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 چكيده

هاي مختلف جمع آوري آب براي حيات وحش در منطقه خشكي مانند ايران ارائه شده است. در اين راستا در اين مقاله، مروري بر روش
هاي بادي و خورشيدي است ارائه شده است. هر روش به ها، پمپها كه شامل شيرين سازي، استفاده از سطوح صخرهروشجديدترين 

 پارامترهاي خاصي نياز دارد كه تنها در صورت برآورده شدن اين پارامترها، پتانسيل خود را نشان خواهند داد. همچنين در استفاده از اين
آب منطقه و پتانسيل هر روش در پر نمودن خأل در منابع آب منطقه، مد نظر قرار گيرد. عالوه بر آن در نهايت  ها بايستي از قبل كمبودروش

ها گنجانده شود. به همين خاطر تأمين آب براي امر، استفاده از نظرات كارشناسي در زمينه حيات وحش، عالوه بر جوانب فني بايد در برنامه
هاي وده و نيازمند دخالت افراد زيادي خواهد بود. در نهايت مقاله حاضر با رويكردي جامع، به بيان روشاي بحيات وحش، امري بين رشته

 موجود و كاربردي در زمينه تأمين آب شرب براي حيات وحش پرداخته است.
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 مقدمه

هاي خشك پوشيده شده است. اين نواحي داراي طح غرب آسيا و شمال آفريقا از سرزميندرصد از س 95بيش از 
اي، زمستانهاي سرد و باراني و تابستان هاي گرم و خشك هستند. بارش اين اراضي بسيار كم اقليم مديترانه

درصد از آب  75ميليمتر در سال) است و داراي منابع آب تجديد شونده اندكي هستند. بيش از  600تا  100(
ها بر سر آب با بخش كشاورزي نيز هر و رقابت ساير صنايع و بخش شوداين مناطق براي كشاورزي مصرف مي

 .]2[ ساله بيشتر شده و ميزان آب كمتري در دسترس قرار مي گيرد

در مناطق خشك و نيمه خشك بارندگي كم، نامطمئن و داراي توزيع زماني نامناسب است و عمده بارش به 
 10شود. مثالً خاطر عوامل مختلفي از جمله كمبود پوشش گياهي و شدت زياد بارش به رواناب تبديل مي

هزار ليتر رواناب در هكتار توليد كند. از طرفي تبخير در اين  100متر بارش در اين مناطق قادر است ميلي
-اهد كرد. برداشت اين ميزان آب ميمناطق بسيار باال بوده و همين ميزان كم بارش را نيز از دسترس خارج خو
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-تواند در مناطقي كه به ساير منابع آب دسترسي نيست يا به دليل هزينه يا كيفيت پايين آب زير زميني نمي
ها، توان آب مورد نياز روستاها، مدارس، خانهتوان چاه احداث نمود، بسيار مفيد باشد. با برداشت اين آب مي

هاي استحصال آب از را تأمين كرد. به همين خاطر است كه استفاده از سيستم باغات كوچك، دام و حيات وحش
اي دور در اين مناطق رواج يافته تا بتوان به طرق مختلف اين آب را جمع آوري كرده و در مواقع نياز گذشته

يا ذخيره  توان به نفوذ آن در خاك وهاي ذخيره اين آب ميمورد استفاده قرار داد. از جمله مهمترين روش
 . [3]رواناب اشاره كرد 

هاي استحصال آب ارائه دهيم با توجه به مطالب بيان شده، اگر بخواهيم تعريفي اوليه و بسيار كلي از سيستم
آوري و ذخيره آب گويند كه آب ذخيره شده بعدها براي رفع نيازهاي دام، حيات وحش، هاي جمعبه روش"

.  استحصال آب روشي براي توسعه منابع آب "استفاده قرار خواهد گرفتهاي محلي مورد كشاورزي و استفاده
 .]4[سطحي با هدف افزايش كميت و كيفيت منابع آب موجود است 

ها، در اصل رفع نيازهاي انسان اي دارند. هدف اصلي اين سيستمهاي استحصال آب تاريخچه ديرينهسيستم
سال قدمت دارند و عمده  4000ب در فلسطين اشغالي بالغ بر هاي استحصال آباشد. برخي از سيستمبوده و مي
اند با هدايت آب باران بر ها در كشاورزي بوده است. ساكنان مناطق بياباني در قرون گذشته توانستهكاربرد آن

