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بررسی پتانسیل استحصال آب باران برای شرب دام
با استفاده تحلیل تصمیمگیری چند معیاره و ارزیابی دیدگاه بهرهبرداران
(مطالعۀ موردی :مراتع قشالقی شمال دشت آق قال)
 هسل پوری*؛ دانش آموختۀ کارشناسی ارشد آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 واحدبردی شیخ؛ دانشیار گروه آبخیزداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.
 حسن یگانه؛ استادیار گروه مرتعداری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ایران.

چکیده
تحقیق حاضر با هدف مکانیابی مناطق مناسب استحصال آب باران در سطح مراتع شمال شهرستان آققال برای تأمین آب شرب مورد
نیاز دام با استفاده از معیارهای تأثیرگذار و سیستمهای تصمیمگیری چندمعیاره صورت گرفت .با استفاده از روش تلفیق سیستمهای
ت صمیمگیری چند معیاره و نرمال سازی دادههای ر ستری پیو سته در محیط  GISن سبت به تهیۀ نق شۀ پتان سیل ا ستح صال آب باران
اقدام گردید .برای مکانیابی مناطق دارای پتانسیل استحصال آب باران از روش امتیازدهی وزنی خطی ( )WLCدر بازۀ صفر الی یک و
به روش  MCEدر محیط  GISو معیارهای فاصله از منابع آب ،فاصله از دامداری ،تراکم دام در سامان عرفی ،شاخص نرمال شدۀ تفاوت
پوشش گیاهی ( ،)NDVIفاصله از جاده ،درصد شیب ،فاصله از مناطق مسکونی و بافت خاک استفاده شده است .نتایج بهدست آمده از
این تحقیق نشان میدهد که در حدود  5/2از منطقۀ مورد مطالعه پتانسیل مناسب برای استحصال آب باران به منظور تأمین آب شرب
دام را دارد .همچنین نتایج نظرسننن ی از بهرهبرداران نشننان داد که از بین  107بهرهبردار مراتع منطقه ،حدود  70درصنند ،تمایل به
احداث و استفاده از سامانههای استحصال آب باران دارند اما هزینههای باالی احداث آن را مانع اصلی میدانند.
کلید واژگان :تأمین آب ،تخریب مرتع ،آب شرب دام ،تصمیمگیری چند معیاره ،تمایل بهرهبرداران.

* نویسنده مسئول :شماره تماس+989117542957 :

Email: sheikh@gau.ac.ir
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 .1مقدمه
بحران آب در بسنننیاری از کشنننورهای جهان ،از جمله
کشنننور های واقع در کمرب ند خشنننکی زمین ،م ثل ایران
روز بهروز اب عاد پیچ یدهتری بهخود میگیرد .تغییر اقلیم و
مدیریت نا صحیح منابع آب از عوامل تأثیرگذار بر بحران آب
می باشننند .در این م یان اسنننت فاده از روش های مختلف
استحصال آب باران و استفادۀ بهینه از آن یکی از راهکارهای
سازگاری با اثرات سوء تغییر اقلیم میباشد ].[19
استحصال آب باران ( )Rainwater harvestingبه کلیۀ
روش هایی اطالق میشنننود که در م ناطق خشننننک و
نیمهخشک برای تأمین آب از باران به طور مستقیم و غیر
م ستقیم ان ام میگیرد و شامل ا ستفاده از منابع رودخانه
و چاه نمیشنننود ] .[28به عبارتی فرآیند جمعآوری آب
باران و ذخیرهسازی آن برای استفادههای آتی را استحصال
آب باران میگویند ،که به دلیل سادگی و کمهزینه بودن،
امروزه استفاده از آن در سطح جهان رو به گسترش است
] .[31اگرچه استقبال از سیستمهای استحصال آب باران
اخیراً گسترش یافته ،اما استفاده از سیستمهای استحصال
آب تاریخچۀ دیرینهای دارد و هدف ا صلی این سی ستمها،
در اصنننل رفع ن یاز های انسنننان بوده اسنننت .برخی از
سی ستمهای ا ستح صال آب در فل سطین ا شغالی بالغ بر
 4000سال قدمت دارند و عمده کاربرد آنها در کشاورزی
بوده ا ست [ .]25ساکنان مناطق بیابانی در قرون گذ شته
توان ستهاند با هدایت آب باران بر روی شیب ،آب موردنیاز
برخی مزارع خود را تأمین نمایند ] .[13یکی از تهدیدهای
اصنننلی قرن حاضنننر برای بشنننر کمبود آب اسنننت ].[20
بنابراین ،تأمین آب در کنار مسنننا لی چون حفظ محیط
زیست و ریشهکنی فقر و گرسنگی ،یک مسئلۀ اساسی در
توسعۀ پایدار محسوب میشود و امری ضروری برای بقاء و
سالمتی ب شر ا ست .به همین دالیل ،ا ستفاده از آب باران
برای تأمین آب آشنامیدنی انسنانها و حیوانات و مصنارف
کشنننناورزی از طریق به کارگیری تکن یک های مختلف
جمعآوری آب باران از قرن ها پیش در م ناطق خشنننک
کشور ایران رایج بوده است ] 30و .[17

در مراتع قشالقی کشور ،معضل آب برای مصرف انسان
و شننرب دام همیشننه وجود داشننته اسننت و تأمین آب
مهمترین اولویت در مراتع مناطق خشننک و نیمهخشننک
اسننت ] .[24تأمین آب فقط برای مصننرف گلههای دامی
نی ست بلکه بهخاطر امکان زی ستن و بقاء مرتعداران ا ست.
مالکیت و حق استفاده از منابع آبی در این مناطق ،حداقل
به ا ندازۀ حق بهرهبرداری از مراتع دارای اهم یت اسنننت.
اسنننتحصنننال آب باران با تکن یک های مختلف یکی از
شاخصترین روشهای تأمین آب برای مقابله با کمآبی در
مراتع مناطق خشننک و نیمهخشننک میباشنند .با توجه به
اهمیت این موضنننوع مطالعات گوناگونی در سنننطح دنیا و
ایران برای بررسنننی ابعاد ،پتانسنننیل ها و محدودیت های
اسنننتحصنننال آب باران از تکنیک ها و روش های مختلف
تحقیق و ارزیابی اسنننتفاده کردهاند [،11 ،10 ،9 ،8 ،3 ،1
 30 ،29 ،23 ،21 ،17،16 ،15و  .]34سنننیسنننتم های
اطال عات جغراف یایی [ 23 ،14 ،8 ،3و  ،]34منطق فازی
[ 18و  ،]22تحلیل سننلسننله مراتبی [ 22 ،21 ،8 ،2 ،1و
 ،]34تصننن م یم گ یری چننند م عینناره [ 18 ،7و  ]32و
مصاحبههای میدانی با بهرهبرداران [ 11 ،9و  ]16از جمله
تکنیکها و روشهای مختلف پرکاربرد در بررسی پتانسیل
اسننتحصننال آب باران در عرصننههای طبیعی اسننت که
به صورت جداگانه یا ترکیبی در بررسی جنبههای گوناگون
سننیسننتمهای اسننتحصننال آب باران مورد اسننتفاده قرار
گرفتهاند .بر این اسننناس در تحقیقات جد ید ،مکان یابی
پروژهها براساس روش تصمیمگیری چند معیاره با استفاده
از منطق فازی مورد توجه قرار گرفته اسننت و اسننتفاده از
سنننیسنننتم اطالعننات جغرافیننایی در کنننار روشهننای
تصنننمیمگیری چننند معینناره  MCDMابزار قنندرتمننند
ت صمیمگیریهای ف ضایی را فراهم میکند .در واقع از یک
طرف  MCDMدارای ابزار های م ناسنننبی برای طراحی
ساختار ت صمیم ،ارزیابی و اولویتبندی گزینههای ت صمیم
اسنننت و از طرف دیگر  GISامکان ت ز یه و تحل یل ح م
باالی دادههای جغرافیایی را فراهم میکند ].[7
برای مثال در تحقیقی [ ]10بحث ادغام سنیسنتمهای
اطالعات جغرافیایی و پشنننتیبانی از تصنننمیمگیری را در

بررسی پتانسیل استحصال آب باران برای شرب دام...

