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 چكیده    

مدیریت منابع آبی در کشوورهایی وووا ایوراا کو  از ن ور 

هوای زیوادی در موامی  دیتمیزاا والگوی بارش دارای محودو

باشوند اموری ووروری و نیاز آبی جوامع انسانی و وحوش موی

های بهینو  مودیریت منوابع ناپذیر است. یکی از روشاجتناب

های مناسب و علمی استحصال آب بواراا آبی مامی  آب ب  روش

های استحصوال در واعوع نووعی باشد. استفاده از ای  روشمی

هوا اسوت کو  در شورایط فعلوی اهمدیریت سازگار در زیسوتگ

مواجه  با مغییرات اعلیمی باید بیش از پویش موورد موجو  

مسئولی  دولتی و مالکی  و مشوارکاا صصویوی عورار گیورد. 

هوا در سوازی روانوابو ذصیورهآوری های مناسب برای جمعروش

هوای مناطق باید باموج  ب  مسائل زیوادی از جملو  وییگوی

وحش ای حیاتولوژیکی و مرکیب گون اعلیمی، موپوگرافی، هیدر

منطق  انتخاب و اجرا شوند. در مقالو  حاوور باموجو  بو  

وحوش هایی بورای موامی  آب شورب حیواتهای منطق  روشوییگی

منطق  ب  روش استحصال آب باراا، بوییه برای جمعیت آهواا 

های سایت مکثیروپرورش در اسارت کارصان  سویماا ومیشو عوچ

ر شهرستاا زاوه، استاا صراسواا روووی بورای زاوه، واعع د

های مختلف ذکر گردیده است. اجرایوی شودا گیری از روشبهره

های نگهوداری مواند کمک زیادی ب  کاهش هزین ها میای  روش

-محیطی ناشوی از حمولجانوراا در اسارت، کاهش صسارت زیست

ونقل و همچنی  کاهش اسوتر  ناشوی از موداصوت و موردد در 
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Investigation of the water resources management by using rainwater 

harvesting techniques in the captive breeding site of "Ganj Ahoo", Zaveh, 

Khorasan Razavi provins 
 

Abstract 
 

Water resources management in the dry countries, such as Iran, with much limitations in 

providing the water demand for human and animals is necessary and inevitable. One of the best 

approach to the water resources management is "rainwater harvesting". Actually, at the present 

condition and facing global warming, using the rainwater harvesting techniques might be 

considered as an adaptive management to climate changing. Thus, should be considered by the 

governments and private stockholders, more than past. choosing an appropriate technique for 

rainwater harvesting including collecting and storing the rainwaters, should be done with 

considering numerical factors, e g. climatical, hydrological and topographical conditions of the 

region and the fauna of that field, as well. In the present article, some techniques that are 

applicable in the refuge of "Ganj Ahoo" in Zaveh, Khorasan Razavi provins (where runs the 

breeding planes for the Persian gazelle and wild sheeps), are suggested. The techniques can 

provide the water demand for the capped animals along the year. By applying the suggested 

techniquesin the studied site, the costs of maintaining the animals, environmental pollution and 

the sress of animals (were caused by car transportation) would be reduced. 
 

Keywords:  rainwater harvesting, water catchment, wildlife, watering place 

 

   

 

 مقدمه

 

