
 

 

 
 

 

بررسی منابع آب در مناطق خشک و بیابانی و تأثیر آن بر نیروها و تجهیزات 

 نظامی

  ایرج حاتمی 

  بهروز بهرام آبادی
 :چکیده

شرایط سخت نواحی بیابانی و کمبود منابع آب برای کسانی که در این نواحی سکونت     

نیروهای نظامی با توجه به مأموریت های محوله و حضور . دارند، طاقت فرسا و مشکل است

در این مناطق با دشواری ها و مشکالتی همچون کمبود منابع آب و گرمای شدید مواجه 

به عنوان   ها در این نواحی دشوار استتأمین آب مورد نیاز یگانبا توجه به اینکه . می باشند

های فرماندهان در پشتیبانی از نیروها محسوب می شود تا جایی یکی از مهمترین چالش

این . کندت تحرک باال را با مشکل مواجه میکه یک سیستم آمادی قوی با ترابری و قدر

ی هستند، دو چندان می شود و مدیریت و مشکل در مواقعی که نیروها در تحرک و جابجای

 -مبتنی بر روش تحلیلیکه در این پژوهش . فرماندهی را با دغدغه خاطر مواجه می کند

به بررسی و تحلیل اهمیت . توصیفی است و بر تلفیق دو بعد علمی و نظامی تأکید دارد

آبی و هم آب و کیفیت آن با توجه به نوع سازندهای زمین شناسی و شناخت بسترهای 

چنین مشکالت کمبود و شوری آب و اثراتی که بر نیروها و تجهیزات به دنبال دارد مورد 

بدیهی است کیفیت پایین منابع آبی و کمبود آن در نواحی .  بررسی قرار گرفته است

 خشک و بیابانی، فرسایش و کاهش توان جسمی و روحی نیروها را در برداشته که

 .نها را تحت الشعاع قرار می دهدیی آآفرسودگی و کاهش کار

 :واژگان کلیدی

 . مناطق بیابانی، منابع آب، نیروهای نظامی، کیفیت آب 
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 مقدمه 

آن جغرافیایی فیزیکی عوامل هیدرولوژیکی در مناطق خشک و بیابانی که بسیاری از جوانب 

به روشنی در و مناقشات تاثیر نهاده و یا  گیرد بر ماهیت و هدایت جنگ متعارفرا در بر می

های فرا گرفته شده از عملیات درس. ی در خاورمیانه ثابت شده استشماربرخوردهای بی

یگر عجین شده تا آوری نظامی و امور نظامی با یکدهای انقالب در فنبا آموزه طوفان صحرا

 نفت 1٩١  دهه با توجه به اینکه در .های خاص آن صورت بگیردتحقیقات و پژوهش

خود  آبی منابعبا  حاضر  حال در تنش این اما آمد،می حساب به جهانی تنش عامل مهمترین

 آب است و به سر بر آینده نبرد بر این باورند کهسیاسی  امور کارشناسان. را بروز داده است

 دلیل به که ویژه مناطقی به جهان، سراسر در آب بحران و شد نخواهد محدود خاورمیانه

 سبب را ایتازه هایجنگ و هاتنش باشند، می مضیقه در لحاظ این از اقلیمی هایویژگی

می توان به پراکندگی نواحی خشک و بیابانی در سطح (  )لذا با نگاهی به شکل . شد خواهد

بود منابع گرچه تحقیقات زیادی در خصوص کم. کره زمین به اهمیت این موضوع پی برد

صورت  ی جوامعهارزی، صنعت و سایر فعالیتبر کشاو و تأثیر آنآبی در نواحی بیابانی 

، اما در این پژوهش با توجه به اهمیت این موضوع، به بررسی منابع آبی و تاثیر است گرفته

هدف از پژوهش، شناسایی این مناطق و . آن بر نیروها و تجهیزات نظامی پرداخته شده است

ی که فرماندهان در هدایت و هایحاظ کیفی و شناسایی و بررسی چالشبررسی منابع آن از ل

تواند نیروها را از هر لحاظ با که میهایی خود با آن مواجه می باشند و آسیبفرماندهی یگان 

 .مشکل و کاهش و یا عدم کارایی روبرو نماید، اشاره شده است

 .نقشه پراکندگی نواحی خشک و بیابانی بر روی کره زمین - شکل
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کشاورزی،  در خاص آن جایگاه و حیات اصلی عنصر چهار از یکی عنوان به آب اهمیت    

 خلوص یا و آلودگی کیفیت، درباره تحقیق و است مشخص همگان بر انرژی تولید صنعت و

عنوان یکی از امروزه آب به . سازدمی میسر را آن از معقول استفاده برای ریزیآن، برنامه