ي تري براهاي پيشرفتهروي شيب، آب مورد نياز برخي مزارع خود را تأمين نمايند. اما امروزه كشاورزان از روش
ها قادر است بسياري از نيازها را برآورده سازد. كنند. آب بدست آمده از اين سيستمبرداشت آب باران استفاده مي

ميليمتر در سال در كشور استراليا قادر است آب  300متر مربع با بارش  2400مثالً حوزه آبگيري با مساحت 
هايي كه كمترين بارش اتفاق بيافتد مايد حتي در سالگوسفند را تأمين ن 150گاو، 2اسب،  10نفر،  6مورد نياز 

ها ها، عمده سازمانروش ، بدليل هزينه زياد اين1950. قبل از سال ]5[ها بسيار باال است نيز توان اين سيستم
-راغب به تأسيس ساختارهاي استحصال آب نبودند. اما پس از اين سال با كاهش هزينه و پيدايش برخي روش

ترين موارد استحصال آب را اي يافت. يكي از گستردهها نيز رونق دوبارهآسان، كاربرد اين سيستمهاي موثر و 
توان در غرب استراليا يافت كه چندين هزار هكتار سطح آبگير سيماني يا آسفالتي يا فشرده شده در خود مي

صميم بر اين شد تا دوره ، ت2003. پس از آن نيزدر نشست عمومي سازمان ملل در سال ]6[جاي داده است 
را به عنوان برهه مقابله با بحران آبي معرفي نمايند. در اين نشست آب به عنوان يكي از  2015تا  2010

. عالوه بر ]7[ هاي رسيدن به توسعه پايدار و حفظ تماميت و ثبات محيط زيست معرفي شدمهمترين الزمه
جمع آوري آب براي دام و حيات وحش و مصارف خانگي نيز  ها برايكاربرد كشاورزي، اخيراً كاربرد اين روش

 .]8[ مورد توجه بيشتري واقع شده است

هاي فيزيولوژيك، مانند دفع گرما، آب مهمترين جزء تشكيل دهنده بدن جانوران است. بسياري از فعاليت
حتي برخي حيوانات توليد شير، دفع مواد زائد و هضم و جذب غذا به آب نيازمند است. در دوره خشكسالي، 

بسيار سازگار با اين شرايط نيز ممكن است قادر به بقا نباشند. برخي ديگر نيز ممكن است قادر به توليد مثل 



نباشند و بسياري از حيوانات جوان نيز قادر نخواهند بود از اين دوره زنده بيرون بيايند. بنابراين كمبود آب در 
هاي مختلف خواهد توانست از و استحصال آب به روش ]9[بوده  مناطق خشك تهديد مهمي براي حيات وحش

عواقب آن بكاهد. شايد بيش از هزار سيستم جمع آوري آب در مناطق غربي آمريكا تأسيس شده تا آب مورد نياز 
. زماني كه ساير منابع آب در دسترس دچار نقصان شوند، جمع آوري و ذخيره ]10[حيات وحش را فراهم آورد 

. كمبود آب در مناطق ]11[ واند منبع مكمل بسيار مهمي براي تأمين آب حيات وحش و دام باشدتآب مي
شود كه در مواقع كم آبي تلفات حيات وحش باال رفته و همچنيني زيستگاه آن بسيار محدود خشك سبب مي

 شود. 

 

 هاي جمع آوري آبانواع سيستم

هاي خود را ها نيز زير گروهنست. هر كدام از اين گروههاي استحصال آب را مي توان بر سه دسته داسيستم
هاي استحصال آب عبارتند از استحصال رواناب سطحي و رطوبت موجود در هوا، خواهند داشت. انواع سيستم

 .]12[استحصال آب باران و استحصال آب زير زميني 

 الزمه هاي استحصال آب

 شود:حصال آب بايد بدان توجه داشت به موارد زير اشاره مياز مهمترين فاكتورهايي كه در انتخاب سيستم است

هاي استحصال آب به محدوديت و عدم اطمينان به بارش بستگي دارد استفاده از سيستم بارش : -
 تواند در انتخاب روش جمع آوري آب موثر باشد. بنابراين درك ديناميك بارش مي