 عووه بر مغییر الگوی بارندگی  مغییرات اعلیمیگرمایش جهانی و 

ی جهانی نیز ها در سطح جهانی و حتی مناطق حفاظت شدهزیستگاهکلی  

های مدیریتی سازگار و محت ماثیر عرار گرفت  و نیازمند برنام 

ها ب  مغییر الگوی باشند. یکی از پاسخمتناسب با مغییر اعلیم 

منابع مورد نیاز  سازی مناسب آب و مامی تحصال و ذصیرهبارش اس

ی آبیاری و وحش و احشام و یا حتی ب  من ور استفادهبرای حیات

از مواا باشد، با استحصال آب باراا و مدیریت یحیح آا میمیشستشو 

اموف منابع محدود آبی ب  صصوص در مناطقی مثل ایراا  ک  در 

اا رووی با ار دارد جلوگیری شود. صراسکمربند صشکی پالئارکتیک عر

در ایراا استانی  است ک  با محدودیت  4/202 متوسط بارندگی ساالن 

آب مواج  بوده و ب  یورت جدی باید ب  مدیریت منابع آبی  آا 

پرداصت  شود. استحصال آب باراا یک فریت کلیدی برای سازگاری با 

ب  من ور  جهانی در سطح های زیادیمغییرات اعلیمی است پروژه

ب  مغییرات  (resilience)پذیری استحصال آب باراا برای افزایش ارمجاع

 باشد. یکی از ی پایدار درحال انجام میاعلیمی و رسیدا ب  موسع 
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-آوری شده، مامی  آب شرب مورد نیاز حیاتمصارف آب باراا جمع

نصب و وحش است ک  در کشورهای مختلف اجرا شده است. در همی  صصوص 

های استحصال آب ب  عنواا یک منبع مکمل آب برای اندازی سیستمراه

-شرب حیوانات، از اهمیت باالیی برصوردار است. مدیراا مربوط  می

آوری وحش از جمعموانند جهت افزایش فضای عابل استفاده برای حیات

آب باراا استفاده کنند. در صیلی از مناطق دنیا مثل نایروبی در 

، کنیا، امیوپی استحصال آب باراا راهکاری برای مامی  آب آفریقا

شرب جمعیت انسانی نیز مورد موج  عرار گرفت  است. در مناطق حفاظت 

شده مامی  آب شرب حیات وحش و وحوش نسبت ب  آب شرب انسانی با 

در غرب آمریکا نیز بیش از های صیلی کمتری مواج  است و محدودیت

وحش را ماسیس شده ک  آب مورد نیاز حیات آوری آبهزار سیستم جمع

ها و با ب  کار بست  مکنیک .(Krasusman et al, 2006)گرداندمامی  می

ارزیابی منطق ، عووه بر جلوگیری از اموف آب باراا در مناطقی با 

-می محدودیت بارندگی مضمینی برای مامی  آب در ممام فصول فراهم

آوری های جمعودی در مورد روشمطالعات معدبا ای  وجود . گردد

ای یورت گرفت  رواناب انجام گرفت  است. در جنوب آیداهو مطالع 

ی آبگیر کووکی ب  همراه وند مانکر سطحی برای است ک  در آا حوزه

ک  ای   شدهوحش احداث گردیده و بیاا آوری آب باراا برای حیاتجمع

ریگهام و استیونسوا در ب .(Rice,2004)روش ساده و ارزاا و بادوام است

وحش در آوری آب جهت حیاتهای آبگیر کووک برای جمعاز حوزه 2002سال 

های مناسب ب  همراه نحوه نوادای آمریکا استفاده کردند و مکاا

اند. پیوهشی ک  موسط ساصت و مدیریت ای  آبگیرها را شرح داده

ایط، نحوه ب  طور صوی  شر ،انجام شده 24طاهری و همکاراا در سال 

وحش مری  روش جهت مامی  آبشخورهای حیاتیابی و انتخاب مناسبمکاا

وحش با مکی  بر استفاده از آب باراا جهت مغذی  آبشخورهای حیات

ها، در صصوص پناهگاه بطورکلی مورد بررسی عرار گرفت  است.