شننناسننایی مناطق مناسننب برای اسننتقرار سننیسننتمهای
استحصال آب باران برای تأمین آب شرب حیات وحش در
پارک ملی کویر موفقیت آمیز دانسنننتند و نتایج تحقیقات
آنان نشنننان داد که ترکیب تکن یک های  GISو MCDM
برای انتخاب سایت برای تو سعۀ آب حیات وحش بینظیر
است .همچنین [ ]29برای شناسایی مناطق استحصال آب
باران و تغذیۀ مصننوعی آبخوانها در حوضنۀ آبریز دامودار
هندوستان و [ ]1برای شناسایی مکانهای مناسب استقرار
سازههای سنتی استحصال رواناب مانند  Tabiaو Jessour
حوضننۀ آبشننار زسننار در جنوب شننرقی تونس از ترکیب
تکنیکهای  GISو  MCDMاستفاده کردند و نتی هگیری
کرد ند که اسنننت فادۀ تلفیقی از  GISو  MCDMنه تن ها
باعث کاهش هزینه و زمان میشنننود بلکه ابزار مفیدی را
برای برنامهریزی و مدیریت مؤثر آب باران در مقیاس های
بزرگ فراهم میکند و نتایج تحقیق [ ]1نشان داد بیش از
 95%از سننایتهای ارزیابی دارای نمرههای تناسننب کم و
متوسط بودهاند و فقط در حدود پنج درصد سایتها دارای
امتیازات بالقوۀ باالتری هستند.
همچنین [ ]23به منظور شننناسننایی مناطق مسننتعد
جمعآوری آب باران در پارک ملی بمو از روش تحل یل
سننلسننه مراتبی در محیط  GISاسننتفاده کردند و به این
نتی ه رسننن یدند که فقط  5درصننند از پارک ملی دارای
پتان سیل منا سب ا ستح صال آب باران میبا شد .در تحقیقی
[ ]8برای مکانیابی مناطق م ستعد ا ستح صال آب باران در
حوزۀ آبخیز نازلوچای آذربای ان غربی با استفاده از سیستم
اطالعات جغرافیایی از بین عوامل اقلیمی ،ه یدرولوژیکی و
محیطی متغیرهای بارش ،شننن یب ،کاربری اراضنننی ،گروه
هیدرولوژیکی خاک ،زهکشننی و عمق خاک را مؤثر ارزیابی
کرد ند و برای تعیین وزن و اهم یت این متغیر ها از توابع
فازی و تحلیل سلسله مراتبی استفاده کردند.
در تحقیقی دیگر ] [9در مطالعات و نظر سن یهایی که
در رابطه با امکانسننن ی و پذیرش اسننتحص نال آب باران و
توجیه اقتصادی آن در جوامع محلی منطقۀ بنگالدش ان ام
دادند به این نتی ه رسیدند که تکنیک استحصال آب باران
به میزان بسنننیار زیاد مورد پذیرش جوامع محلی اسنننت و
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همچنین از نظر اقتصننادی کامالً مقرون به صننرفه هسننتند.
همچنین [ ]16یکی از عوامل موفقیت پروژههای جمعآوری
آب باران را جلب مشننارکت مردم و همسننو نمودن آنها با
سازمانهای ذیربط در جهت اجرای این پروژهها میداند.
جمعآوری و ا ستفاده از آب باران شیوۀ نا شناختهای در
منطقۀ مورد مطالعه نمیباشننند سننناکنین قدیمی دشنننت
خشک و نیمه خشک آققال از دیرباز به جمعآوری آب باران
از سطح پشتبام منازل خود و ذخیرهسازی و استفاده از آن
در کل طول سنال میپرداختهاند و همچنان نیز اسنتفاده از
این ش نیوه بین تعدادی از سنناکنان ادامه دارد و آب باران را
به عنوان سننبکترین و پاکترین منبع آب میشننناسننند
] .[12بهعالوه در م ناطق ت په ماهوری اطراف منط قۀ مورد
مطالعۀ حاضر ،کشاورزان از سیستم سنتی استحصال رواناب
سنننطحی به نام محلی سنننوما (به معنی انحراف آب) برای
کشت روانابی استفاده میکنند ] .[27این در حالی است که
به دل یل نبود م نابع آب سنننطحی جاری و م خازن آب
زیرزمینی مطلوب ،مراتع د شت آققال با سه م شکل عمدۀ
پراکنش نامناسنننب و چرای نامتقارن دام در سنننطح مراتع،
هزینههای زیاد تهیه و حمل آب به وسیلۀ تانکر و کوبیدگی
خاک سطحی و از بین رفتن پوشش گیاهی در سطح مراتع
در اثر تردد زیاد تانکرها روبرو است (شکل .)1
در حال حا ضر نزدیک به  %100آب شرب دامهای در
حال چرا از این مراتع به وسیلۀ تانکرها تأمین می شود .اما
با ید در نظر گرفت با ادامۀ روند تغییر شنننرایط اقلیمی و
کاهش م نابع آب از یک طرف و افزایش جمع یت و ن یاز
آبی و همچنین آلودگی م نابع آب موجود از طرف دیگر،
همچنین افزایش قیمت حامل های انرژی در آیندهای نه
چندان دور دامداران منطقه با مشنننکل جدی تأمین آب
برای شرب دامهای خود روبهرو خواهند شد .از سوی دیگر
تردد تانکرهای حمل آب ،اثرات محیط زی ستی مختلفی از
جمله نابودی پوشنننش گ یاهی ،ای اد جاده های فرعی با
تراکم باال ،افزایش پتانسیل فرسایش آبی و بادی و تشکیل
گالیها و وقوع ریزگردها و در نهایت گ سترش بیابانزایی را
در پی خواهد داشت .بهطوریکه [ ]4در مطالعۀ اخیر خود
در منطقۀ ظهور عارضنننههای ژ ومورفولوژیکی فرسنننایش
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بادی را گزارش کردهاند .بنابراین جسنننت وی راهکارها و
م نابع آب جایگزین با هزی نۀ کمتر و پ یا مد های محیط
زیستی کمتر امری اجتناب ناپذیر است .یکی از راهکارها و
منابع جایگزین ،اسننتحصننال آب باران اسننت .اما ،موفقیت
سی ستمهای ا ستح صال آب باران به مکانیابی منا سب و
پذیرش جوامع بهرهبردار بسنننتگی دارد .اگر مکان یابی به
شیوۀ علمی و اصولی طبق هدف مورد نظر صورت نپذیرد،
سازۀ ای اد شده کارایی خود را از د ست داده و نتی های
جزء هدررفت منابع اقتصنننادی و زمان نخواهد داشنننت .با
شنا سایی محلهای منا سب ،صرفهجویی قابل مالحظهای
در ز مان و هزی نه صنننورت میگیرد .تعیین م کان های
جمعآوری آب باران از اهمیت بهسنننزایی برخوردار بوده و
پرداختن به آن یکی از ضروریات میبا شد .ارزیابی مکانی
رواناب و اولویتبندی مناطق دارای پتانسنننیل جمعآوری