زن، و از طرفي پاكسازي سطح آبگير از پوشش احداث سطح آبگير و هدايت آب به مخ پوشش گياهي : -
گياهي به نيروي كاري زيادي نياز دارد. حضور پوشش گياهي در سطح آبگير بر توليد رواناب اثرگذار 
بوده و قبل از احداث سيستم بايد مد نظر قرار گيرد تا در آينده مشكالت كمتري پيش آيد. همچنين در 

اري مورد نياز براي نگهداري سيستم توجه نمود. ممكن است در تعيين اندازه سيستم بايد به نيروي ك
 يك واقعه بارش سيستم آسيب ببيند بنابراين هميشه به بازبيني نياز است.

توان مهمترين عامل توپوگرافيك دخيل در امر استحصال آب را مي توپوگرافي و ناهمواري سطح زمين : -
 بگير سيستم اثرگذار باشد.شيب دانست كه مي تواند بر نوع و اندازه سطح آ

تواند در تعيين ميزان نفوذپذيري و توليد رواناب و توانايي ذخيره آب در نوع خاك مي نوع و عمق خاك : -
 پروفيل خاك مهم باشد.



ها در قبل از بررسي ذخيره آب بايد به منابع آب موجود و توان آن هيدرولوژي و بررسي منابع آب : -
 سازي آن نيز توجه الزم را مبذول داشت.يرهايجاد توازن در منطقه و ذخ

مسائل زيادي است كه در انتخاب سيستم هاي جمع آوري آب بايد مد  مسائل اقتصادي ـ اجتماعي : -
ها در ساخت سيستم، استقبال مردم نظر قرار بگيرد. از جمله انتظارات مردم محلي، ميزان مشاركت آن

زمين، سرقت تجهيزات، افزايش كمين شكارچيان در محلي، اختالفات بين مناطق مختلف، مالكيت 
 اطراف آبشخورها و ...

قبل از احداث سيستم بايد به اثرات اكولوژيكي آن دقت كافي داشت. برخي از  اثرات زيست محيطي : -
هاي جمع آوري آب ممكن است به افزايش فرسايش منجر شوند. از طرفي نيز ايجاد سطح انواع روش

 ش گياهي و از دست رفتن بخشي از اراضي خواهد انجاميد.آبگير به تخريب پوش

 آوري آب در مناطق خشك و نيمه خشكهاي جمعروش

 جمع آوري آب باران

آوري هاي آتي استحصال آب باران اتالق مي شود. آب جمعبه جمع آوري آب باران و ذخيره آن براي استفاده
هاي زيرزميني هدايت كرد تا در مواقع نياز و يا حتي آبخانسازي يا خاك توان به درون تانكر ذخيرهشده را مي

ها را ترين آنهاي بسيار ديرين است و قديميها نماييم. تاريخچه استفاده از اين سيستماقدام به برداشت از آن
ز هزار سال پيش ا 4000تا  3000مي توان در فلسطين و بلوچستان ايران و پاكستان دنبال نمود. در اين نواحي 

 ميالد، جمع آوري آب باران مرسوم بوده است. 

تواند براي مصارف خوراكي و هم غيرخوراكي مصرف شود. مثالً تأمين آب آب بدست آمده از اين روش هم مي
توان توان نام برد. از طرف ديگر مصارف غير خوراكي آن را نيز ميشرب، تأمين آب دام و حيات وحش و ... را مي

توان به پاك بودن آن اشاره كرد. اين آب، فاقد ي دانست. از جمله فوايد استفاده از آب باران ميهاي خانگاستفاده
توان براي ها مينمك بوده و استفاده زراعي از آن منجر به شوري خاك نخواهد شد. همچنين از اين سيستم

ه شور يا آلوده و بنابراين غير هاي زيرزميني منطقتغذيه آب زيرزميني استفاده كرد. همچنين در مواردي كه آب
تواند فشار بر قابل استفاده باشد استحصال آب باران بسيار مهم است. استفاده از اين آب جمع آوري شده نيز مي

 . ]13[منابع آب موجود را كمتر كرده و كميت و كيفيت منابع آب را توسعه دهد 

 هاي جمع آوري آب بارانروش تقسيم بندي

0Fهاي جمع آوري آب باران را به سه نوع اكتيو، پسيو و خاكستريتوان سيستمكلي ميدر حالت بسيار 