ها و مناطق حفاظت شده یک رک  اساسی در معیی  مکنیک مورد زیستگاه

های ، موج  ب  وییگی گون سازی آبه برای استحصال و ذصیرهاستفاد

های موجود در منطق  زیستی، اعم از جث  و رفتار گون   و یا گون 

 است.
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 منطقه مطالعاتی

های استاا صراساا رووی است ک  شهرستاا زاوه، یکی از شهرستاا

صان  نفر جمعیت دارد. کار 02000کیلومترمربع وسعت، حدود 2442با 

حیدری  واعع شده است، در جاده مربت 24سیماا زاوه ک  در کیلومتر 

زیست ماکنوا ی معامل حفاظت محیطزیست و موسع راستای حفظ محیط

مواا ب  احداث ایستگاه اعدامات مفیدی انجام داده است، از جمل  می

محیطی، محقیقامی پرورش آهو،  باغ پرندگاا، ایستگاه اورژانس زیست

 150)ب  مساحت ایمحت آبیاری عطره د باغات مثمر و غیرمثمرایجا

سازی سیستم مدیریت هکتار(، احداث مصفی  فاووب بهداشتی، پیاده

هدف از ایجاد سایت پرورش آهو مکثیر و محیطی و.. اشاره کرد. زیست

همچنی  رهاسازی در طبیعت ب  من ور ارمقا جمعیت ای  گون  و 

های موردن ر با گیری نمون  است. زنده استفاده پیوهشی و آموزشی

های مقیدسازی فیزیکی و شیمیایی در ای  مکاا انجام استفاده از روش

ب  عزوی ، مهراا، شمال،  ی پرورشیهاگیرد ماکنوا انتقال گون می

رووی یورت گرفت  است. مجوز جام، یزد، صراساا شمالی، صراساا مربت

یادر و عملیات ساصت آا  1425 در سال مکثیر در اسارت سایتایجاد 

در زمینی ب  مساحت پنج هزار، در منطق  شکار ممنوع )  20در سال 

مساحت ایستگاه محقیقامی بیست هکتار است و با ه. گلسرا( آغاز شد

متر محصور شده است. در ای  منطق   2100ای ب  طول دیواره

باالباا  پستاندارانی از عبیل آهو، عوچ و میش، مشی و پرندگانی ووا

ی ای  مرکز یک هکتار یونج  و در داصل محوط  کنند.و بحری زیست می

استخر ذصیره آب ب  یورت برک  با استفاده از مصالح  2گرا  کشت و 

طبیعی، با هدف مامی  آب شرب حیوانات و پرندگاا ساصت  شده است . 

ب  من ور انجام امور محقیقامی یک دستگاه دوربی  ک  با صورشید 

سیم مصاویر مربوط را از فایل  شود ب  یورت بیژی آا مامی  میانر

زیست های مرکز ب  دفتر محیطوند کیلومتری برای مطالع  بر روی گون 

کند. در ای  سایت آهواا از مرمع و پوشش گیاهی سایت ارسال می

کنند و در فصول پاییز و زمستاا ک  علوف  در داصل سایت مغذی  می

 گیرد. می  صوراک ب  یورت دستی انجام میشود ماکمتر می

  وحش در سایت پرورش آهو:مشکالت فعلی تامین  آب شرب حیات
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آبشخور موجود است ک  در فصول گرم ب   2در ای  سایت معداد 

اند و در فصول علت افزایش دما و افزایش مبخیر با کمبود آب مواج 

همی  دلیل  (. ب 1زدگی مواج  هستند)شکلشکل یخمسرد سال با 

عووه بر ای  امر شود، آبرسانی موسط مانکرهایی ب  آبشخور انجام می

رفت و آمد، سبب مربوط ب  های  افزایش مصرف سوصت و افزایش هزین 

شود. در نتیج  با مدیریت وحش میوارد کردا استر  بیشتر ب  حیات

ایت های مامی  آب جانوراا در سآوری آب، هزین یحیح و ذصیره و جمع

 وحش نیزو آمد و استر   وارده ب  حیات رفت میزااکاهش و همچنی  

 یابد.کاهش می

 
حیدریه  آبشخور یخ زده سایت تکثیر و پرورش آهو سیمان زاوه تربت -1شکل

 (59)عکاسی شده توسط نگارندگان، پاییز

 