آب باران میتواند ،به عنوان یک راهحل مناسب و اقتصادی
برای بهرهگیری هرچه بیشننتر از آب باران مورد اسننتفاده
قرار گیرد و یکی از مهمترین و ضنننروریترین مرا حل به
کارگیری سننیسننتمهای جمعآوری آب باران ،مکانیابی و
شنناسنایی محلهای مناسنب اجرای این تکنولوژی اسنت
[ .]3برای این منظور از سنننیسنننتم اطالعات جغرافیایی و
تکنیکهای ت صمیمگیری فرآیند تحلیل سل سله مراتبی و
چند معیاره اسنننتفاده میشنننود .زیرا این تکنیکها امکان
فرموله کردن م سئله را به صورت سل سله مراتبی و با در
نظر گرفتن مع یار های کمی و کیفی در مسنننئ له فراهم
میکنند ] ،[2و ابزاری مف ید و کارآمد برای ارز یابی مکانی
عرصنننه های مناسنننب جمعآوری آب باران می باشنننند.

تأمین آب شرب دام به وسیله تانکر

تأمین آب از پشت بام محوطۀ نگهداری دام

تردد تانکرها در سطح مرتع

ای اد گرد و غبار در اثر تردد تانکرها

تخریب مرتع در اثر تردد وسایل نقلیه

تخریب پوشش گیاهی و بیابانزایی

شکل  .1وضعیت فعلی تأمین آب در مراتع قشالقی آق قال
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روی هم انداختن اطالعات و ال یه ها در محیط  GISبدون
تحل یل و ان ام عمل یات ارز یابی چ ند مع یاره نمیتوا ند
برنامهریزی و تصنمیمگیری درسنتی را ارا ه دهد .عوامل و
معیارهای مختلفی در تصننمیمگیری دخالت دارند که باید
اولویت و وزن آنها نسننبت به همدیگر تعیین شننود ].[34
به همین منظور در تحقیق حاضر ابتدا با طراحی و تکمیل
پر س شنامه ،سعی در سن ش میزان تمایل یا عدم تمایل
بهرهبرداران مراتع شمال آققال نسبت به احداث و استفاده
از سامانههای ا ستح صال آب باران و همچنین به برر سی
دیدگاه کار شنا سان فنی منطقه در خ صوص امکان سن ی
ترویج و پذیرش اجتماعی این سننامانهها گردید .سننپس با
ا ستفاده از سی ستم ت صمیمگیری چند معیاره در محیط
 GISنسبت به شناسایی مناطق مستعد احداث سامانههای
استحصال آب باران اقدام و با ارا ۀ برآورد اقتصادی سازهها
امکان سن ی فنی ا ستح صال آب باران در مراتع ق شالقی
آق قال صورت گرفت.
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شهر آققال در  16کیلومتری شمال شهر گرگان قرار
دارد .مراتع مورد م طال عه تقری باً از  10کیلومتری شنننهر
آققال به طرف شمال و مرز ک شور ترکمن ستان بین طول
جغرافینایی  265594الی  272212و عرض جغرافینایی
 4126207الی  4134570و در محنندودۀ حوزۀ آبخ یز
گرگانرود قرار دارد (شنننکل شنننمارۀ  .)2مسننناحت حوزۀ
ا ستحفاظی این شهر ستان طبق نق شههای اجرای مقررات
سنننازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشنننور 197955
هکتار و م ساحت مراتع ملی شمال این شهر ستان تقریباً
 53810هکتار اسنننت .منطقۀ مورد مطالعه در این تحقیق
دارای  9سنامان عرفی تفکیک شنده با  150بهرهبردار (در
ف صل مورد مطالعه) میبا شد .جدول شماره ( )1خال صۀ
اسننامی سننامانههای عرفی مراتع آققال ،مسنناحت ،تعداد
بهرهبردار ،تعداد دام موجود و م از را نشان میدهد.
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جدول  .1خالصه اطالعات مراتع مورد مطالعه

مساحت ()ha

3

اینچه شورهزار

13470

32

29

4724

3802

دارد

4

باریم

7500

11

11

3227

2360

دارد

5

قوردیمنز

3425

11

11

1823

1548

دارد

6

منگالی پایین

1975

2

2

544

520

دارد

7

منگالی باال

3188

3

3

842

835

دارد

8

گوبگل ه

3175

2

2

677

415

دارد

9

صوفیکم

12425

12

12

3939

2546

دارد

جمع کل

53810

159

150

22564

18246

-

در کتابچه طرح (نفر)

2

قره قرکوچک

380

32

28

358

333

ندارد

تعداد بهرهبردار

1

قره قربزرگ

8272

54

52

6430

5887

دارد

ردیف

مورد مطالعه (نفر)

تعداد واحد دامی م از

تعداد واحد دامی موجود

طرح مرتعداری

تعداد بهرهبرداردر فصل چرایی

نام مرتع

منبع :کتابچه مدیریت چرا ،آرشیو کتابچههای طرح مرتعداری ادارۀ منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آققال ،تحقیق و پیمایش میدانی در منطقه مورد مطالعه

 .2.2روش تحقیق
 .1.2.2طراحی پرسشنامه
به منظور بررسنننی میزان تمایل دامداران به احداث و
اسنننتفاده از سنننامانههای اسنننتحصنننال آب باران از دید
بهرهبرداران و همچنین بررسننی عوامل دخیل در پذیرش/
عدم پذیرش استفاده از آب باران (جمعآوری آب باران) به
جای حمل آب به وسنننیلۀ تانکر از د ید کارشنننناسنننان
منابعطبیعی دو سری م موعه سواالت در قالب پرسشنامه
محقق ساخته با طیف لیکرت تهیه و تدوین گردید.
 .2.2.2تعیین حجم نمونه
جام عۀ آ ماری م مو عه اعضنننای واقعی اسنننت که
یافته های پژوهش به آن ها نسنننبت داده میشنننود .برای
تعیین ح م نمونه در پرسننشنننامۀ بهرهبرداران با بررس نی
تعداد دامداران کتابچۀ طرح و سر شماری دامداران حا ضر

در عر صه ،در ف صل چرای  1396از فرمول کوکران (رابطۀ
 )1و جدول کرج سی و مورگان ] [5ا ستفاده گردید .برای
تعیین تعداد نمونه پر س شنامۀ کار شنا سان منابعطبیعی از
فرمول کوکران اسننتفاده نگردید و کلیۀ کارکنان مربوط به
بخشهای ریا ست ،مرتع ،قرقبان ،حفاظت و سرجنگلبانان
ادارۀ م نابعطبیعی و آبخیزداری شنننهرسننن تان آققال و
همچنین کارشننناسننان ادارۀ مرتع ادارۀ کل منابعطبیعی و
آبخیزداری استان گلستان در نظر گرفته شد.
رابطۀ 1