تقسيم  1
شود. در نوع نمود. در نوع اكتيو از تجهيزات گردآوري و ذخيره آب و همچنين تجهيزات پمپ آب استفاده مي

                                                            
1 Active, Passive and Grey-Water Rain Harvesting Systems 



روش، آب درون  در اين پسيو، از خصوصيات طبيعي منطقه براي جمع آوري و ذخيره آب استفاده خواهد شد.
هاي ناشي از خاك ذخيره شده و نيازي به مخزن وجود نخواهد داشت. در نوع خاكستري نيز آب باران با آب

 مصارف خانگي كه آلودگي كمي داشته باشند به صورت تركيبي استفاده خواهد شد.

1Fجمع آوري رواناب حاصل از بارش

2 

ننده، سيستم تصفيه آب، سيستم ذخيره آب و سيستم آوري رواناب، سيستم هدايت كاين روش از سيستم جمع
ها تشكيل شده است. مولفه اصلي سيستم جمع آوري رواناب، سطح توزيع آب براي آبياري يا ساير استفاده

شود كه گيرنده آب است كه ممكن است طبيعي يا دستكاري شده باشد. سطوح طبيعي شامل آن سطوحي مي
هاي آسفالت توان به جادهها جمع آوري رواناب نبوده است. مثالً ميساخت آنسازند اما هدف از طبيعي يا دست

شده، باغات، حيات منازل و ... اشاره كرد. منظور از سطح دستكاري شده نيز آن دسته از سطوح است كه با هدف 
 . ]14[ اندتوليد رواناب توسط بشر ساخته يا دستكاري شده

هاي سنگي قادرند نيازي به ايجاد سطح خاصي نيست چون مثالً شيبگاهي، براي جمع آوري آب در منطقه 
رواناب خوبي توليد نمايند. اما در مكاني كه اين خصوصيت موجود نباشد بايستي اقدامي براي توليد رواناب 

ها اند. اين روشهاي زيادي براي كاهش ذخيره سطحي و كاهش ظرفيت نفوذ ابداع شدهصورت داده شود. روش
بندي نمود: مديريت پوشش گياهي، تيمار سطحي، استفاده از مواد شيميايي، استفاده توان بدين نحو دستهرا مي

هاي مناطق مناسب براي در اين زمينه مطالعات زيادي صورت پذيرفته و به بيان ويژگي .]15[ از غشاها
 .]21-16[انداستحصال آب باران پرداخته

 خراج آب زيرزمينيروش استفاده از پمپ بادي براي است

هاي اوليه از باد براي ساخت آسياب بادي و كشتي ها است انسان از انرژي باد استفاده كرده است. استفادهقرن
هاي بادي براي تأمين آب شرب دام مورد توجه ميالدي، توجه به پمپ 1800سازي بوده است. اما از دهه اول 

هاي هاي بزرگ شمالي آمريكا از پمپها هزار مزرعه در دشتده قرار گرفته است. در طول ساليان، شايد بيش از
تر، اي شده است كه بسيار ارزانهاي بادي. اما امروزه تكنولوژي منجر به توليد پمپ]22[اند بادي بهره برده

كي و ها، در مناطقي مشهود است كه به انرژي الكتريتر هستند. مهمترين كاربرد اين نوع پمپتر و بادوامساده
رود استفاده ها مقرون به صرفه نباشد. به همين خاطر انتظار ميموتورهاي ديزلي دسترسي نبوده يا استفاده از آن

 . ]23[اي داشته باشد ها نه تنها منسوخ نشود، بلكه در آينده همچنان كاربرد گستردهاز اين سيستم

توان به ارتفاع پمپ، زبري سطحي رژي بادي مياز مهمترين شرايط براي انتخاب يك مكان براي استفاده از ان
هاي ماسه زمين و وجود ناهمواري و وجود موانع بخصوص در مسير باد غالب اشاره نمود. همچنين وجود توفان

تواند اثر مخربي بر دستگاه داشته باشد. اثر ارتفاع برج به آشفتگي جريان باد در سطح زمين اشاره داشته كه مي
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باال و پايين رفته و براي توليد انرژي مناسب نخواهد بود. همچنين وجود درخت و يا ساختمان  سرعت باد دائماً
برابر ارتفاع  10شود عملكرد موتور كاهش يابد به همين خاطر پيشنهاد شده است تا در مسير باد سبب مي