  وحش منطقه :پیشنهادی برای حل مشکالت آب شرب حیات راهکار

آوری آب باراا در مقیا  های جمعموج  ب  اینک  اجرای طرحبا 

های سازی و سازهآبگیر، مخازا ذصیرهگسترده نیاز ب  احداث سطوح

های مذکور باید براسا  مطالع  دعیق و در مناطقی انتقال دارد، طرح

و ای، هیدرولوژیکی، موپوگرافی انجام شوند ک  شرایط اعلیمی، منطق 

ها مقروا ب  یرف  میانگی  بارندگی بصورمی باشد ک  اجرای ای  طرح

نیاز منابع آب مورد  نوع . همچنی (1422باشد )ماجبخش و همکاراا، 

 های حاور در منطق ، عدرت جابجایی و ، معداد و منوع گون جانوراا
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، الگوهای بارش در منطق ، نوع موجودهای های حرکتی گون مفاوت

های موجود جهت استحصال، پوشش گیاهی و همچنی  گزین  و عمق صاک،

سازی و انتقال آب باراا از جمل  مواردیست ک  باید عبل از ذصیره

های استحصال آب باراا،  موسط  طراح و مدیراا مورد اجرای طرح

وحش ک  دارای دانش علم حیات ی بررسی عرار گیرد. مشاوره با متخصص

مواند درج  اطمیناا از باشند میش میوحاکولوژی و بیولوژی حیات

های استحصال آب موفقیت اجرا را افزایش دهد. عبل از اجرای طرح

ها و ها و مناطق حفاظت شده باید از پتانسیلباراا در زیستگاه

های های حفاظتی منطق  اطوع کافی داشت و در انتخاب روشمحدودیت

  هزین ، مبعات استفاده وحش، باید بآوری آب برای حیاتمختلف جمع

وحش، کیفیت مجهیزات، صطر سرعت، مناسب منطق  ها بر حیاتاز ای  روش

(. 1424برای هر روش مثل اعلیم و... موج  داشت)جعفری شلمزاری، 

 ها نیازمند مشارکت مردم محلی،طبیعی است استفاده از ای  روش

طرف دیگر  کارشناساا صبره، مدیراا و مسئوالا ذیربط صواهد بود. از

باید ب  بازدهی هر روش در مامی  آب موردنیاز و کمبود آب موجود 

ها در منطق  نیز دعت داشت و همچنی ، باید ب  مقبولیت ای  روش

 برای جانداراا منطق  و حفظ و نگهداری ماسیسات نیز موج  نمود.

مناسب برای سایت تکثیر و پرورش  انتخاب سیستم استحصال آب باران 

 ان زاوه:آهو سیم

سازی ک  برای انواع مقاواها و مناطق مناسب طراحی سیستم ذصیره

سازی باشد، سخت و دشوار است. ب  طور کلی، بهتری  سامان  ذصیره

برای یک منطق ، سیستمی است ک  آب مولیدی کمتری  هزین  واحد را 

داشت ، دارای حداعل ملفات نشت و مبخیر باشد، ساصت و حفظ آا آساا 

ی  عابل اعتماد و کاربرپسند باشد. برای ب  حداعل رساندا و همچن

از  سازی باید در حداکثر باشد وملفات نشت و مبخیر، حجم ذصیره

هنگامی عمق مخزا نسبت ب  عرض آا افزایش یابد نسبت حجم  آنجا ک 

 ,Dedrick, 1975  in Silvy )کند آب ذصیره شده ب  مساحت آب افزایش پیدا می

 گیرد باید در حداعل مساحت سطحی ک  در معرض هوا عرار می و (2012
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وحش در سایت مکثیر تجهت مامی  آب حیازیر های شیوهممک  باشد 

 :گردندپیشنهاد می و پرورش آهو سیماا زاوه

 سدهای شنی:

