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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  خيزداري ايرانعلوم و مهندسي آب

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  بختياريو استان چهارمحال  روش هاي استفاده بهينه از آب درو معرفي منابع 
  4، جهانبخش پايرنج 3ي صابري، مرتض2، علي محمديان بهبهاني1فرج اهللا ترنيان

  
  چكيده

 پـذير اسـت    مديريت صحيح و علمي مي باشد و مديريت صحيح و علمي در صورتي امكان         تحت تاثير بهره برداري بهينه از منابع در دسترس        
 تقريباً غير ممكن است مگـر اينكـه در تمـاس بـا بهـره                 خصوصاً در حوزه منابع طبيعي     كه پتانسيل بالفعل و بالقوه منابع شاخته شود و اين امر          

يـاري   به منظور شناسايي منابع آب و روش هاي بهينه استفاده از آب در استان چهارمحال و بخت                 تحقيقاين   از اين رو     .برداران قرار گيريم  
 سامانه هاي ،ارتفاع و نحوه قرار گيري دامداران اگر بر اساس . گوجان انجام شده استروستايدر منطقه عشاير نشين شهرستان فارسان،       

 و بخـش  چـشمه در بخش پاييني و مياني حوزه     ؛ منابع آب مورد استفاده       بااليي، پاييني و مياني تقسيم كنيم       حوزه را به سه بخش     ،عرفي
از روش هاي استفاده بهينه از آب مي توان به سيستم هـاي آبـشخوار و چالـه هـا،                    . مي باشد  حاصل از ذوب برف ها        آب يي حوزه باال

در بخـش بـااليي     . گورآب، بتعويق انداختن ذوب برف ها و بيرون كشيدن برف ها از غارها و شكاف هاي بزرگ صخره ها اشاره كـرد                     
ستفاده وجود ندارد و دامداراني كه در قسمت هاي باال دست حوزه مستقر شده اند مي                حوزه وقتي برف ها ذوب شدند ديگر آبي براي ا         

چـرا نـشده و از      كه علوفه سرسبز و تازه اي دارد        حوزه   قسمت هاي باالدست     از اين رو  . بايست به قسمت هاي مياني حوزه كوچ كنند       
، زياد شده و تخريـب  بخاطر دسترسي به منابع آب دائمي    زه   پايين دست حو    روي مناطق مياني و     فشار چرا بر   دسترس خارج مي شود و    

 ست حوزه اقدام به پوشاندن برف ها يا       بعضي از دامداران براي مقابله با كم آبي در قسمت هاي باالد           . را در اين مناطق افزايش مي دهد      
اعث استفاده بهينه از منابع علوفه      اين عمل از يك طرف ب     .  شكاف هاي بزرگ سنگ ها مي كنند       ن كشيدن برف ها از درون غار ها و        بيرو

  . و آب و از طرف ديگر باعث كاهش فشار چرا به قسمت هاي مياني و پايين دست حوزه مي شود
  
  
  
  
  
  

منابع آب، روش هاي استفاده بهينه از آب، سيستم آبشخوار و چاله، سيستم گورآب، به تعويق انداختن ذوب برف ها، : كلمات كليدي
  .غارها و شكاف هاي بزرگ صخره هابيرون كشيدن برف از 

  

                                                 
 E-mail: f.tarnian@yahoo.comتعداري دانشگاه تهران شناسي ارشد مرر دانشجوي كا- 1
   عضو هيئت علمي دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست بهبهان- 2
  دانشگاه تهرانمرتعداري  دانشجوي كارشناسي ارشد - 3
  دانشجوي كارشناسي ارشد مرتعداري دانشگاه شهركرد-  4
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گان ی  ع  نا شاورزی و  وم  ه  عد  ا

  پنجمين همايش ملي
  خيزداري ايرانعلوم و مهندسي آب

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

  
  
  
  

  مقدمه
 مديريت صحيح و علمي مي باشد و مديريت صـحيح و علمـي در صـورتي امكـان پـذير                     تحت تاثير    بهره برداري بهينه از منابع در دسترس        

