتر به اين روش

. تواند در آينده نزديك، بهره وري مراتع را افزايش دهد

 منابع
بر، ارحمي، محمود آشوري، مريم، بهادري خسروشاهي،-1 طالعه مورديم(افزايش رونĤب بررسي اثرات توسعه شهري

 1386، شمال شهر تهران، ششمين كنفرانس هيدروليك ايران- حوضه آبريز رودخانه دارآباد 
و نقش آن در توسعه، نشريه علمي به شماره-2 مركز اطالعات،18/12/90، تاريخ 39600بهره برداري از آب بندان ها

.و مدارك علمي كشاورزي
آبخدابخش، نرجس، عالفچي، الهه،-3 و مديريت سنتي مهار و جهانگرد، امين، بررسي آب بندان ها دركشاورزي

 يزد،1390منابع آب، محيط زيست، همايش بين المللي دانش سنتي مديريت
هاي استحصال رواناب در محيط رزمجوئي، نازيال، مهدوي، محمد، ساروي، محسن، معتمدوزيري، بهارك، روش-4

و غيرشهري، اولين همايش  و پيامد هاي ناشي از آن، مشهد،شهري  1391بحران آب
زه مادرسو استان گلستان، مجموعه مقاالت پيش بيني تاثيرات اقدامات آبخيزداري دركاهش سيالب درحو عوض، سرلك،-5

و پيشگيري از سيل و برنامه عمران سازمان ملل، استانداري گلس1381دي ماه26و25سمينار كاهش اثرات ، گرگان تان
 111،ص1381

6-،  142الي24ص1385گزارش مطالعات شناسايي قنوات استان گلستان، سازمان جهاد كشاورزي استان گلستان جلد اول