𝑞𝑝 𝑁𝑡 2

𝑞𝑝 𝑛 = 𝑁𝑑2 +𝑡 2

 :nح م نمونه
 :Nح م کل جمعیت آماری
 :tضریب اطمینان که چنانچه سطح معنیداری آزمون
برابر  %5باشد مقدار این ضریب برابر  1/96است.
 :pاحتمال وجود صنننفت در جامعه (نسنننبت جمعیت
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دارای صفت معین)
 :qاحتمال عدم وجود صفت در جامعه (نسبت جمعیت
فاقد صفت معین)
 :dدقت نمونهگیری (تفاضننل نسننبت واقعی صننفت در
جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صنننفت در
جامعه)
 .3.2.2روایی پرسشنامه
اهمیت روایی از آن جهت اسنننت که ا ندازهگیری های
نامناسننب و ناکافی میتوانند هر پژوهش علمی را بیارزش
و ناروا سازند و از لحاظ شکل ظاهری درستی متغیر مورد
مطالعه را بررسی میکند .برای سن ش روایی پرسشنامهها
روش های مختلفی وجود دارد که به طور کلی در این
تحقیق برای برر سی روایی پر س شنامهها از روشهای زیر
استفاده شده است:
 -1ا ستفاده از نظرات تخ ص صی ا ساتید دان شگاه علوم
کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 -2استفاده از نظرات کارشناسان منابع طبیعی منطقۀ
مورد مطالعه
 -3تکمیل آزمایشنی تعدادی از پرسنشننامهها توسننط
تعدادی از بهرهبرداران و رفع ایرادات و ابهامات پرسشنامه
 .4.2.2روشهای تجزیه و تحلیل اطالعات پر س شنامه
(دادهها)
پس از جمعآوری و دسنننتهبندی پرسنننشننننامهها از
روشهای آماری توصیفی (میانگین ،انحراف معیار ،فراوانی
و درصنند فراوانی) مشننخصننات آماری هر یک از متغیرها و
گویههای پرسشنامۀ مورد بررسی قرار گرفت.
 .5.2.2مکانیابی استحصال آب باران به روش فازی
تئوری فازی اولین بار در سال  1965توسط لطفیزاده
معرفی شننند .واژۀ فازی به معنای نادقیق ،مبهم و گنگ
اسننت .تئوری فازی یک چارچوب جدید اسننت که توانایی
مدل کردن واقعیت را آنچنان که هسنننت دارد .تابع خطی

بین مقادیر حداقل و حداکثر تعریف شده و هر مقداری که
زیر حداقل باشننند ارزش صنننفر میگیرد و هر مقداری که
باالی ماکزیمم باشننند ارزش یک میگیرد .بررسنننی منابع
نشنننان میدهد که متغیرهای زیادی از جمله عمق خاک،
نوع خاک ،بافت خاک ،نفوذپذیری ،سنگ شناسی ،کاربری
اراضی ،درصد پوشش سطح زمین ،NDVI ،ارتفاع از سطح
دریا ،در صد شیب زمین ،شبکۀ زهک شی ،فا صله از منابع
آب ،شنننندت کمبود آب ،ح م و شنننندت بارش ،د ما،
تبخیروتعرق ،فاصننله از جادههای دسننترسننی ،تراکم دام و
فاکتورهای اقتصنننادی و اجتماعی برای ارزیابی پتانسنننیل
اسننتحصننال آب باران مورد اسننتفاده قرار گرفته اسننت [،6
 15 ،10و  .]33با توجه به شننرایط و مقیاس منطقۀ مورد
م طال عه و هدف تحقیق ،تنوع و ت عداد متغیر های مورد
اسنننتفاده در هر مطالعهای متفاوت میباشننند .در مطالعۀ
حاضننر به دلیل عدم تغییرات مکانی زیاد متغیرهای ارتفاع
از سطح دریا ،عمق خاک ،سنگ شناسی ،کاربری اراضی،
متغیرهای اقلیمی و فاکتورهای اقتصنننادی – اجتماعی از
آنها صرفنظر شده است و متغیرهایی که دارای تغییرات
مکانی قابل مالحظه بودند برای ارزیابی مورد ا ستفاده قرار
گرفتهاند.
در این تحقیق برای مکانیابی مناطق دارای پتانسننیل
اسنننتحصنننال آب باران از روش امت یازدهی وزنی خطی
( )WLCدر بازۀ صفر الی یک و به روش  MCEدر محیط
 GISاسنننتفاده گرد یده و بعد از ای اد ال یه های فازی از
متغیرهای اصننلی فاصننله از منابع آب ،فاصننله از دامداری،
تراکم دام در سننامان عرفی ،شنناخص نرمالشنندۀ تفاوت
پوشننش گیاهی ( ،)NDVIفاصننله از جاده ،درصنند ش نیب،
فاصله از مناطق مسکونی و بافت خاک ،نسبت به وزندهی
معیارها به وسیلۀ کارشناسان خبره اقدام و در نهایت نقشۀ
پتانسیل استحصال آب باران برای شرب دام با استفاده از
رابطۀ شمارۀ  2بهدست میآید [.]10
رابطۀ 2
 =R iمعیارi

𝑖𝑊 𝑖𝑅 ∑ = 𝐸𝐶𝑀
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تصنناویر باند  4و  5ماهوارۀ لندسننت در تاریخ March 20

 =Wiوزن معیار i

در امتیازدهی به متغیرها ،اینگونه فرض شننند که هر
چه فاصنننله از منابع آبی ،مناطق مسنننکونی و جاده های
د ستر سی ،تراکم دام NDVI ،و در صد شیب بی شتر با شد
امتیاز آنها بیشنننتر اسنننت و برای متغیرهای فاصنننله از
دامداری و نفوذپذیری (بافت خاک) بر عکس عمل شننند.
البته در مورد شیب بایستی دقت شود که فرض مورد نظر
برای شیبهای کم صدق میکند و برای شیبهای تند،
امتیاز آن کاهش خواهد یافت .در منطقۀ مورد مطالعه به
دلیل دشنننتی بودن وضنننعیت توپوگرافی ،دامنۀ تغییرات
شیب خیلی شدید نیست و حداکثر شیب منطقه کمتر از
 40درصنند میباشنند .برای محاسننبۀ شنناخص  NDVIاز

سال  2017با دقت مکانی  30متر استفاده شد [.]6

 .3نتایج
 .1.3توان (پتانس یل) اس تحص ال آب باران در
مراتع مورد م طال عه از د ید گاه کارش ناس ان و
بهرهبرداران
در رابطه با پتان سیل و توانایی مراتع شهر ستان آققال
برای اسننتحصننال و جمعآوری آب باران از کارشننناسننان و
بهرهبرداران پر سش گردید که جداول شمارۀ ( 2و  )3این
نتایج را نشان میدهد.