مكن است مگر اينكه در تماس با بهره  تقريباً غير م خصوصاً در حوزه منابع طبيعياست كه پتانسيل بالفعل و بالقوه منابع شاخته شود و اين امر 
  .برداران قرار گيريم

   اگر چه اساس پيشرفت و علم يكي است ولي در كشورهاي توسعه يافته علم مسير تكاملي را با توجه به شرايط زماني و مكاني خـود طـي                            
معه روستايي خود اسـتفاده كـرده تـا بـه ايـن مرحلـه       در واقع آن ها از تجربيات جا . كرده و آينده گان دنباله رو اندوخته ي گذشتگان بوده اند          

كشورهاي در حال توسعه وقتي پيشرفت علم را در كشورهاي توسعه يافته ديدند؛ شوكه شده و بجاي استفاده از تجربـه ي                      . تكاملي رسيده اند  
ايـن  . م نگاهي به گذشـته خـود نينداختـه انـد          آن ها به تقليد از آن ها و بجاي نوشتن كتاب به ترجمه ي كتاب هاي آن ها پرداخته و تقريباً ني                     

و افراد تجربي را زياد كرده و در واقع علمي كه مي بايست از پايين به باال رشد كند از باال بـه پـايين                     ) تئوري(موضوع ، فاصله افراد آكادميكي      
تدايي و ساده ي استفاده از منابع در هـر زمينـه           شكل مي گيرد و تجربه و اندوخته هزار ساله روستايي و عشايري در زمينه هاي علوم و فنون اب                  

در صورتيكه كشور هاي توسعه يافته يكدفعه بهترين و كارآمد ترين روش را بكار نبردند، بلكه همـان كـار                    . علمي به فراموشي سپرده مي شود     
 اين نيست كه ما نيازي به ترجمـه كتابهـاي خـارجي             منظور. ابتدايي را كه فرد روستايي انجام مي داده به شكل نويني با بازده باال ارائه داده اند                

  . ]4 [نداريم بلكه بايد در كنار اين كار، نيم نگاهي نيز به تجارب و نگاشته هاي خود انداخته و از آنها استفاده كنيم
  .اشدمي ب  و همچنين ترويج اين روشها منابع آب و روش هاي تجربي استفاده بهينه از آبمعرفي هدف از اين تحقيق   
  

  مواد و روش ها
بـصورت مـصاحبه و بازديـدهاي زيـاد در          ) كوه كلك (   اين پژوهش در استان جهار محال بختياري در شهرستان فارسان، عشاير كوه گوجان              

  .سال هاي مختلف به انجام رسيده است
بسته ( ماه از سال 5 -6اين عشاير .  دهناشي مي باشند   عشاير اين منطقه از سه طايفه از ايل بختياري به نام هاي گاهي، مدبي يار يا مدبيدار و           

بهشت معموالً اين دامداران از نيمه اول اردي. در اين منطقه كه منطقه ي ييالقي آن ها مي باشد را سپري مي كنند  ) به خشكسالي يا ترسالي بودن    
  .بر مي گردند مي كنند و در نيمه دوم مهر ماه به مناطق قشالقي هطقماه شروع به كوچ به اين من

نحوه پراكنش دامداران در سامانه .    سامان عرفي هر طايفه مشخص و مجزا مي باشد و هر طايفه از مرتع خود بصورت مشاع استفاده مي كنند        
ش بطور كلي اگر حوزه را بر اساس استقرار دامداران در سامانه هاي عرفـي بـه سـه بخـ                   . هاي عرفي در طايفه هاي مختلف، متفاوت مي باشد        

اين تقسيم بندي بر اساس ارتفاع از سطح دريا نيز مي باشد بدينصورت كه بخش پاييني ار تفاع از سـطح                     ( ابتدايي، مياني و بااليي تفكيك كنيم     
اشـي و    ماه، دامداران دهن   5/1 -2در بخش ابتدايي حوزه دامداران طايفه گاهي تقريباً         . )دريا كم و بخش بااليي بيشترين ارتفاع را دارا مي باشد          