که در سال  طوریرود، به شمار میهای کشورهای جهان به ها و دغدغهترین چالشمهم

نفر جمعیت با کمبود منابع آب درگیر بوده و میلیون  8١١کشور جهان با  2 دی میال ١١١ 

کشور با داشتن حدود  22میالدی نیز بیشتر از  ١4١ تا سال 
 

 
جمعیت کره زمین با مشکل  

  ( 4ص  83 پور، محمدی و شمسی).شدکم آبی مواجه خواهند 

 به همین دارند، قرار جهان بیابانی و خشک کمربند روی عموما خاورمیانه نطقهم کشورهای

 مطمئن شیرین آب تامین اقلیمی، ویژه شرایط این .است کم آنها ساالنه هایدلیل سهم بارش

 بسیاری در را گیاهی حیات حفظ و کشاورزی (باشد فراهم هر شرایطی در و پیوسته که آبی)

-متوجه می(  شکل )با توجه به . است کرده مواجه مشکل جدی با مناطق این هایبخش از

کشورهای حاشیه  ویژه به خاورمیانه دیگر کشورهای از بسیاری با مقایسه درشویم که ایران 

 آن ساالنه هایبارش میزان و است برخوردار بهتری هوایی و آب شرایط از فارس خلیج جنوبی

 از بیش هابارش که سالهایی در حتی حال این با. است منطقه این از کشورهای بیشتر بسیار

 کشور در هافعالیت برای بعضی از  نیاز مورد آب تامین دهد،رخ می ایران در ساالنه میانگین

 در که است هاییاقدام است اهمیت حائز به آن توجه که اینکته. نیست میسر آسانی به

 به ایران از ترنامناسب هوایی بسیار و آب شرایط در که فارس خلیج جنوبی حاشیه کشورهای

 . اندبسته کار به موجود آب حداقل از استفاده حداکثر برای ؛برندمی سر
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 (.UNDP, 2002)نقشه کشورهای خاورمیانه و موقعیت کشور ایران در کمربند خشک جهان  - شکل

-ای و همفرامنطقهوهای با توجه به کمبود منابع آبی در کشورهای خاورمیانه و حضور نیر

های مختلف حائز تامین نیازهای آبی برای فعالیت  های موجود در این کشورهاچنین چالش

ابع آبی این نیروها از جمله حضور نیروهای نظامی در مناطق بیابانی و تامین من. اهمیت است

و آماد حجم باالی آب مورد استفاده . است که فرماندهان با آن مواجه می باشند هاییچالش

و پشتیبانی یگان ها نیازمند یک فرماندهی و مدیریت کارآمد است که بتواند نیاز نیروها را 

 .  تامین نماید

 بحث و بررسی
درجه است که در نیمکره  5١تا  ١ پراکندگی نواحی خشک و بیابانی تقریباً بین مدارات  

صحرای آفریقا، عربستان، ایران، آسیای مرکزی و آمریکای شمالی و در های بیابان شمالی

-غربی و استرالیا گسترده شدهلی، پرو، آرژانتین، آفریقای جنوبشیهای بیابان نوبیجنیمکره 

های اقلیمی به شود بلکه دنباله آنها از نظر ویژگیها ختم نمیها به سواحل اقیانوسبیابان. اند

در واقع شرایط ییابانی در صحرای غربی . شوندها نیز کشیده میانوسداخل دریاها و اقی

ها تا فواصل زیادی بر روی اقیانوس... موریتانی، نامیبیا، آتاکاما، استرالیای غربی، کالیفرنیا و 

نسبی  ،امتداد و نظم این نواحی که به صورت کمربندی در روی کره زمین است. ادامه دارد

 نقشه پراکندگی این نواحی را در روی کره زمین(  )شکل . انی نداردباشد و شرایط یکس می

میلیمتر در 5 الصالح در مرکز الجزایر با بارندگی صفر تا به عنوان مثال عین. دهدنشان می

. متر بارندگی ساالنه قرار دارد  رضی قرار دارد که چراپونچی با سال دقیقاً در همان ع



 4٩ ........................................................نظامی تجهیزات و نیروها بر آن تأثیر و بیابانی و خشک مناطق در آب منابع بررسی
 

 
 

-غربی به شمالمالی به صورت نواری مورب از جنوبنیمکره شنواحی خشک و بیابانی در 

-اند که دارای ویژگیشرقی کشیده شدهغربی به جنوبشرقی و در نیمکره جنوبی از شمال

ای از کمربند شمالی بیابان گرم به طور مثال در منطقه. باشندهای متفاوتی نسبت به هم می

مربند بیابان سرد گبی با شرایط طبیعی متفاوتی ای دیگر از این کصحرا قرار دارد و در نقطه

محدویت در زندگی و حیات ترین عامل در این نواحی آب به عنوان عمده .واقع شده است

گردد و با توجه به ناپایداری زندگی و فقر محیطی، موجودات زنده مجبور به محسوب می

 کردوانی)کی است سازش در این محیط شده و مسلما سازش مزبور به صورت فیزیولوژی

، 8٩4   ٩4.) 