ارتفاع برج افزوده شود  ساختمان يا درخت بايد فاصله در نظر گرفته شود يا اينكه سه چهارم ارتفاع درخت به
. ]25[متر بر ثانيه است 12-15تا  3. حداقل و حداكثر سرعت متوسط باد براي استفاده از پمپ بادي بين ]24[

هاي مختلفي خواهند داشت. برااي هاي مختلف بسته به قطر دواره و سرعت باد و همچنين عمق آب، توانپمپ
2Fمثال پمپ بادي پدلو

 5/3متر، با قطر  20متر بر ثانيه و عمق آبي معادل  4ي معادل قادر است با سرعت باد 3
بنابراين مهمترين خصوصيات مد نظر براي استفاده از .  ]26[ متر مكعب آب فراهم آور 21براي دواره، در روز 

پمپ بادي عبارتند از عمق آب زيرزميني، سرعت متوسط باد، خصوصيات پمپ، پوشش زمين و كاربري اراضي. 
هاي شيرين توان از اين روش براي تأمين انرژي مورد نياز سامانهر استفاده از انرژي باد براي پمپ آب ميعالوه ب

 سازي الكتريكي استفاده كرد.

 پمپ خورشيدي

هاي كسب انرژي در مناطق دور دست است. استفاده از اين روش براي استفاده از انرژي خورشيدي يكي از گزينه
رون بصرفه است كه عبارتند از: پمپ آب براي مصارف خانگي، دام و حيات وحش، تأمين بسياري از كاربردها مق

سال اخير اين  25روشنايي براي بسياري از مناطق دور دست كه دسترسي به شبكه برق ميسر نباشد. در طول 
موتورهاي  ها هنوز توان رقابتي باانرژي پيشرفت چشمگيري داشته است اما از طرفي استفاده از اين سيستم

 . ]27[ديزلي را ندارد 

شوند. در نوع مستقيم، برق مستقيماً به هاي خورشيدي به دو نوع مستقيم و غير مستقيم تقسيم ميپمپ
شود. اما در كل به خاطر شود اما در نوع غير مستقيم برق به باطري و سپس به پمپ ارسال ميپمپ فرستاده مي

 . ]28[ها به تانكر ذخيره آب نياز خواهد بود ن سيستمعدم توانايي در پمپ مستمر آب در اي

 شيرين سازي آب با استفاده از انرژي خورشيدي

، كه فقدان آب آشاميدني و فقدان شبكه برق براي حل بحران كمبود آب در نواحي دورافتاده بنظر پايدارترين راه
سازي كه توسط منابع انرژي ينها است، شيرين سازي آب است. واحدهاي شيرهاي مشخصه آناز ويژگي

اند و در عين حال براي كنند حافظ محيط زيست و مقرون بصرفهتجديدپذير مانند انرژي خورشيد و باد كار مي
اي براي توليد انرژي ها منابع پربازدهبرند، اين سيستماي كه از مشكل آب رنج ميشيرين سازي آب در نواحي

 خواهند بود. 

هاي زيرزميني كشور مصر را براي استخراج آب زير زميني و استفاده از شيرين گي آباي شايستدر مقاله
. در اين مقاله تابش خورشيد، عمق سفره، شوري سفره، ]29[سازي خورشيدي مورد بررسي قرار گرفته است 
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دلتا به عنوان  اي، گسل و تهاجم آب شور دريا بههاي ماسهفاصله از دلتاي رودخانه نيل، وقوع سيالب، وجود تپه
معيارهاي شايستگي منطقه دانسته شده است. مهمترين معيارهاي شايستگي منطقه براي شيرين سازي آب را 

متر بر ثانيه (تأمين انرژي الزم با استفاده از توربين بادي)، تعداد روزهاي  5/6سرعت باد متوسط ساالنه بيش از 
وات ساعت بر متر مربع، وجود منطقه مسطح  4500بيش از ، تابش متوسط روزانه خورشيد 200آفتابي بيش از 

متر  50براي نصب تجهيزات، وجود كارشناسان زبده براي نگهداري سيستم، وجود چاه با عمق آب كمتر از 
هاي متمركز نور خورشيدي . در منطقه داغوم عمان شايستگي منطقه براي استفاده از سيستم]30[اند دانسته