در بخش مياني حوزه دو طايفه گاهي و مـدبيار          .  روز در اين منطقه ساكن مي شوند و سپس از اينجا به قشالق بر مي گردند                10 -20مدبي يار   
طايفـه دهناشـي در هنگـام ورود بـه          . در زمان ورود به ييالق مستقر مي شوند و پس از گذشت چند ماه به بخش ابتدايي حوزه كوچ مي كنند                    
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  پنجمين همايش ملي
  خيزداري ايرانعلوم و مهندسي آب

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

 مياني حوزه و در نهايت به قـسمت هـاي   هطقو سپس به من ماه مستقر مي شوند  2-3اكثر دامداران در قسمت هاي باالدست حوزه براي         ييالق  
  .  پايين دست حوزه كوچ مي كنند

ت    نحوه پراكنش كلي آب در اين سه بخش حوزه بدينصورت مي باشد كه در پايين دست و بخش ميـاني حـوزه منـابع آبـي دائمـي بـصور                             
  . چشمه وجود دارد و در باالدست حوزه منابع آبي فصلي بصورت برف، است

در قسمت هاي بااليي حوزه وجـود داشـته باشـد، مـي             ) آب(   دامداراني كه در قسمت هاي وسط حوزه مستقر مي شوند در صورتيكه برف              
شته باشد يعني برف ها ذوب شوند تا قسمت هاي خاصـي  توانند تمام قسمت هاي بااليي حوزه را مورد چرا قرار دهند ولي اگر آب وجود ندا 

 تا مسافت هاي زيادي براي چرا برده و براي شـرب آب           ار مجبور مي شود كه دام خود را       را بيشتر نمي توان مورد چرا قرار داد و يا اينكه دامد           
اران براي اينكـه بـا مـشكل كـم آبـي در قـسمت هـاي                 دامد. اين كار باعث راهپيمايي زياد دام مي شود       . دوباره به منطقه مياني حوزه برگرداند     

بطور كلي دامداران اين منطقه روشهايي را براي استفاده بهينه از منابع آبي چـشمه               . باالدست حوزه مقابله كنند تدابير مختلفي را انجام مي دهند         
  : اشاره مي شود تحت عنوان روش هاي بهينه استفاده از آب به آنهابرند كه در ذيلي ها و برف ها بكار م

  
  روش هاي بهينه استفاده از آب

 سيستم آبشخوار و چاله ها -

  سيستم گورآب -
 بتعويق انداختن ذوب برف ها از طريق پوشاندن آن ها با وسايل مختلف -

 بيرون آوردن برف از غارها و شكاف هاي بزرگ سنگ ها -
 

 سيستم آبشخوار و چاله ها

روي چشمه هايي كه در پايين دست حوزه و يا قسمت مياني وجود دارد، از طرف سازمان امور عشاير       دامداران براي استفاده بهينه از آب بر        
بـه  . يا خودشان اقدام به ايجاد آبشخوار يا چاله هايي در پايين دست چشمه ها كرده اند و از آب آنها براي مصارف مختلف استفاده مـي كننـد                           

   . مي گويند"چلي" اصطالح محلي بهچاله ها را 
 

  سيستم گورآب
 اصطالح مكاني را مي گويند كه آب در آن منطقه جمـع مـي               به. ، گودال و آب تشكيل شده است         واژه گورآب از دو بخش گور به معني قبر        

  .شود
يي از  كوه هـا  (در اين روش دامداران براي استفاده از آب حاصل از ذوب برف ها در مسير آبراهه هاي اصلي يا در پايين دست كوه هاي برفي                          

اقدام به احداث چالـه هـايي       )  برف مي باشند كه در پناه موانع سنگي بزرگ تشكيل مي شوند و منبع عظيمي از برف را در خود جاي داده اند                      
ال معموالً براي احداث گود   . بزرگ مي كنند و با انحراف آب از آبراهه ها به اين چاله ها آب مورد نياز خود و دام هايشان را بدست مي آورند                        