شود، بلکه برای ها در این مناطق نه تنها موجب فرسایش شدید اراضی میوقوع سیالب   

بروز این . آمیز استظامی و منطقه تجمع نیروها مخاطرههای نمناطق پراکندگی، اردوگاه

برد کلی از بین می های تردد را تخریب نموده و یا بهمسیرها و راه ها در بعضی مواقعسیالب

شاید قبل . نمایدسازد و یا با مشکالت بسیاری مواجه میو یا به نوعی تردد را غیرممکن می

در . از هر عامل دیگری، دسترسی به منابع آب در اهداف نظامی اهمیت بیشتری داشته باشد

ضرورت های آب زیرزمینی ها، هیدروگرافی منطقه و سفرهاین مواقع، تعیین موقعیت چشمه

 ,Gilewich)های بسیاری نیز همراه استحدودیتشناسایی این منابع با م البته .کندپیدا می

2003, 115.) 

 

 منابع عمده آب در نواحی خشک و بیابانی

های سطحی آب در ژئومورفولژیکی نقش مهمی در جریانهای توپوگرافیکی و ویژگی    

ها بر روی ارتفاعات پرشیب که این جریانبه طوری . کنندمناطق خشک و بیابانی ایفا می

بسیار شدید و به محض آن که شیب کاهش می یابد، ضریب جریان با سرعت زیاد تنزل 

ها پراکنده و پخش شده و موجب تبخیر و جذب آب بر سطح گالسیها و سپس آب یابدمی

نواحی با این وجود، جریان آب در (. 8شکل)شود شدن آن می در طبقات زیرین و تلف

یابد و در عین حال آن ها بستگی دارد و اصوالً به تناسب آن سازمان میخشک به ناهمواری

 (.3    821 تریکار،)دهد را شکل می
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آمدگی آب زیرزمینی و نقطه تالقی توده سخت زیرین با سطح زمین است،  ها محل باالگسل

 به طوری که (. 5شکل)باشد میها منابع آب به فراوانی در دسترس بنابرین در حاشیه گسل

 

 .(Fookes and Knill, 1969)نیمرخ عرضی عوارض دشت و کوه در مناطق بیابانی -8شکل

-های انسانی استقرار یافتهگاهها سکونتبرای دسترسی به این منابع در حواشی و مجاور گسل

 (.48، 834 عنابستانی،)اند 

 (.844   جنیدی،)حاشیه گسل ها سرچشمه می گیرد نوعی چشمه که از اعماق زمین و در   -5شکل

 کیفیت منابع آب 
کیفیت پایین منابع آب به طور عمده موجب محدودیت در اجرای عملیات و تحرک یگانها    

های فراوانی برای فرماندهان ر مناطق بیابانی و خشک باعث چالشاین شرایط د. می شود

چون که . گونه فعالیت و یا جابجایی شودو حتی ممکن است به توقف و لغو هرشود می

که از  شودآمدن تلفاتی به نیروهای خودی می ها در این مناطق باعث واردکیفیت پایین آب

ریزی و دقت فرماندهان و ستاد را گونه کوتاهی و قصور، عدم برنامه این. ناحیه دشمن نیست

ی امالح بسیار ناچیزی هستند، های جوی در ابتدا داراهای حاصل از ریزشآب. دهدنشان می

شناسی بر حسب اینکه از چه نوع سنگ یا رسوبی علت گذر از سازندهای مختلف زمین به
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که بر کاربری نظامی آن نیز تاثیر خواهد عبور کرده باشند میزان امالح محلول در آنها 

 .گردده میبه طور مختصر به آن اشارکه . گذاشت؛ متفاوت خواهد بود

 -گاز کربنیک موجود در جو و آب باران باعث انحالل کربنات :های آهکیدر سنگنوع آب  (1

آیند به همین دلیل کربنات در میری از امالح به صورت کربنات و بیکلسیم شده و مقدا

کربنات زیاد بوده، ولی کلرور و های موجود در مناطق آهکی و کارستیک دارای بیآب

 .کندمیلی گرم در لیتر تجاوز نمی 4١١ خشک، اغلب ازسولفات آن کم، مقدار باقیمانده 

ها به سرعت افزایش میزان امالح آب در این زمین :های گچی و نمکینوع آب در زمین (2

-چون گچ و نمک به راحتی در آب حل می شود، به حدی که آب از گچ اشباع می. یابدمی

انحالل کلرور باالتر است، لذا ولی چون درجه . تواند در نقطه دیگر رسوب کندگردد و می

رسد و فقط های جاری در سطح زمین کمتر به حد اشباع میهای زیرزمینی و آبدر آب

Sیون . شودق تبخیری است که قشر نمک حاصل میها و مناطدر باتالق
-
o

-
در این نوع  4

C) ها به غیر از یون کلسیمآب
+
a

M) مقداری یون منیزیم (+
+
g

همراه دارد و در آبها مقدار  (+

N)کلرور و سولفات سدیم 
+
A

M)و منیزیم  (+
+
A

C)و کلسیم ( +
+
a ) باال است، در نتیجه

 .باشدگرم در لیتر می ١١ نها بیشتر از باقیمانده خشک آ

-وقتی که آب مجاورت مستقیم با این رسوبات پیدا می :های مارنی و رسینوع آب در زمین( 3