بررسي شده و كاربري اراضي، وجود منطقه مسطح براي نصب تجهيزات، فاصله از آب دريا  براي شيرين سازي را
 2درصد، وجود  1. در اين تحقيق شيب زير ]31[اند و تابش خورشيدي به عنوان معيارهاي اصلي معرفي شده

 اند.في شدههاي متمركز خورشيدي معركيلومتر مربع فضا، جهت دامنه به عنوان ضروريات استفاده از سيستم

 سدهاي زيرزميني

3Fهاي شنيها رودخانهخشك معموالً بستري شني دارند و به آنهاي مناطق خشك و نيمهرودخانه

شود گفته مي 4
ها در طول فصل باراني، سيل گير هستند. در طول اين و در بيشتر اوقات سال خشك هستند. اما اين رودخانه

هايي درعرض رود آب را در فضاي خالي بين رسوبات براي آينده ذخيره نمود. بهترين با ايجاد سازهتوان فصل مي
. بهترين مكان براي ساخت ]32[ راه براي ذخيره آب در اين حالت سدهاي شني و يا سدهاي زيرزميني هستند

ند يا رسوبات جمع شده اها كه از رسوبات پر شدهسدهاي زيرزميني و سدهاي شني، بسترهاي سنگي رودخانه
 باشد. پس از عبور رود از يك دره مي

تواند در بلند مدت البته در صورتي كه نياز آبي نيز شديد باشد، مقرون بصرفه باشند. استفاده از اين سدها مي
دالر  3/0تا  2/0اي در حدود اي در كنيا استفاده از سدهاي زيرزميني براي تأمين آب دام، هزينهمثالً در منطقه

. يكي ديگر از كاربردهاي اين سدها تغذيه ]33[ براي هر متر مكعب آب در بر داشت كه هزينه زيادي نيست
هاي بعدي نگهداري نمود توان آب را براي استفادهمصنوعي است. با كنترل جريان زيرقشري و تغذيه سفره مي

هاي شني و فصلي، توپوگرافي رودخانه . براي تعيين مناطق مناسب براي تعبيه سدهاي زيرزميني وجود]34[
مناسب براي تعبيه سد، وجود مصرف كننده، و بررسي ساختار زمين شناسي منطقه ضروري خواهد بود. در اين 

درصد در مناطق  60درصد در مناطق خشك و بيش از  60ميان بارش به تبخير و تعرق بايستي كمتر از 
هاي استحصال آب كوچك كه سدهاي شني و سدهاي زيرزميني سازهمرطوب باشد. البته بايد مد نظر قرار داد 

ها به مطالعات گسترده و درجا نياز خواهد داشت. در كل، مقياسي هستند و تعيين منطقه مناسب براي تعبيه آن
. همچنين ]20[هاي نامناسب، مكان مناسب براي اين نوع سدها را تعيين نمود توان با حذف مناطق و آبراههمي
خالف سدهاي سطحي، طراحي اين سدها، به اطالعات زمين شناسي تفضيلي نياز دارد كه دسترسي به اين بر 

 .]35[اطالعات چندان مقدور نيست 
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يابي ساخت سدهاي زيرزميني مطالعات اندكي انجام شده است. همچنين به تازگي مبحث استفاده براي مكان
رح شده و در اين مطالعات بايستي معيارهاي زيادي را مد نظر قرار يابي مطاز سامانه اطالعات جغرافيايي در مكان

به تعيين مناطق مناسب براي تعبيه سدهاي زيرزميني پرداخته  GISبا استفاده از  داد. براي مثال در تحقيقي،
. عواملي چون زمين شناسي منطقه و وجود گسل، عمق آب زيرزميني، زهكشي سطحي، ]36[شده است 

اي ديگر، به مكان يابي سدهاي قه به عنوان ورودي مدل در نظر گرفته شده است. در مقالهتوپوگرافي منط
زيرزميني در حوزه آبخيز مالير پرداخته شده است. در اين بررسي وجود آبرفت ضخيم، وجود سنگ بستر 

ماليم بستر نفوذناپذير، عدم وجود گسل، عدم اثرگذاري بر قنوات منطقه، كيفيت و كميت آب زير قشري، شيب 
رود، حجم ذخيره كه در رابطه با تخلخل و ساير پارامترها است و معيارهاي اقتصادي اجتماعي مهمترين 