 تـا   نفوذناپذير مي كنند  از چاله هاي طبيعي استفاده مي كنند يا اينكه با بيل و كلنگ دستي اين گودال ها را مي سازند و كف و ديواره هاي آنرا                           
اين سيستم در هر ارتفاعي ايجاد مي شود ولي بايد شيب منطقه اي كه گورآب در آن تاسيس مي شود كم بـا          . از هدر رفت آب جلوگيري شود     

تا زمانيكـه آب حاصـل از ذوب بـرف هـا            .  استفاده كنند  دام ها بتوانند از آب گورآب     د تا هم ذخيره آب در گودال زياد با شد و هم براحتي              ش
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  پنجمين همايش ملي
  خيزداري ايرانعلوم و مهندسي آب

 )مديريت پايدار بالياي طبيعي(

تم را دامداران نيز س اين سي.وجود داشته با شند دامداران از اين سيستم آب مورد نياز خود را در قسمت هاي باال دست حوزه بدست مي آورند
  . چشمه ها احداث مي كنندبر روي

  
  بتعويق انداختن ذوب برف ها از طريق پوشاندن آن ها

  . آنرا براي مناطق برف گير ترويج كرد مي توان    اين روش يك روش حساب شده و علمي مي باشد و ريشه در دانش بومي مردم دارد كه
در سالهاي پرباران برف زيادي در اين مناطق ريزش مي      . دن مي كند     با فرا رسيدن فصل بهار برف در مناطق ييالقي كم كم شروع به ذوب ش              

ولي بطور كلي بسته به ارتفاع حوزه در نيمه اول تير ماه، در سامانه هاي . كند و اگر بارندگي بهاره صورت نگيرد اين برف ها دوام زيادي دارند
در سامانه ي عرفي مدبي يار كه در ارتفاع باالتري قـرار            . وع مي شود  عرفي دامدارن دهناشي و گاهي كه ارتفاع پايين تري دارند كمبود آب شر            

بنابراين در ماه هاي ارديبهشت، خرداد و تير مردم عشاير منطقه از لحاظ آب در مناطق باال                 . كمبود آب از نيمه دوم تير ماه شروع مي شود          دارد
د را احداث كرده اند از آب چشمه ها استفاده مي كنند و معمـوالً               هاي خو  هايي كه در بخش مياني حوزه چادر       آن. دست حوزه مشكلي ندارند   

دامداراني كه در قسمت هاي باال دست حـوزه         . نيز از مناطق باال دست حوزه استفاده كنند       ) آب(دام هاي آن مي توانند در صورت وجود برف          
ند و وقتي برف ها ذوب شوند ديگر آبي براي اسـتفاده در  چادر هاي خود را احداث كرده اند فقط تا زماني كه برف ها ذوب نشده اند آب دار         

 مناطقي كه داراي كوه هاي برفي است و دير تر از مناطق             ،دامداران براي استفاده بهينه از برف هاي موجود در منطقه         . اين مناطق باقي نمي ماند    
 و هر ساله روي آن ها را با وسايلي همچون لباس هاي كهنه، چادر، خار و خاشـاك، بوتـه                     ، را شناسايي كرد ه    ديگر برف آن ها ذوب مي شود      

  . آن ها را مي پوشانند و ذوب شدن برف ها را به تعويق مي اندازند، قبل از اينكه برف ها ذوب شوند،ها، درختچه ها و وسايلي از اين قبيل
اسم .  ثابت و هر كدام اسم خاصي دارد ها مكان ايناران از سالها قبل شناسايي كرده و اجرا مي شود را دامد   مكان هايي كه اين روش درآنجا     

اين مكان ها معموالً گرفته شده از افراد احداث كننده آنها، اسم منطقه اي كه سيستم در آن اجرا مي شود يا عملي كه ممكن است قبل در آنجا                             
  . انجام شده باشدگرفته مي شوند