جدول  .2توزیع فراوانی و درصد وضعیت پتانسیل استحصال آب باران در مراتع از دیدگاه کارشناسان
پتانسیل استحصال آب باران

فراوانی

درصد

نبود پتانسیل

1

3/84

خیلی کم

1

3/84

کم

2

7/69

متوسط

10

38/46

زیاد

6

23/07

خیلی زیاد

6

23/07

جمع

26

100

جدول  .3توزیع فراوانی و درصد توان استحصال آب باران در مراتع از دیدگاه بهرهبرداران
توان استحصال آب باران

فراوانی

درصد

عدم توانایی

2

1/86

خیلی کم

11

10/28

کم

16

14/95

متوسط

48

44/85

زیاد

26

24/29

خیلی زیاد

4

3/73

جمع

107

100
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 .2.3میزان آش نایی کارش ناس ان و ینفعان با
سیستمهای استحصال آب باران از دیدگاه کارشناسان
شکل شمارۀ ( )3نتایج میزان آ شنایی کار شنا سان و
ذینفعان مراتع مورد مطالعه با سامانههای ا ستح صال آب

باران از دیدگاه کارشناسان را نشان میدهد.
ن تایج این تحقیق نشنننان داد که حدود  63درصننند
کارشننناسننان منطقه ،شننناخت مناسننبی از سننیسننتمهای
اسننتحصننال آب باران داشننتند و میزان آشنننایی دامداران را
نسبت به سامانههای استحصال آب باران  37درصد میدانند.

میزان آشنایی کارشناسان با سیستمهای استحصال آب باران
میزان آشنایی دامداران با سیستمهای استحصال آب باران

37%
63%

شکل  .3میزان آشنایی با سیستمهای استحصال آب باران

 .3.3م یزان تم ای ل ب هره برداران ب ه اح دا
سامانههای استحصال آب باران در مراتع
نتایج تفسنیر پرسننشنننامهها نشننان داد که بیش از 64
درصد بهرهبرداران عالقه مند (تمایل زیاد و خیلی زیاد) به
احداث و اسننتفاده از سننامانههای اسننتحصننال آب باران
هستند (جدول .)4
این میزان تمایل باال به اسنننتفاده از سنننیسنننتمهای
اسنننتحصنننال آب باران نشنننان ده ندۀ آ مادگی باال در
بهرهبرداران برای پذیرش این سیستم در منطقه است و با

برگزاری کالسهای تروی ی و ارا ۀ مشوقها و ای اد انگیزۀ
مشننننارکنت در مردم بنا همکناری ادارۀ مننابع طبیعی
وآبخیزداری شهرستان و سایر نهادهای دولتی و مردم نهاد
به راحتی میتوان در منطقه نسننبت به اجراء و گسننترش
این پروژه ها ا قدام نمود تا از تخر یب بیشنننتر مراتع این
منط قه در اثر تردد تراکتور ها و تانکر های ح مل آب و
تمرکز بهرهبرداری از مراتع در عرصننننه های مشنننخص
جلوگیری کرد و از پد یدۀ شنننوم ب یا بانزایی در منط قه
جلوگیری کرد.

جدول  .4توزیع فراوانی و درصد وضعیت تمایل بهرهبرداران به احداث سامانههای استحصال آب باران

تمایل بهرهبرداران به احداث سامانههای استحصال آب باران

فراوانی

درصد

خیلی کم

5

4/67

کم

7

6/54

متوسط

26

24/29

زیاد

45

42/05

خیلی زیاد

24

22/42

جمع

107

100
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 .4.3عوامل تأثیرگذار بر اس تق ال دامداران از
روش تأمین آب با تانکر
عوامل مختلفی میتواند بر استقبال و استمرار دامداران
به ا ستفاده از تانکرها تأثیر گذار با شند .نظر کار شنا سان
م نابعطبیعی در راب طه با میزان تأثیر عوا مل مختلف در
جدول شننن مارۀ ( )5در قا لب م یانگین امت یاز های طیف
لیکرت ارا ه شده است.
از بین گویههایی که از کار شنا سان پر سش گردید به

ترت یب با م یانگین امت یازهای ،2/84 ،3/30 ،3/50 ،3/53
 2/57 ،2/84گویه های سادگی تأمین آب به وسیلۀ تانکر،
عدم وجود قوانین محکم زیسننت محیطی در رابطه با تردد
آزادانۀ تانکر ،عدم اطالع دامداران از سایر روشهای تأمین
آب ،پایین بودن قیمت نهایی آب خریداری شنننده ،هزینۀ
پایین انتقال آب به وسننیلۀ تانکر ،کیفیت باالی آب تأمین
شنننده به وسنننیلۀ تانکر از دالیل مهم مؤثر بر اسنننتفاده و
استقبال بهرهبرداران از تانکرها برای تأمین آب شرب دامها
تعیین گردیدند.

جدول  .5توزیع فراوانی و درصد وضعیت عوامل تأثیرگذار بر استقبال دامداران از تانکر
گویه

میانگین امتیاز طیف لیکرت

رتبه میانگین

انحراف معیار

رتبه انحراف معیار

پایین بودن قیمت نهایی آب خریداری شده
عدم اطالع دامداران از سایر روشهای تأمین آب
عدم وجود قوانین محکم زیست محیطی بازدارنده در
رابطه با تردد آزادانه تانکر
سادگی تأمین آب به وسیله تانکر
هزینه پایین انتقال آب به وسیله تانکر
کیفیت باالی آب تأمین شده به وسیله تانکر

2/84
3/30

4
3

1/54
1/61

5
6

3/50

2

1/27

2

3/53
2/84
2/57

1
5
6

1/17
1/40
1/31

1
4
3

 .5.3عوامل عدم ا ستق ال دامداران از سی ستمهای
استحصال آب باران
با بررسننیهای کارشننناسننی 13 ،مورد از عواملی که
ممکن اسننت در عدم اسننتقبال دامداران از س نیسننتمهای
اسننتحصننال آب باران تأثیرگذار باشننند تعیین گردید که
جدول شنننمارۀ ( )6م یانگین امت یازهای این عوامل را در
طیف لیکرت نشنننان مید هد .ه مانطور که مشنننا هده
میگردد هزی نه های ا حداث و مراق بت و عدم تو جه به
مدیریت اصننولی و پایدار از مهمترین دالیل عدم اسننتقبال
بهرهبرداران از سیستمهای استحصال آب باران برای تأمین
آب شرب دامها میباشند.

 .6.3مکانیابی مناطق دارای پتانس یل اس تحص ال
آب شرب برای دام
به منظور انتخاب مکانهای مناسننب برای اسننتحصننال

آب باران از روش تلفیق سنیسننتمهای تصننمیمگیری چند
معیاره و نرمال سازی دادههای ر ستری پیو سته در محیط
 GISدر بازۀ صننفر الی یک اقدام گردید .بدین منظور ابتدا
با در نظر گرفتن مطالعات کتابخانهای و نظرات کارشناسان
خبره و گستردگی عوامل مؤثر در مکانیابی استحصال آب
باران ن سبت به تعیین عوامل مؤثر باتوجه به نیاز تحقیق و
در نهایت وزندهی آن معیارها و تهیۀ نق شۀ نهایی مناطق
دارای پتان سیل ا ستح صال آب باران برای شرب دام اقدام
گرد ید ( جدول شننن مارۀ  .)7برای این منظور ،ال یه های
اطالعاتی هر یک از معیارها با اسنننتفاده از تابع عضنننویت
خطی فازی بین صننفر (حداقل عضننویت) و یک (حداکثر
ع ضویت) ا ستاندارد سازی شدند .معیار بافت خاک که یک
معیار کیفی میباشند با اسنتفاده از نظر کارشنناسنان و بر
اساس قابلیت نفوذپذیری ،کالسهای بافت خاک به مقادیر
کمّی تبدیل شننندند بهطوری که کالس بافت خاک دارای
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بافت خاک مقادیری بین آنها ارزشدهی شدند.