های طراحی شده برای افزایش دسترسوی بو  آب در از اولی  مکنیک

هوای باریوک سواصت  سراسر منگ  مناطق صشک، ساصت سد شنی است ک  در

کنود. مویجلووگیری شود رسوخ آب داصل ش  از مبخیر بیش از حد آا می

د، و طراحوی و نسدهای شنی باید از سون  بسوتر محکوم و ایمو  باشو

ساصتماا سد ممک  است بیشتری  اهمیت را در کل سیستم داشوت  باشود 

عوع شوود. مواند در کاهش منابع آبوی مهوم وارسوخ در سن  بستر می.

-ماکیید کردند، مکنیک 1224بنابرای  همانطورک  بلیچ و ویوردر سال

های ب  کار رفت  باید منجر ب  ارمباط کارآمد بوی  سویماا و سون  

هوای مختلوف مواا موسوط راهسازی سدشنی را میبستر باشد. حجم ذصیره

متور ارمفواع 4متور طوول و 12سد شنی نباید بیشتر از  افزایش داد.

هوایی مواا موسط لولو شد. آب ذصیره شده پشت سد شنی را میداشت  با

هوای ب  آبشخورهای مناطق دورمر انتقال داد، و یا بوا سواصت والو 

طبیعی در پایی  رودها آب حایل از سیل را ذصیره کرد. از آنجا کو  

-گیر و منگ اراوی سیل بارش در مناطق صشک اغلب شدید و نامن م است،

ی زموانی کومواه از جریواا آب را طوی دوره ها اغلب مقودار زیوادی

ها، ممک  اسوت زمواا کوافی را بورای آب کنند. ای  جریاادریافت می

 Sivils and Brock 1981,Bleich and Weaver 1983)رگبار واشباع آب در پشت سد ندهد 

in silvy,2012)   گابیوا یا ساصتارهای سیمی ک  از سن  پور شوده و سون .

مواند در سراسور منگو  عموود بور جهوت   است، میبستر را نگ  داشت

ونوی  سواصتاری    من ور کاهش سرعت آب ب  کار برد. عمدماجریاا، ب

 شود.برای افزایش آبخواا استفاده می

 :1سطوح آبگیر خاکی)دوگوت(

بو   های آبگیر بزرگ صاکی هستند ک  نخسوتی  بوارها حوو دوگوت

در امتداد مرز مکزیوک بورای لی  ِّآوری آب موسط ساکناا اومن ور جمع

نامیده شد و سپس موسط پیشگاماا در مناطق  Charcosدام ساصت  شد و  

. بااینکو  مقریبوا ( Yoakum et al, 1980 in Silvy, 2012)نامیده شود دوگوت دیگر

                                                 
1 Dogouts 
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مواا در هر نوع موپوگرافی عرار داد، اما بایود بیشوتر آنها را می

دارند موورد اسوتفاده عورار  در مناطق نسبتا مسطحی ک  زهکشی صوبی

سوازی را بوا حوداعل حفواری ای  ونی  مناطقی، حداکثر ذصیوره داد.

مواا کووک و مستطیلی شوکل حفرکورد )شوکل کند وآنها را میمسهیل می

ی (. ب  من ور جلوگیری از ایجاد لج  باید اطوراف آا بو  انودازه2

ک یوا ونود ( وهمچنی  باید ی 2:1کافی شیب داشت  باشد) شیب معموال>

< ( برای دسترسی پستانداراا بزرگ فراهم 4:1سطح شیبدار نسبتا یاف)

 .(Bureau of Land Management 1964 in silvy, 2012)شود

 

 2شکل

 2گازلر:

آوری و گازلرها ساصتارهای دائمی هستند کو  آب بواراا را جموع

-وحش عرار مویکنند و آا را ب  طور مستقیم در دستر  حیاتذصیره می

مواند برای مامی  آب حیوانات کوووک و یوا بورای گازلرها می .دهند

 (.4)شکلها ساصت  شوندحیوانات در ممام اندازه

 