يكي مكان هايي كه توپوگرفي اجازه مـي دهـد          .  آن ها براي استفاده پوشيده مي شود معموالً به دو شكل كلي مي باشند              ف   مكان هايي كه بر   
در مكان هـايي كـه مـي تـوان آبـشخوار            . در پايين دست آن ها آبشخوار احداث كرد و ديگري مكان هايي كه نمي توان آبشخوار احداث كرد                 

برف هاي پوشيده شده اقدام به احداث آبشخوار يا چاله هايي  و يا گورآب مـي كننـد تـا آب حاصـل از     احداث كرد دامداران در پايين دست       
 خوار ايجـاد كـرد معمـوالً      مناطقي كه نمي توان آبش    . ذوب برف ها در اين چاله ها يا آبشخوار ذخيره و براي شرب خود و دام ها استفاده كنند                  

 در اين مورد دامداران آبشخوار هـاي خـود را خـارج از محـل                .رف را در خود ذخيره كرده اند      گودال هاي بزرگي مي باشند كه مقدار زيادي ب        
  . برف پوشيده شده و در نزديكي آن احداث مي كنند و برف را بريده و در آبشخوار مي گذارند تا ذوب شود بعد مورد استفاده قرار مي دهند

وز بيشتر از دامداني كه اين روش را بكار نمي برند مي توانند از علوفه تازه كه معمـوالً   ر40   دامداراني كه اين روش را بكار مي برند حداقل    
  .از زير برف در آمده است استفاده كنند

  
  بيرون آوردن برف از غارها و شكاف سنگ ها

 مناطقي كه غار هـاي بـزرگ و يـا          اين روش هم مانند روش قبلي در ارتفاعات حوزه انجام مي گيرد با اين تفاوت كه دامداران در اين مورد                   
شكاف هاي بزرگ دارد را شناسايي كرده با وسايلي همچون طناب و يا نردبان به درو ن اين غار ها و شكاف هـا مـي رونـد، بـرف را بريـده                                 
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 برف بعضي از اين     ذخيره ي . ده كنند اذارند تا ذوب شود و از آب آن استف        شخوارهايي كه احداث كرده اند مي گ      بيرون مي كشند و در داخل آب      
  .غارها آنچنان زياد است كه تا سال بعد نيز مي مانند و برف هاي جديد بر روي آن ريزش مي كند

   مشكالت اين روش از روش هاي ديگر بيشتر است ولي از لحاظ داشتن ذخيره برف مطمئن تر مي باشد بطوريكه در تمام طول فـصل چـرا    
از مشكالت اين روش مي توان به بريدن برف، باالكـشيدن آن و افـزايش عمـق                 . اي شرب استفاده كرد   از برف بعضي از اين غارها مي توان بر        

  . برف در اثر استفاده اشاره كرد
  

  جمع بندي و نتيجه گيري
از آب    منابع آب مورد استفاده در سه بخش حوزه آبخيز در منطقه مورد مطالعه به اين شكل مي باشد كـه در بخـش پـاييني و ميـاني حـوزه                

در بخش بااليي حوزه وقتي برف      . سود مي برند  چشمه ها استفاده مي كنند و بخش بااليي حوزه دامداران از آب هاي حاصل از ذوب برف ها                   
ها ذوب شدند ديگر آبي براي استفاده وجود ندارد و دامداراني كه در قسمت هاي باال دست حوزه مستقر شده اند مي بايست به قسمت هـاي                    

دست حوزه وجود ندارد دامداران مـي تواننـد تـا يـك دامنـه                چون آب در قسمت هاي باال     . كنند) "بار"به اصطالح محلي    (زه كوچ   مياني حو 
بنـابراين  .  نشده و از دسترس خارج مي شـود     خاصي مرتع را چرا داده و عمالً قسمت هاي انتهايي حوزه كه علوفه سرسبز و تازه اي دارد چرا                  

 مياني حوزه و قسمت هاي پايين دست حوزه بخاطر دسترسي به منابع آب زياد، زياد شده و تخريب را در اين مناطق      فشار چرا بر روي مناطق    
بعضي از دامداران براي مقابله با كم آبي در قسمت هاي باالدست حوزه اقدام بـه پوشـاندن                  . افزايش مي دهد كه به وضوح قابل مشاهده است        