حداکثر نفوذ پذیری برابر صنننفر و کالس دارای حدا قل
نفوذپذیری برابر یک مقداردهی شندند و سنایر کالسهای

جدول  .6توزیع فراوانی و درصد وضعیت عوامل عدم استقبال دامداران از سیستمهای استحصال آب باران
گویه

میانگین امتیازهای
طیف لیکرت

رتبه میانگین

انحراف معیار

رتبه
انحراف معیار

فقدان اطالع و آگاهی

3/53

5

1/50

13

عدم اعتقاد به مفید بودن سیستم

3/11

9

1/42

11

هزینۀ باالی احداث سیستمهای استحصال آب باران

4/07

1

0/93

1

هزینۀ باالی مراقبت و نگهداری

3/73

3

1/40

10

عدم برگزاری کالسهای تروی ی و آموزشی

3/50

6

1/14

5

عدم وجود دانش فنی

3/30

7

1/31

9

نامناسب بودن شرایط اقلیمی

3/03

10

1/24

8

پایین بودن قیمت آب بهاء

2/84

11

1/20

6

کیفیت پایین آب استحصال شده

2/80

12

1/20

7

عدم حمایت  /تشویق مالی

3/73

4

0/96

2

عدم توجه به مدیریت اصولی و پایداری منابع طبیعی

3/92

2

0/97

3

در دسترس بودن سایر منابع آب به غیر از تأمین آب به وسیلۀ تانکر

2/65

13

1/46

12

نامطمئن  /ناپایدار بودن تأمین آب به وسیله سیستمهای استحصال آب باران

3/19

8

0/98

4

جدول  .7وزن نهایی معیارهای مؤثر در مکانیابی مناطق مناسب استحصال آب باران
در منطقۀ مورد مطالعه
معیار

وزن

فاصله از منابع آب

0/2

فاصله از دامداری

0/17

تراکم دام در سامان عرفی

0/17

شاخص نرمالشده تفاوت پوشش گیاهی ()NDVI

0/15

فاصله از جاده

0/1

درصد شیب

0/08

فاصله از مناطق مسکونی

0/07

بافت خاک

0/06

جمع

1
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272000

284000

284000

260000

(!

4136000

4136000

4136000

4136000

´

´

272000

260000

(!
4128000

4128000

4128000

4128000

4120000

4120000

4120000

4120000

فاصله از دامداری )رتم(

منابع آب

(!

فاصله از منابع آب )رتم(
High : 34861

High : 6590.79

Low : 0

Kilometers
10

Low : 0
284000

284000

Kilometers
10

7.5

272000

5

0 1.25 2.5

284000

7.5

272000

5

0 1.25 2.5

260000

260000

260000

272000

4136000

4136000

´

4128000

4128000

4120000

4120000

شاخص NDVI
High : 0.318819
Low : -0.194574

Kilometers
10
284000

284000

5

7.5

0 1.25 2.5

260000

272000

284000

260000

272000

4136000

4128000

4128000

4136000

4136000

4128000

4128000

´

4120000

4120000

4120000

4120000

درصد شیب

272000

4136000

´

260000

فاصله از جاده )رتم(
High : 5312.97

High : 38.33
Kilometers
10

Low : 0
284000

284000

Low : 0
0 1.25 2.5

5

7.5

Kilometers
10
284000

260000

272000

272000

284000

296000

260000

260000

272000

4144000

4144000

4136000

4136000

4136000

4128000

4128000

4128000

4120000

4120000

4120000

سیلتي-رسي-لومي

272000

4128000

سیلتي-رسي

260000

#
4120000

بافت خاک

7.5

#

شهر /روستا

رسي ،رسي-لومي

5

4136000

´

´

0 1.25 2.5

فاصله از شهر  /روستا )رتم(
High : 24923.7
Low : 3378.43

سیلتي-لومي

260000

4112000

تاالب ،باتالق

284000

272000

7.5

5

0 1.25 2.5

#
296000

284000

272000

Kilometers
12

9
260000

شکل  .4نقشۀ معیارهای تأثیرگذار بر پتانسیل استحصال آب باران در منطقۀ مورد مطالعه

6

0 1.5 3

4112000

باقیمانده تپه های رسي و جلگه ای

Kilometers
10

#

#
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284000

272000

260000

284000

4136000

4136000

4136000

´

4128000

4128000

4128000

4128000

4120000

4120000

4120000

High : 1

4120000

نقشه وزن دهي شده
فاصله از دامداری

272000

4136000

´

260000

نقشه وزن دهي شده
فاصله از منابع آب
High : 1

Kilometers
10

Low : 0

7.5

5

284000

272000

260000

284000

272000

260000

0 1.25 2.5

Low : 0

Kilometers
10
284000

7.5

260000

272000

4136000

4136000

´

5

0 1.25 2.5

4128000

4128000

4120000

4120000

نقشه وزن دهي شده
شاخص
NDVI
0
1

Kilometers
10
284000

284000

0 1.25 2.5

5

7.5

260000

272000

284000

260000

272000

4136000

4136000

4136000

´

4128000

4128000

4128000

4128000

4120000

4120000

4120000

4120000

نقشه وزن دهي شده
درصد شیب

272000

4136000

´

نقشه وزن دهي شده
فاصله از جاده
High : 1

0

Kilometers
10

Low : 0

1

284000

Kilometers
10
284000

284000

5

7.5

260000

5

7.5

0 1.25 2.5

260000

272000

0 1.25 2.5

260000

272000

272000

284000

260000

4136000

4136000

4136000

´

4128000

4128000

4128000

4128000

4120000

4120000

4120000

4120000

نقشه وزن دهي شده
بافت خاک

272000

4136000

´

260000

نقشه وزن دهي شده
فاصله از شهر /روستا
High : 1

High : 1
Low : 0

Low : 0

Kilometers
10
284000

272000

7.5

5

0 1.25 2.5

Kilometers
10
284000

272000

7.5

5

0 1.25 2.5

260000

260000

شکل  .5نقشۀ وزندهی شده معیارهای تأثیرگذار بر پتانسیل استحصال آب باران در منطقۀ مورد مطالعه
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شکل  .6نقشۀ پتانسیل استحصال آب باران برای شرب دام براساس وزنهای نظرات کارشناسان در منطقۀ مورد مطالعه

ن تایج روش ها و تکن یک های مورد اسنننت فاده در این
تحقیق نشنننان داد که در حدود  2949/39هکتار (5/19
درصنند) از منطقۀ مورد مطالعه پتانسننیل مناسننبی برای
اجرای پروژههای ا ستح صال آب باران به منظور تأمین آب
شنننرب دام دارد و همچنین مشنننخص گرد ید در حدود
 8148/87هک تار ( )14/42از منط قۀ مورد م طال عه برای
اجرای پروژه استحصال آب باران نامناسب میباشد.