 . ]1[معيارهاي مكان يابي سدهاي زيرزميني در نظر گرفته شده است 

 هاي فصلي ذخيره رواناب حاصل از سيالب و جريان

هاي فصلي توان روانابز سدهاي كوچك مقياس است. ميهاي فصلي، استفاده اهاي ذخيره روانابيكي از روش
توان آب گرد آوري شده را هاي آتي گردآوري نمود. حتي ميشوند را براي استفادهكه در مناطق خشك توليد مي

در صورتي كه كيفيت نامناسبي داشته باشد (مثالً شور باشد) با استفاده از انرژي باد و خورشيد كه قبالً اشاره 
 . ]35[رين سازي نمود و براي شرب حيات وحش مورد استفاده قرار داد شد، شي

فائو از مهمترين خصوصيات منطقه براي سدهايي برا گردآوري رواناب، به توپوگرافي مناسب، وجود سازند 
مقاوم و نفوذناپذير زمين شناسي، عدم وجود جاده و ساختمان، دسترسي به مواد الزم در / نزديك منطقه، فاصله 

اي ديگر اشاره شده است كه معيارهاي انتخاب . در مقاله]37[كند كم بين سد و محل استفاده از آب اشاره مي
سد عبارتند از توپوگرافي و شكل دره، زمين شناسي و سنگ بستر منطقه، دسترسي به مواد مورد نياز، هزينه، 

ب، شرايط زيست محيطي، دسترسي به جاده، اندازه و موقعيت سرريز، زلزله، شرايط اقليمي، نياز به انحراف آ
. در يك بررسي ديگر، معيارهاي مهم در شايستگي ]35[ اندازه و وزن سد، طول عمر مد نظر و عوامل فرعي

منطقه براي احداث سد را مسائل اقتصادي، هيدرولوژيك، توپوگرافيك، زمين شناسي، فاصله از محل مصرف آب 
معيارهاي شايستگي منطقه براي سدهاي كوچك را  اي.در مطالعه]38[ و مسائل زيست محيطي بيان نمودند

متر معرفي  4-5و ارتفاع آب  5و  4هكتار، وجود آبراهه رده  25درصد، مساحت حوزه باالي  15شيب زير 
 .]39[اند نموده

 اي براي جمع آوري رواناباستفاده از سطوح صخره

ها دانست. توان گردآوري رواناب از سطوح صخرهك را ميهاي گردآوري آب در مناطق خشيكي ديگر از شيوه
هاي بزرگ، با شيب مناسب و بدون درز و شكاف را براي مصارف بعدي توان رواناب توليدي از سطوح صخرهمي

هاي بزرگ و در درون مخازني نگهداري نمود. از مهمترين شرايط الزم براي استفاده از اين شيوه، وجود صخره



يب مناسب، ميزان بارش، عدم وجود پوشش گياهي، ميزان نياز به آب و شكل صخره دانست بدون شكاف، ش
]40[ . 

 جمع آوري مه و شبنم در مناطق خشك

توان جمع آوري مه و شبنم معرفي نمود. اين نوع جمع آوري آب را هاي جمع آوري آب را مييكي ديگر از روش
4Fع آوري مهتوان به دو زير مجموعه جمع آوري شبنم و جممي

تقسيم نمود. در هر دو حالت با استفاده از   5
ها كل انرژي مورد نياز سطوحي آب گرد آوري شده و توسط جاذبه به مخازن حمل خواهد شد. در اين سيستم

 . ]41[بوسيله جاذبه و كاهش دماي هوا تأمين خواهد شد 

 جمع آوري مه

توان اين آب را جمع سطوح سرد جمع شده و مي تحت شرايط اقليمي مناسب، قطرات موجود در مه بر روي
اي ساحلي بوده و توان در پرو و شيلي مشاهده نمود كه منطقهآوري نمود. بهترين مثال از اين حالت را مي

باشد. مه بوسيله باد به مناطق ساحلي هدايت باشد. نام محلي اين مه كامانچاس ميهمواره شاهد وقوع مه مي
را با ابزارآالت خاصي گردآوري نمود. در اين مورد نياز است كه ابر استراتوكومولوسي در  توان آنشود و ميمي