اين عمل از يك طرف باعـث اسـتفاده بهينـه از منـابع     . رون غار ها يا شكاف هاي بزرگ سنگ ها مي كنندبرف ها، بيرون كشيدن برف ها از د    
  .علوفه و آب و از طرف ديگر باعث كاهش فشار چرا به قسمت هاي مياني و پايين دست حوزه مي شود

هارات اين بهره برداران در زمان بر اساس اظ. يطي دارد با شرايط محها ريشه در دانش بومي مردم منطقه و سازگاري افرادن روش   بكار بردن اي
از اين روش ها به وفور استفاده مي شده ولي امروزه نسبت به قبل فقط دامداران كمي از ايـن روش هـا                       ) ماقبل آن  و   40دهه هاي   ( هاي پيش 

در دهـه   . جـستجو كـرد   )  فاميـل  خانوارهاي( طايفه ها    ها و در درون   يكي از داليل اين امر را بايد در انسجام بين خود طايفه             . استفاده مي كنند  
طبق گفته هاي بهره برداران تمام دامداران هنگام ورود به مناطق ييالقي در قسمت هاي باالدست حـوزه در سـامانه هـاي                        ماقبل آن  و   40هاي  

پـراكنش خانوارهـا در سـامانه هـاي        ولي امـروزه    . عرفي خود مستقر مي شدند و سپس همه با هم به قسمت هاي ديگر حوزه كوچ مي كردند                 
عرفي در طايفه ها مختلف است مثالً خانوارها در طايفه دهناشي در هنگام ورود به ييالق بعضي در قـسمت هـاي بـاالي حـوزه و بعـضي در                    

هـاي باالدسـت    قسمت هاي مياني حوزه قرار مي گيرند و يا خانوارها در طايفه گاهي هنگام ورود به ييالق به جاي مستقر شـدن در قـسمت                          
درآمـد دامـداران تنهـا از طريـق دامـداري و كـشاورزي               ماقبل آن  و   30در دهه هاي    . حوزه همه در قسمت هاي مياني حوزه مستقر مي شوند         

حاصل مي شده و تنها تعداد كمي از افراد اين عشاير در شهرهاي مختلف ايران از جمله اصفهان و شهرهاي جنوبي كارگري مي كردنـد و يـا                            
چـون اقتـصاد    . ]2،  1 [فراد استخراج شده و همچنـين منبـع          افراد و مهاجرت ا    اين اطالعات از روي سن    [ل كار به كشور كويت مي رفتند      بدنبا

 و مصاحبه بـا عـشاير       2 [ كشاورزي بود و هنوز صنعت شكل نگرفته بود يا در حال شكل گيري بود              -دامدار يك نوع اقتصاد معيشتي دامداري     
هري، عشايري و روستايي نه تنها تفاوتي وجود نداشته بلكه زندگي عشايري نسبت به آن زمان خيلي راحت تـر نيـز بـه               ، بين زندگي ش   ]منطقه

نظر مي رسيده چونكه اين دامداران از امتياز آب و هواي خوب و همچنين علوفه مرغوب برخوردار بودند و اقتصاد بر پايه ي دامـداري بـود،                           
عشاير در روستاها در مناطق گرمسيريشان ساكن بودند، از هيچ امتيازي برخـوردار نبودنـد و بـه زحمـت در                     در صورتيكه افرادي كه از همين       

چنانچه زماني كه رضاخان فرمان اسكان عشاير را صادر كرد مردم اين منطقه زير بار نرفتنـد و دزدكـي بـه منـاطق                        . روستاها زندگي مي كردند   
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ولي امروزه بخاطر شـكل گيـري صـنعت و ارزش يـافتن شـهرها و تـا                  . ] بزرگان طايفه مدبيدار   يكي از اظهارات   [ييالقي خود كوچ مي كردند    
 هم  طبق گفته هاي دامداران بقيه    حدودي روستاها بخاطر امتيازاتي كه دارند؛ افراد زيادي از اين دامداران ساكن مناطق قشالقي خود شده اند و                   