شود، به علت اینکه این رسوبات دارای منافذ بسیار محلول در آن زیاد میکند، میزان امالح 

توانند مقدار زیادی آب شور دریا را در کوچکی بوده و در موقع ته نشین شدن در دریاها می

باشند، به همین دلیل رسوبات مذکور اغلب حاوی امالح زیاد بوده و شور می. خود نگه دارند

 .ند گرم در لیتر تجاوز می کندباقیمانده خشک آنها از چ

های نرم سطح زیاد تماس آب با ذرات ماسهبه علت  :ای و شنینوع آب در زمین های ماسه( 4

باشد، مواد محلول در آنها معموال بیشتر از آبهای که در شن و ماسه درشت قرار دارند می

کمی داشته و مقدار های سیلیسی چون در آب غیر محلول هستند امالح بسیار ولی در ماسه

های کلسیم و کند، میزان یونگرم در لیتر تجاوز نمیکربنات و کربنات از چند میلیبی

 .باشندمی و معموال اسیدی 2آنها حدود  PHمنیزیم کم و 

غالی تورب و لینیت چون واجد عناصر زهای زمین :نوع آب در مجاورت عناصر ارگانیکی( 5

ها را توانند سولفاتها میدخالت عوامل احیاءکننده مانند باکتریهیدروکربور هستند در اثر 

 .احیاء کنند
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های آذرین مواد مانند های سنگاز تجزیه کانی: های آذرین و دگرگونیوع آب در سنگن( 6

شود و هنگامی که آبهای سطحی کوارتز، ارتوز، پالژیوکالزها، بیوتیت و موسکویت حاصل می

و داری از این عناصر را تجزیه کرده کنند و مقها عبور میورت این سنگو یا زیرزمینی از مجا

 (. 53 ،835 جعفری، )کننددر خود حل می

های سطحی که منشا آنها در داخل خود منطقه است از کیفیت در مناطق بیابانی اغلب آب  

سوم زمین ناطق تشکیالت دوران باشند، زیرا سطح قابل توجهی از این مخوبی برخوردار نمی

ها به هنگام عبور از این باشند و آبدهد و دارای امالح زیادی میمی شناسی را تشکیل

بنابراین یا در . دهندر طوالنی کیفیت خود را از دست میمناطق به خصوص در یک مسی

یا اگر هست اغلب شور و  اری، به خصوص دائمی وجود ندارد ومناطق خشک، آب سطحی ج

 (.8٩8 وانی،کرد)یا سنگین است 

ی که از این سنگها یهاشوند، به همین دلیل آبها مواد به سختی حل میدر گرانیت    

شان با بازها متعادل آنها زیادتر بوده و مقدار Co2شوند مواد محلولشان کم و مقدار خارج می

میلی گرم 5١تا١ ها از آب نیز اسیدی است، میزان امالح سیلیسی در این آب PHنیست، 

ها مقدار سیلیس حاصل از تجزیه نکته حائز اهمیت اینکه در بازالت. کندلیتر تغییر می در

های های مخازن بازالتی بیشتر از آببا وجود این مقدار آن در آب. ها استیتکمتر از گران

از جمله عوامل شوری آبها، مجاورت آنها با مخازن نفتی است که گاهی . مخازن گرانیتی است

های زیرزمینی منطقه یا بخشی از آن را به سطح زمین راه پیدا کرده و سفره آب هااین آب

از دیگر عوامل شوری . تنداین آبها معموال با مقادیر زیادی گوگرد همراه هس. کندآلوده می

می رسند و تحت ها از اعماق مختلف به سطح زمین های ژئوترمال هستند، این آبآب حوزه

ه سیستم های سنگین بوده و بحاوی مقدار زیادی امالح و کانی  سازتاثیر گازهای کانی

 (  4 ، 835 جعفری،)شوندهای معدنی ظاهر میژئوترمال و به صورت چشمه

مواجه چالش  اها را بقابل شرب، پشتیبانی و آماد یگان با این حال تهیه و تدارک منابع آب   

 ٩ /2به طوری که وزن یک گالن آب تازه . سازدو حمل آن را با مشکل مواجه می سازدمی

 2١١گالنی و تریلرهای  4١١١متر مکعب حجم دارد که بوسیله تانکرهای83کیلوگرم است و 

سازی آن تشدید که حمل و انتقال آب را در ذخیره هایچالش. گالنی حمل و توزیع می شود

مناسب برای نوشیدن ست که دمای امی کند گرمایی بسیار باالی بیابان است، این در حالی

 (united states army school ,1993, 214) .درجه سیلسیوس است 4 و  ١ آب بین 

                                                           
1
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 اثرات کمبود آب بر نیروها

درک و شناخت انسان از شرایط محیطی مناطق خشک و بیابانی ممکن است شامل    

منابع آب  در واقع دسترسی به. مواردی از قبیل خشکی نسبی و محیط نامناسب آن نیز باشد

دهند به عنوان های نظامی را انجام مینیروهای که در این نواحی عملیات آشامیدنی برای

نیاز نیروها و تجهیزات و ادوات خودرویی به آب به طور . رودمهمترین محدودیت به شمار می