 . ]42[متري موجود بوده و منطقه كوهستاني باشد  1200تا  400ارتفاع 

چهار فاكتور مهم در تعيين مناطق مناسب براي جمع آوري مه بايد مد نظر قرار گرفته شود. پتانسيل جمع 
آب (خود به فراواني وقوع مه، سرعت و جهت باد، محتواي  رطوبتي مه در منطقه، ارتفاع (زير آوري حجم زيادي 

متر پيشنهاد شده است) و دما)، نزديكي به محل استفاده از آب، خصوصيات توپوگرافي و دسترسي به  700
خص خواهند كرد. باشند. اين عوامل هزينه مورد نياز براي تأسيس سيستم را مشمنطقه اين چهار فاكتور مي

ها نيز البته بايد به ساير جوانب مانند امنيت تجهيزات، مالكيت زمين و مشاركت مردم محلي در اجراي اين برنامه
 . ]43[دقت كافي داشت 

 جمع آوري شبنم

توان در حاشيه درياي مديترانه و در صحراي نقو مشاهده نمود. در اين هاي جمع آوري شبنم را ميبهترين نمونه
5Fهاي هواييهايي از سنگ كه چاهناطق رطوبت بوسيله پشتهم

شده است شوند به دام انداخته ميناميده مي 6
اند. به عنوان مثال يك هاي سنتي جمع آوري شبنم به صورت مدرن درآمده. در عصر حاضر، سيستم]44[

. ]45[لص فراهم آورد ليتر آب خا 20متر مربع در روز  200كننده جديد قادر است در مساحت سيستم خنك
پذيرد كه دماي سطح به زير دماي شبنم برسد. طبيعي است اولين معيارها تشكيل شبنم در شرايطي صورت مي
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هاي مناسب براي جمع آوري شبنم وجود رطوبت نسبي باال و رسيدن دماي سطح به زير دماي در انتخاب مكان
 .]46[شبنم خواهد بود 

 نتيجه گيري

روزترين مطالعات در زمينه تأمين آب شرب، سعي بر آن شد تا ديدي نسبتاً جامع در مرور بهدر اين تحقيق با 
هاي مختلف جمع آوري آب در مناطق خشك براي حيات وحش ارائه شود. مسائل مرتبط مورد استفاده از روش

 شده است.با هر روش و فاكتورهاي مهم كه بايد در تصميم گيري لحاظ شوند نيز در اين مقاله ارائه 

هاي مختلف جمع آوري آب براي حيات وحش، بايد به هزينه، تبعات استفاده از اين در نهايت، در انتخاب روش 
ها بر حيات وحش، كيفيت تجهيزات، خطر سرقت، تناسب منطقه براي هر روش و.... دقت داشت. طبيعي روش

سان خبره، مديران و مسئوالن ذيربط خواهد ها نيازمند مشاركت مردم محلي، كارشنااست استفاده از اين روش
بود. از طرف ديگر بايد به بازدهي هر روش در تأمين آب مورد نياز و از طرف ديگر كمبود آب موجود در منطقه 

ها براي جانداران منطقه و همچنين حفظ و نگهداري نيز دقت داشت. از طرف ديگر، بايد به مقبوليت اين روش
هاي گفته شده نيازمند برآورده شدن نيازهاي خاصي هستند. طبيعي . هر كدام از روشتأسيسات نيز توجه داشت

 هاي منطقه اطالع كافي داشت. است قبل از تصميم بايد از پتانسيل
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Different ways to provide potable water in arid lands 

Abstract 

In current literature, it is attempted to provide a review on different ways to provide potable water for 
wildlife in arid lands especially in Iran. In this regard, state-of-the-art ways including desalination, using 
rock catchments, wind pumps and solar pumps have been reviewed. Each method is in demand of 
especial parameters and its potential will only be expressed when all these parameters are met. But, 
demand for water in the region and each method’s potential should be validated and assessed in 
advance. Moreover, including connoisseur opinions for wildlife, on top of technical criteria in plans is 
essential. Hence, providing wildlife with potable water is a multidisciplinary field and requires 
cooperation of different peoples. Finally, current work seeks a comprehensive approach toward status-
quo of current practical methods to provide potable water for wildlife. 

Keywords: wildlife, water harvesting, desalination, wind pumps 
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