 .7.3آنالیز اقتصادی احدا

سامانههای استحصال

آب باران
میزان هزینههای الزم برای ای اد یک سنننطح عایق به
ابعاد  900مترمربع به همراه مخزن به ح م  81مترمکعب
ذخیره برای تأمین آب شرب مورد نیاز  90الی  100رأس
دام برا ساس فهر ست بهاء پروژههای آبخیزداری سال 97

در جدول شمارۀ ( )8ارا ه میگردد.
این در حالی اسنننت که م طابق اظ هارات بهرهبرداران
هزینۀ خرید و حمل آب به و سیلۀ تانکر ،برای  90الی 100
رأس گوسفند تقریباً  24/000/000ریال در سال میباشد.
با در نظر گرفتن عمر مفید  30ساله برای سطوح آبگیر
عایق و نرخ تنز یل های  12 ،8و  %18میزان هزی نۀ الزم
برای احننداث و نگهننداری از سنننطح عننایق بننه همراه
آبانبار(مخزن) با روش تهیۀ آب به وس نیلۀ تانکر مقایسننه
گردید و در جدول شنننمارۀ ( )10نتایج نهایی ارا ه شنننده
است .این نتایج نشان میدهد احداث و استفاده از سطوح
عایق از نظر اقتصنننادی کامالً توج یه پذیر اسنننت و اگر
خدمات نگهداری ساالنه به صورت داوطلبانه و با مشارکت
کامل خود بهرهبرداران صننورت گیرد هزینهها خیلی کمتر
از این میزان نیز خواهد شد.

جدول  .8هزینۀ احداث سطح عایق و مخزن ذخیره براساس فهرست بهاء پروژههای آبخیزداری سال 97
ردیف

شرح

ابعاد سازه

مبلغ (ریال)

1

هزینۀ احداث سطح عایق

 900مترمربع

183516800

2

هزینۀ احداث مخزن

 81مترمکعب

46553200

3

جمع کل هزینهها

-

230070000
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جدول  .9حجم آب تولیدی سطوح عایق و حمل تانکر
مدت زمان

سطوح عایق (مترمکعب)

تانکر (مترمکعب)

 5ماه (مدت زمان حضور دام در سال)

87750

80000

جدول  .10مقایسۀ هزینۀ برآوردی احداث سطوح آبگیر عایق با تهیۀ آب به وسیلۀ تانکر در دورۀ  30ساله

روش

سال اول (میلیارد ریال)

سطوح عایق
تانکر

0/23
0/02

دورۀ 30ساله (میلیارد ریال)

نتایج حاصنل از محاسنبهی دوره برگشنت سنرمایه در
روش احداث سننطوح آبگیر عایق در جدول شننماره  11و
نتایج حاصنل از بررسنی نسنبت منافع به هزینه در جدول
شننماره  12ارا ه میگردد .نتایج بررسننی دوره بازگشننت

نرخ تنزیل %18

نرخ تنزیل %12

نرخ تنزیل %8

0/86
18/98

0/42
5/79

0/32
2/71

سرمایه ن شان داد تقریباً از سال شانزدهم به بعد اجرای
طرح سننطوح عایق میزان درآمد از میزان هزینه بیشننتر و
سوددهی طرح آغاز میگردد.

جدول  .11نقطه سر به سر محاسبات (دوره برگشت سرمایه) احداث سطوح عایق
نرخ تنزیل %18

نرخ تنزیل %12

نرخ تنزیل %8

سال شانزدهم اجرای طرح

سال پانزدهم اجرای طرح

سال پانزدهم اجرای طرح

جدول  .12نسبت منافع به هزینه ( )B/Cدر روش احداث سطوح عایق
نرخ تنزیل %18

نرخ تنزیل %12

نرخ تنزیل %8

13/69

6/22

3/83

 .4بحث و نتیجهگیری
چرای دام در سطح مراتع واب سته به وجود منابع آب و
پراکنش مناسب آن است .با توجه به وضعیت کنونی مراتع
دشت آق قال که بهدلیل فقدان منابع آب سطحی جاری و
زیرزمینی منا سب در اثر تردد تراکتورها و تانکرهای حمل
آب شرب دام از مسیرهای گوناگون و دلخواه دچار تخریب
گستردۀ سرزمین شده است ،نیاز به برنامهریزی و مدیریت
بهتر این مراتع از طریق تننأمین آب شنننرب دامهننا بننه
شننیوههای جایگزین به شنندت احسنناس میشننود .یکی از

راه کار های مدیریتی در مراتع برای بهرهبرداری بهتر و
پراکنش مناسب دام در سطح مراتع ،فراهم سازی پراکنش
مناسب منابع آب از طریق استحصال آب باران میباشد .با
جمعآوری و هدایت آب باران در هنگام بارش و ذخیرۀ آن
میتوان در مواقع ن یاز ،برای شنننرب دام و همچنین در
عمل یات های اصنننالحی و اح یایی مراتع اسنننت فاده کرد.
بنابراین هدف این تحقیق شنننناسنننایی مناطق مناسنننب
اسنتحصنال آب باران در سنطح مراتع شنمال شنهرسنتان
آققال به منظور تأمین آب شرب مورد نیاز دامها میبا شد.
بر همین اساس طی مراحل تحقیق و بازدیدهای میدانی و
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با تحلیل پرسننشنننامهای مشننخص گردید که بیش از 84
درصد از کارشناسان و در حدود  73درصد از بهرهبرداران،
پتانسیل مراتع آققال را برای استحصال آب باران متوسط
و باالتر میدانند .این نتایج نشننان دهندۀ پتانس نیل نسننبتاً
باالی استحصال آب باران در منطقۀ مورد مطالعه میباشد.
شنننایان ذکر اسنننت درصننند بهرهبردارانی که پتانسنننیل

 ،3/53عدم وجود قوانین محکم زیسننت محیطی در رابطه
با تردد آزادانۀ تانکر با م یانگین امت یاز  3/50و عدم اطالع
دامداران از سنننایر روش های تأمین آب با م یانگین امت یاز
 3/30را مهمترین دالیل مؤثر بر اسنننتفاده از تانکرها برای
تأمین آب شرب دام در این منطقه ذکر کردند .در حالیکه
میتوان با اجرای آز مایشنننی و مشننننارکتی پروژه های

ا ستح صال آب باران را زیاد و خیلی زیاد ( )28/02ارزیابی
کردهاند خیلی کمتر از کارشننناسننان ( )46/14میباشنند.
ب نابراین بهرهبرداران به دل یل عدم اطمی نان باال به ام کان
اسننتحصننال آب باران ،به روش تأمین آب با تانکر بسنننده
کردهاند بهطوریکه تردد تانکرها در سننالهای متمادی از
مسنننیرهای متعدد و دلخواه باعث افزایش تراکم راه های
فرعی ،نابودی پوشنش گیاهی ،فشنردگی خاک سنطحی و

استحصال آب باران و نشان دادن مزایای حاصل از اجرای
آن از ادامۀ روند تخر یب بیشنننتر مراتع این منطقه در اثر
فشنننردگی خاک سنننطحی ناشنننی از تردد تراکتور ها و
تانکر های ح مل آب جلوگیری کرد و مانع از پد یدۀ
ب یابانزایی و وقوع گردوغبار در منطقه گردید .تأمین آب به
وسنننیلۀ تانکر برای بهرهبرداران ،همراه با هزینه هر روزه و
متغیر خرید آب میبا شد .با ای اد سامانههای ا ستح صال