منابع محدود آب و  (Fairbridge, 1968,178) یابد قابل توجهی در این نواحی افزایش می

کیفیت پایین آن به طور عمده برای نیروها و تجهیزات، در رسیدن به اهداف تعیین شده 

تر کرده و باعث  ها را وخیمشرایط محیطی بیابان این چالشآورد و محدودیت به وجود می

: نیروها به سه دلیل نیاز به آب دارند. شود وارد آمدن تلفات عظیمی به نیروهای خودی می

آب شور برای هیچ کدام از این کارها . پزوپختبرای هیدراته کردنی، بهداشت شخصی و 

این شرایط در اغلب مناطق خشک و . بنابراین آب قابل شرب باید تامین گردد. مناسب نیست

رسند، بر نیروها بیابانی قابل توجه و مهم است، حتی در مناطقی که ظاهراً مشابه به نظر می

ها تاثیرگذار بوده که بعضی از این عوامل محیطی مستلزم دقت و برنامه ریزی و عملکرد آن

های فیزیکی آبی که استاندارد ویژگی ( )در جدول (Gilewitch, 2003,153) .دقیقی است

 .بتواند از آن استفاده نماید ذکر شده است نیروهای نظامیقابل شرب باشد و 
 (.8٩3 مهدوی،) آشامیدنی استاندارد ویژگی های فیزیکی آب  - جدول 

 حداکثر حداکثر مطلوب ویژگی

 واحد١  واحد 4 (PT-Co) رنگ

 - غیر قابل اعتراض بو

 4/2کمتر از  نباشد 4/3یا بیشتر از  3کمتر از  تیرگی

PH 4 واحد 4  واحد 

 
در سایر مناطق از جمله مناطق خوش آب و هوا منابع آبی به مقدار کافی وجود دارد و   

آبی معموالً  ها و نهرها و منابع  ها، رودخانهدریاچه. انند از آن استفاده کنندتو نیروهای می

. کند برای پشتیبانی از عملیات کافی بوده اما در مناطق خشک بیابانی این مساله صدق نمی

منابع آبی تازه  و قابل شرب محدود بوده و حمل آب تا محل مصرف یک مسئولیت 

به علت دمای باال و فشار مضاعف محیط، نیاز نیروها به . ی را به دنبال داردپشتیبانی و آماد
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یابد، در حالی که مصرف آب  آب در عملیات های و مانورها، به طور چشمگیری افزایش می

 ,Army Lessons Learned)لیتر در روز است 2/٩برای نیروها در مناطق معتدل برای هر نفر 

1990,296 Center for.) مغز آب به منظم مصرف. خون را تامین می کند اکسیژن کافی آب 

-می منتقل عضالت به خون طریق از اکسیژن. کند کنترل را بدن دمای تا کندکمک می

منجر به  که کنندمی عضالت اسیدالکتیک ترشح خون، به اکسیژن صورت نرسیدن در .شود

 آب به بدن و دهان، بینی ها،رطوبت چشم حفظ برای هم چنین. می شود عضالنی گرفتگی

 .کندمحافظت می بدن اعضای از مفاصل، نرمی بر عالوه آب .دارد نیاز

 شود که می تولید بدن در حرارت زیادی مقدار سنگین جسمانی هایفعالیت انجام هنگام    

 و یافته کاهش جسمانی رفته، عملکرد باال افراد بدن دمای صورتاین در غیر ،گردد دفع باید

 خنک عرق قطرات تبخیر و تعریق از مکانیسم استفاده با بدن. افتد می خطر به افراد سالمتی

 دهندمی افزایش را تعریق میزان محیط گرمای و همچنین های سنگیناین فعالیت. می شود

 در لیتر  -  به گرم هوای در فعالیت هنگام تعریق میزان. کنندمی تشدید را آبی خطر کم و

 می افزایش میزان پوشند اینمی شیمیایی عوامل ضد لباس سربازان کهزمانی .درسمی ساعت

 آن زیاد کاهش و دهدمی کاهش را جسمانی کم عملکرد مقدار به حتی بدن آب کاهش .یابد

 جسمانی فعالیت از پس نوشیدنی بهترین .اندازدمی مخاطره به نیز را نظامی نیروهای سالمت