ر همان مناطق ييالقي شان ساكن شوند تا از تمركز جمعيت در روستاها در مناطق قشالقي در فكر فرار از اين زندگي مي باشند كه بهتر است د  
بنابراين اين چنين مي توان نتيجه گيري كرد كه چون ارزش نـسبي زنـدگي شـهري و                  . كاسته شود و بتوانند از اين عرصه ها بهره برداري كنند          

عشايري پيدا كرده و چون اسكان يكـي از مراحـل اصـلي پيـشرفت اسـت و                  روستايي در دهه هاي اخير افزايش چشمگيري نسبت به زندگي           
م شده دامداران گرايش به اسكان دارند و با توجه به اينكه دامداران مي دانند كه بكار بردن روش هاي بهينه اسـتفاده                       اهامكانات براي اسكان فر   

  .و از طرف ديگر انسجام طايفه اي آنها به هم ريخته است. ام نمي دهنداز آب از لحاظ اقتصادي برايشان اهميت دارد ولي عمالً اين كار را انج
   از ديگر عوامل موثر در كاهش استفاده از اين روش ها مسائلي همچون مقرون به صرفه نبودن دامـداري بـراي بعـضي از دامـداران بخـاطر                            

رادي كه توان كارگري دارند به كـارگري، پـايين آمـدن سـن              داشتن تعداد دام كم، كم اهميت شدن دامداري در مقابل كارگري، روي آوردن اف             
اكثراً از بچه هاي كه نتوانستند ادامه تحصيل تا ديپلم دهند براي چوپاني استفاده مي شود و بعد از خدمت سربازي معموالً اين افـراد                         (چوپانان  

ن ها به سمت رفاه نسبي از طريق آسانترين روش ها، را ، كاهش منزلت اجتماعي چوپانان و بطور كلي گرايش انسا)به كارگري روي مي آورند  
  .مي توان نام برد

  .   از اين روش ها نيز مي توان براي طرح هايي مثل زنبورداري، حيات وحش، استفاده از گياهان صنعنتي و دارويي استفاده كرد
  پيشنهادات

ران را تشويق به شهرك سازي در مناطق ييالقي نمود، زيـرا آنهـا              براي استفاده بهينه از مراتع در سال هاي آينده مي بايست اين دامدا             -
  .گرايش به اسكان در مناطق قشالقي دارند و بعضي در مناطق قشالقي نيز شهرك سازي كرده اند

 وجود دارد و راه ورود به آن ها از طريق نردبان صـورت مـي    حوزه با ابزارهاي نوين مي توان غارهايي كه در قسمت هاي باالدست           -
 . گيرد را اصالح كرد

خاشاك، بوته ها و درختچه ها بهتر است از حصير ها و چادرهاي برزنتي استفاد ه شـود تـا هـم تخريـب                         به جاي استفاده از خار و      -
 . صورت نگيرد و هم از آلودگي آب جلوگيري شده و در سالهاي آتي نيز بتوانند از اين وسايل استفاده كنند

 .ز آب ، نياز است كه آبشخوارهاي سنگي سيماني در قسمت هاي باالدست حوزه احداث شودبراي افزايش ضريب استفاده ا -
 

  تشكر و قدرداني
  .   از مردم غيور عشاير طايفه گاهي، مدبي يار و دهناشي بخاطر همكاري صميمانه اي كه با ما داشته اند، خالصانه تشكر و قدرداني مي نماييم

  تذكر
 و بازديدهاي مكرر     بخصوص بزرگان طايفه ها    عات جمع آوري شده بصورت مصاحبه اي از مردم عشايري منطقه          در اين تحقيق بيشتر از اطال     

  . استفاده شده ولي بصورت جزئي از منابع زير نيز استفاده شده استاز منطقهدر سال هاي مختلف 
  منابع
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