کاهش نفوذپذیری و در ن ها یت با عث تخریب گسنننتردۀ
سرزمین و ظهور کانونهای ریزگرد محلی در سطح مراتع
شده است.
در حالی که مرور ادب یات علمی نشننننان مید هد
م ناسننننبترین روش تأمین آب در م ناطق خشننننک و
نیمهخ شک احداث سی ستم سطوح آبگیر عایق به همراه
مخزن ذخیره می باشننند [ .]28ب نابراین ترویج ا حداث و

آب باران و یکبار هزینه ،دیگر ن یازی به خر ید آب و حمل
آن در سطح اکوسیستم حساس مرتعی منطقه نمیباشد و
تنها هزینهای که دامداران متقبل میشوند هزینۀ نگهداری
از سازه و الیروبی مخزن آن میبا شد .آنالیزهای اقت صادی
شنرایط احداث و نگهداری از این سنازهها ،اسنتفاده از این
سامانهها دارای توجیه اقتصادی نشان داد.
شننایان ذکر اسننت که آثار پدیدۀ شننوم بیابانزایی در

اسننتفاده از سننامانههای اسننتحصننال آب باران با رویکرد
م شارکتی از طریق ت شویق بهرهبرداران و ارا ۀ آموزشهای
ضروری با برگزاری دورههای آموزشی منظم امری ضروری
برای نهادینه سنازی احداث سنطوح عایق اسنتحصنال آب

گو شه و کنار این مراتع ق شالقی قبالً آ شکار گردیده ا ست
و حتی ظهور اشننکال ژ ومورفولوژیکی بهصننورت نبکاها در
تعدادی از تحقیقات اخیر گزارش شنننده اسنننت ] ،[4که
بای ستی بهعنوان زنگ ه شداری برای مدیران ،کار شنا سان

باران در سننطح مراتع میباشنند تا بهرهبرداران با مشنناهدۀ
عینی نتایج و فواید آن ،به صنننورت داوطلبانه نسنننبت به
استفادۀ بیشتر از این سیستمها تشویق شوند [ 12 ،11و
 .]26با بررسی پرسشنامهها مشخص گردید در حدود 70
درصننند از بهرهبرداران ت ما یل به ا حداث و اسنننت فاده از
سامانههای استحصال آب را دارند که این امر نشان دهندۀ
آمادگی باال برای پذیرش این سی ستم در منطقه میبا شد
که این میزان تما یل باال با نتایج تحقیقات ]،[25 ،16 ،9
مطابقت دارد .همچنین کارشنننناسنننان م نابع طبیعی به
ترتیب سادگی تأمین آب به وسیلۀ تانکر با میانگین امتیاز

و بهرهبرداران منابع طبیعی منطقه قلمداد شنننود و برای
کنترل به موقع پد یدۀ ب یا بانزایی در منط قه راه کار های
مدیریتی مناسننب را پیاده کرد .قطعاً اسننتقرار سننیسننتم
ا ستح صال آب باران تنها راهکار ن ات مراتع این منطقه از
تخریب گسنننتردۀ سنننرزمین نمیباشننند ،ولی با توجه به
تخریبی که در سطح مراتع دشتی آق قال بهدلیل فشردگی
سنننطح خاک در اثر تردد تراکتورها و تانکرهای حمل آب
شرب دام ای اد شده و در حال تداوم و گسترش میباشد،
میتواند یکی از راهکارهای تأثیرگذار باشننند .از سنننویی
موفقیت سی ستمهای ا ستح صال آب باران به مکانیابی و
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شناسایی محلهای مناسب برای اجرای آن وابسته است و
ترک یب سنننیسنننتم اطال عات جغراف یایی و سنننیسنننتم
تصننمیمگیری چندمعیاره ابزار کم هزینه و مفیدی را برای
شننناسننایی مناطق مناسننب اسننتحصننال آب باران فراهم
میکند [ 10و .]29
با ا ستفاده از نظرات کار شنا سان خبره وزن معیارهای

قابلیت باالی سی ستم اطالعات جغرافیایی را در مکانیابی
به روش تلفیق س نیسننتمهای تصننمیمگیری چند معیاره و
تحلیلهای فازی ن شان میدهد که با نتایج ]،15 ،8 ،7 ،1
 21و  [34مطابقت باالیی دارد.
با توجه به یافتههای فوق اینطور میتوان نتی هگیری
کرد و سعت قابل مالحظهای از سطح مراتع د شتی آق قال

فاصله از منابع آب ،فاصله از دامداری ،تراکم دام در سامان
عرفی ،شاخص نرمالشدۀ تفاوت پوشش گیاهی (،)NDVI
فا صله از جاده ،در صد شیب ،فا صله از مناطق م سکونی و
با فت خاک برای روش  MCEبه ترت یب ،0/17 ،0/2
 0/06 ،0/07 ،0/08 ،0/1 ،0/15 ،0/17محاسنننبه گرد ید.
همانطورکه مشننناهده میشنننود مهمترین شننناخصهای
تأثیرگذار بر ا ستقرار سی ستم سطوح آبگیر عایق در این

پتانسیل مناسبی برای استقرار سیستمهای استحصال آب
باران دارد که در صننورت عملیاتی نمودن سننیسننتمهای
سنننطوح آبگیر عایق با پراکنش مناسنننب در عرصنننههای
مسننتعد میتوان از روند تخریب گسننتردۀ مراتع که در اثر
فشنننردگی خاک سنننطحی و از بین رفتن پوسنننته های
بیولوژیکی بهدل یل تردد تراکتور ها و تانکر های ح مل آب
شنننرب دام ای اد میشنننود جلوگیری نمود و همزمان با

مراتع شامل فاصله از منابع آب ،فاصله از دامداری و تراکم
دام میباشنند [ .]23در نهایت با فازی سننازی این متغیرها
[ ،]10نق شۀ مناطق دارای ا ستعداد ا ستح صال آب باران با
هدف شننرب دام در بازۀ صننفر الی یک تهیه گردید .نتایج
بهدسنننت آمده  GISنشنننان داد  2949/39هکتار (5/2
درصد) از مراتع مورد مطالعه پتانسیل باالیی در استحصال
آب باران به منظور شرب دام دارند که این مناطق اکثراً در

اجرای سنننایر اقدامات اصنننالحی در راسنننتای احیای این
اکو سی ستم ح ساس و حیاتی گامهای مؤثری بردا شت .با
تو جه به این که ن تایج ارز یابی د ید گاه بهرهبرداران این
اکو سی ستم ن شان میدهد ،در صورت حمایتهای مالی،
آن ها آمادگی پذیرش این اقدام اصنننالحی مؤثر را دارند.
بنابراین پی شنهاد میگردد در بخ شی از این عر صۀ و سیع،
تعدادی سی ستم سطوح آبگیر عایق به صورت پایلوت اجرا

ق سمتهای جنوبی مراتع قره قربزرگ و اینچه شورهزار به
دل یل تراکم باالی دام و ن یاز بیشنننتر به م نابع آب و
ق سمتهای شمالی مرتع صوفیکم به دلیل فا صلۀ زیاد از
جاده و سنننختی حمل آب به منط قه قرار دارد .این نتایج

گردد و نتایج آن به مدت پنج الی ده سنننال مورد پایش و
ارزشننن یابی قرار گیرد و درس آموخ ته های آن ب عد از
بازبینیهای الزم به کل این اکوسیستم تعمیم داده شود.
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