 بسیار مقدار و قند و آب شربت) نمکی -محلول قندی وجود این با .است آب برای نفرات

 و رفته از دست هایلکترولیتا  آب جایگزینی بر عالوه زیرا است ترمناسب(  نمک جزئی

 میزان گرم هوای در نظامی عملیات انجام هنگام .شود می جایگزین نیز شده مصرف گلیکوژن

و  تطبیق میزان به بستگی تعریق در موجود امالح میزان. تعریق به نسبت بیشتر می شود

 هوای و آب با عملیاتی در منطقه استقرار اول روز چند طول در .دارد گرم هوای به افراد عادت

 منطقه هوایی و آب شرایط با بدن کهاین از پس اما زیاد است عرق در امالح غلظت گرم،

 افراد اول چند روز در شود می توصیه بنابراین .شد خواهد تررقیق عرق پیدا کرد، تطبیق

را  آب مصرف بدن، آب توازن و تعادل برای حفظ همزمان و کنند اضافه غذا به بیشتری نمک

 (.4 ، 834 صمدی، ) دهند افزایش

رای هر نفر در روز یابد، یعنی تقریباً ب برابر افزایش می 4/5مصرف آب در محیط بیابانی     

یابد پیامد آن، باال  های فیزیکی افزایش می هنگامی که فعالیت. توان بیان نمودلیتر را می 85

درصد از وزن آن و کارایی   /4لیتر از مایعات بدن   /3از دست دادن . رفتن مصرف آب است

یعات بدن معموالً مرگ را به همراه از ما ٪4 دهد و از دست دادن  کاهش می ٪4 نفر را تا 
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ست باعث گرفتگی عضالت، خستگی و یا سکته از دست دادن مایعات بدن ممکن ا. دارد

تاریخ نشان داده است بیماریهایی که ناشی از عدم رعایت بهداشت کافی منابع . قلبی شود

( ها بیابان)ها  گونه محیطسبت به اقدامات دشمن در اینتری ن آبی است به مراتب آثار مخرب

استفاده از منابع آبی  (.unitedStates, 1995,263 Army Armor School). داشته است

های هایی نظیر اسهال خونی، ماالریا، تیفوس، حصبه و بیماریغیرقابل شرب منجر به بیماری

بیش از نیمی از نیروهای اولین تیپ اعزامی آلمان به شمال آفریقا در طول . شوددیگری می

. شرب بود قابل شدند که ناشی از نوشیدن آب غیرجنگ جهانی دوم به بیماری اسهال مبتال

علیرغم . سال حضور در افغانستان تجربه کرد١ شوروی سابق نیز مشکل مشابهی را در طول 

شیلد با مشکل مشابهی ی آمریکایی نیز در طوفان بیابانی پیشرفت در انتقال آب، نیروها

 (.  Suchan, 2002,216)مواجه شدند 

 بطوری است، اعتراض قابل مواد و نامطبوع پیدایش با توام هوازی، بی هاییباکتر فعالیت   

دارد  گندیده مرغ تخم نظیر بویی و بدبوSH2 . است اشتعال قابل و دارد ایزننده CH4که بوی

 فعالیت از محصوالت غالب کلی بطور .دهدمی سیر تند بوی و بوده سمی خطرناک  PH3و

 )است مضر آبزی، موجودات بخصوص موجودات دیگر برای زندگی هوازیبی هایباکتری

 هائیجلبک رشد موجب آب در دارنیتروژن و فسفردار ترکیبات شدن وارد(. 834 ،  صمدی

 کاهش باعث و کرده مصرف را آب اکسیژن آب، طبیعیغیر مزه و بو ایجاد که ضمن شودمی

 .شود می آبزیان تلفات و صدمات بروز و میزان آن

دمای مناسب برای . ذخیره کردن آب است های دیگر در نواحی بیابانیاز جمله محدودیت    

 88آب گرم بدمزه و بدبو است، اگر آب تا . درجه سیلسیوس است4 تا  ١ نوشیدن آب بین 

شود تا آب  یابد و این مساله سبب می ها افزایش میگرم شود تولید باکتری درجه سیلسیوس

داری آب را در گهمدت زمان ن(  )ای برای شیوع بیماری اسهال خونی باشد، جدول  وسیله

به طور خالصه شرایط محیطی بد بیابان نیاز به آب را افزایش . دهداین نواحی نشان می

اما با این وجود منابع قابل اطمینان چندان زیاد نیست و از طرف دیگر کیفیت آب . دهد می

 (. 84 ، 114 دانشکده رزهی ارتش ایاالت متحده، )نیز کامالً متغیر است 
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 (.118 رزهی ارتش آمریکا ،دانشکده )بیابانی ت زمان نگهداری آب در مناطق و محیط مد(  )جدول 

 آب روشهای نگهداری و ذخیره مدت زمان نگهداری

 گالنهای فلزی ساعت5 

 گالنهای پالستیکی ساعت  ٩

 تانکرها حمل آب روز 4

 اثرات کمبود آب برتجهیزات

تجهیزات نظامی نیز در معرض خطر کیفیت آب در مناطق بیابانی قرار  ،مانند نیروهابه     

شوند و بنابراین نیاز به آبی با  بسیاری از موتورهای نظامی به وسیله آب خنک می. گیرند می

ها ها و واحهاطق منابع آب دائمی و شیرین چمشهگرچه در این من. دارند کیفیت باال را

تعداد آنها کم و به صورت پراکنده است و دارای مقدار  اما  ممکن است وجود داشته باشد

این امالح . کنندرفع می ها راو به ندرت نیاز یگانها هستند  زیادی امالح معدنی به ویژه نمک

نگهداری از موتورها هزینه  و گردد سبب پوسیدگی و فرسوده شدن موتورها و رادیاتورها می

این مساله مشکالت پشتیبانی آمادی فراوانی را به . یابد افزایش می ٪4١در مناطق بیابانی

اطق معتدل و کوهستانی وجود ندارد های عملیاتی همچون من دنبال دارد که در دیگر محیط

 (.  8، 113 کالینز،)

برگ و تجهیزات یک لشکر نیروی  و ساز یشستشوبا توجه به ارقام ارائه شده برای     

بیش از اند به شدت به عوامل پایدار شیمیایی آلوده شدهدریایی و یا زمینی ارتش امریکا که 

که تهیه و انتقال این مقدار آب (   8، 113   کالینز) باشدمورد نیاز میگالن آب  ١١ /١١١

ی منابعی که در حت. باشدک یگان آمادی کاری مشکل و سخت میبه محل مصرف برای ی

-ان از آنها استفاده نمود نیز نمیتومیبه راحتی های خشک قرار دارند و زیر بستر رودخانه

ه تا حدی اجرای این مناطق با توجه به اینک. ها را تامین نمایندیگان توانند مقادیر آب

خشک و بدون امکانات اولیه جهت ادامه حیات  کنند، اماها را تسهیل میمانورها و رزمایش

با این وجود باید بسیاری از اقالم . کشندرا به چالش می می باشند، آمادرسانی و حمل و نقل

در این نواحی مصرف آب باال می رود و نیاز . و تجهیزات در چنین مواقعی همراه نیروها باشد

 . کندو  وجود نیروی متخصص را ضروری میدهد به تعمیر و نگهداری را افزایش می

 های ذوی زمینودروها بر رومصرف سوخت در این نواحی به سرعت و نحوه حرکت خ   

نیز بر  مسئله کند بستگی دارد که اینزمانی که با دنده سنگین حرکت می عارضه و عمدتا

وردگی و شکستگی های مداوم موجب ترک خو لرزش کندی موتورها فشار زیادی وارد میرو
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ترمزها، بوش،  دیدگیهای روان در این مناطق باعث آسیب شن. شودقطعات خودروها می

ها و کلیدهای برق که در معرض اصطالک ساییدگی قرار ا، کاربراتورها، سویچهپواترپم

های سوخت هوا و روغن نیازمند سرویس روزانه بوده و به طور مکرر صافی. شود؛ میدارند

 (.5 8، 113 کالینز، )بایستی تعویض شوند 

ابر، درجه حرارت هوا، های، توسعه تشکیل موال دارای اثرات منفی بر فعالیتغبار مع و گرد   

 در .ها و مشکالت تنفسی می باشدتخریب کیفیت هوا و کاهش دید، نقل و انتقال بیماری

 تجهیزات برای تواندمی که شودمی ایجاد زیادی خاک و گرد غالباً بیابانی نواحی هایفعالیت

 سریع انسداد و متحرک هایقطعه فرسایش تسریع سبب گردوخاک وجود. ساز باشد مسأله

 هایهزینه چشمگیر افزایش موتور، دمای افزایش فیلترها باعث انسداد .شود می هوا فیلترهای

 در کردن کار برای تجهیزات اختصاصاً اگر .گرددمی تجهیزات مفید عمر کاهش و نگهداری

نگهداری  در بیشتری دقت و توجه گاه آن باشد، شده طراحی خاک و گرد پر و گرم محیط

های های پیاده مکانیزه و زرهی و همچنین یگاناین مساله در یگان. بود خواهد نیاز ایدوره

تعمیر و نگهداری را دو  هایهزینه آورد و درصدانه مشکالت بیشتری را به وجود میتوپخ

 .چندان می کند

بیشترین سختی . دسختی آب در نواحی بیابانی باعث بروز مشکالتی در موتورها می شو   

های سختی آب  به طوری که در مناطق گچی. های کلسیم و منیزیم استیون آب مربوط به

اند حالت خورندگی و یا توآب می. بر لیتر نیز تجاوز می کندگرم میلی ١١١ زیر زمینی از 

ها و تاسیسات گذاری داشته باشد که هر دوی آنها، اثرات نامطلوبی را در دستگاهحالت رسوب

گذاری را نشان یین کننده در خورندگی و رسوبعوامل تع( 8) جدول. صنعتی خواهند داشت

 (.584، 83٩ مهدوی،)می دهد 
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 .عوامل تعیین کننده در خورندگی و رسوبگذاری را نشان می دهد ( 8) جدول

 خورندگی

 ٩کمتر از  Phآبهای اسیدی با  - 

 میلی گرم بر لیتر  <( Do)اکسیژن محلول - 

 میلی گرم بر لیتر   <( H2s)سولفید هیدروژن  -8

 میلی گرم بر لیتر ١١١  ( T.D.S)جمع امالح محلول  -5

 میلی گرم بر لیتر 4١  ( CO2)دی اکسیدکربن  -4

 میلی گرم بر لیتر 8١١>( CI)کلر  -2

 .افزایش دما باعث افزایش خورندگی آب می شود -٩

 رسوب گذاری

 ٩/Ph 4 >آبهای قلیایی - 

 میلی گرم بر لیتر 8١١ >سختی به صورت کربنات - 

 و اکسیژن محلول زیادPhمیلی گرم بر لیتر به اضافه  >منگنز  -8

 میلی گرم بر لیتر   >( Fe)آهن  -5

 گذاری مواد دانه ریز کلوییدی و رسرسوب -4

گرم بر میلی 84١١تواند از چند تا موارد غلظت امالح محلول در آب میعالوه بر این      

  های دریاهای آزاد گرم بر لیتر و در آبمیلی١ غلظت در آب باران کمتر از این . لیتر برسد

تواند دارای آلودگی حیاتی گرم بر لیتر است که میدر هزار میلی 84مقدار متوسط آن همان 

گل آلود باشد مواد معلق در آب باعث  آب فزایش این غلظت چنانچه ا. و غیر حیاتی باشد

به طوری که سیلیس موجود . د و خسارات زیادی را وارد می سازدها می شوساییدگی پروانه

 .ها بچسبد و مشکالتی را به بار آوردهای پروانهگاهی به تیغهاند در آب می تو

 گیرینتیجه
کشی در مباحث هیدرولوژی همواره هدف بر تعیین مخازن آب و همچنین محورهای زه

با توجه به اینکه . ها تأکید داردمحتوای سفره یت فیزیکی و شیمیاییها و مطالعه کیفسفره

در مناطق خشک و بیابانی، مهمترین عامل موثر در پیدایش آبهای سطحی، یعنی بارش 

اگر . شندبام رفته از لحاظ آب سطحی، فقیر میاین مناطق روی ه  باران خیلی محدود است

-آن جاری می در سطح های عظیمیهای اتفاقی و شدید، سیالبچه گاهی بر اثر بارندگی

ها، ها، دریاچهراوان، خروشان به کویرها، باتالقگردد که اغلب ضمن وارد آوردن خسارات ف
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 های ازدر این مناطق جهت انجام مأموریت های نظامی کهیگان. سرازیر می شوند... دریاها و 

داشته باشند و  های الزم را مد نظریابند، بایستی آموزشجمله مانور و یا عملیات حضور می

فرماندهان با هدایت و فرماندهی بر کنترل نیروها احاطه داشته تا از ایجاد هر گونه تلفات 

-بارش. نواحی جلوگیری به عمل آید ناشی از کمبود منابع آب و گرمای طاقت فرسای این

ه های در نواحی بیابانی می شود، عالوه بر ایجاد خسارات بهای اتفاقی که منجر به سیالب

و کاهش کارایی و روحیه ها و مناطق تجمع، موجب از بین رفتن مسیرهای تردد اردوگاه

با توجه به نتایج این پژوهش، آنچه موفقیت فرماندهی در این مناطق را می . شودنیروها می

هدایت و پشتیبانی آماد مدیریت صحیح در کنترل، : تواند در پی داشته باشد، عبارت است از

ی رزم در کویر، شناخت منابع تأمین آب در نواحی بیابانی که دسترسی نیروها هاآب، آموزش

ها و تامین منابع آب آنها در پشتیبانی آمادی یگان. توان ذکر کرد؛ میبه آن را تسهیل نماید

-ها دور باشند پیامدهای بیمواقعی که سرعت پیشروی باال باشد و نقاط آمادی از یگان

نیروها شود و از  گیر شدنن است موجب زمیند چنان که ممکشماری را به دنبال دار

با توجه به تحقیقات صورت گرفته بسیاری از نیروها در شرایط . حرکت و پیشروی باز بمانند

نیاز دارند، در صورتی که در گرمای طاقت هفته زمان جهت سازکاری با محیط  مناسب به دو

در نتیجه . رسندهرگز به کارایی کامل خود ن فرسا کویر و نواحی بیابانی ممکن است نیروها

-ها و یا به عبارتی برنامه سین را طوری در نظر بگیرند که خنککاری یگان فرماندهان برنامه

ترین ساعت روز را برای فعالیت های که متضمن جنب و جوش زیاد است، انتخاب نمایند و 

طوری که این ساعات با اجرای  ساعات استراحت را بیشتر از حد معمول در نظر بگیرند به

 .ماموریت ها نیز مطابقت داشته باشد
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