 

                                                 
2 Guzzlers 
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 3شکل

موانود از شود، مویانجام میگازلر آوری بارش در بندی ک  جمعکف

شوامل  موانودموی موادای   طبیعی یا مصنوعی مولید شده باشد. مواد

یوا در غیور بووده و الت و روغو ، مووم آسوف ،ی فلوزیبت  یا ورع 

در ایو  مکنیوک آب در مخوازا  بند صاکی ایووح شوود.اینصورت با کف

وحش برای صووردا آب از طریوق یوک سوطح زیرزمینی ذصیره شده و حیات

موانود در زیورزمی  ب  هرحال، اغلب آب می شوند.شیبدار وارد آا می

زی ویوا فوایبرگو  یا روی سطح زمی  در مخازا بتنی، پوسوتیکی، فلو

تورل سوطح آب مخازا معموال دارای یوک شوناور بورای کن  .ذصیره شود

 ب(و،الف4)شکلآشامیدنی آبشخورهستند

                                                

 نی گازلر برای)ب(مخازن زیرزمی                  با مخازن از گازلرویری تص )الف(4شکل   

 جلوگیری از تغییرات سیمای منطقه         روزمینی در بیابان موهاوی، کالیفرنیا   

(Lesicka & Hervert,1994)                      منطقه حفاظت شده(James C et al,2006) 

 

از فایل  وند متری موسط  حتی موانند طوری طراحی شوند ک مخازا  می

ایی باشند. ونی  مخازنی برای مناطق حفاظت شده انساا غیرعابل شناس

-مهمتری  گوام در مراحول نصوب و راه (.،ب4شکل( بسیار مناسب هستند

نباید در اراووی تخاب مکاا مناسب است. مکاا اجرا ان اندازی گازلر

آوری سیلت، ش  و آسیب موسوط گیر یا صندق، ک  ممک  است محل جمعسیل

امکاا باید گازلرها در جهت شومالی  سیوب باشد عرار گیرد. در یورت

ها عورار گیرنود. ب  من ور کاهش درج  حرارت آب، مبخیر و رشد جلبک

مخازا اسوتیل  گازلرها وجود دارد لذا، بعداز وند سال امکاا مخریب

مر بوده ولی هزین  زیوادی برای گازلر در برصی از مناطق روایت بخش
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مخازا اصیرامورد کاربرد مواد مصنوعی برای ساصت  دارد. استفاده از

های فلوزی گوالوانیزه ای  مواد شامل بت  با بیتومول، ورع هستند. 

 های پوستیکی، آسفالت، استفاده از کائووو یا ورع  و سازیبرای پوشش

. مواد با دوام اندکار رفت های سطحی ب آوری آبجمعدر موفقیت برای 

یکا و هورورت در سوال لسو .مانند بت  یا فلز حداعل هزین  را دارد

از ای  وسایل در مناطق بیابانی با موفقیت اسوتفاده کردنود.  1224

آوری شده( و طول عمر در میاا مواد، متفواوت وری )درید آب جمعبهره

هوای سوطحی آوری آبدر یک منطقو ، جموع. (Fairbourn et al.1972 in silvy,2012)است

سوازی گوازلر، حوداعل بستگی ب  ظرفیوت ذصیوره برای پر کردا گازلر

در  آوری سوطحی دارد. هورمیزاا بارش ساالن  در مکاا، نوع جمع

لیتر آب برای هر سوانتی متور  1 منجر ب  جمع شدا حدودا بندسطح کف

های صشوک، گازلر در سال بارندگی است. برای جلوگیری از عدم موفقیت

بایود  عرار گیورد.باید محاسبات بر اسا  حداعل بارش مورد انت ار 

بند دعت الزم یورت گیرد و سوطحی را انتخواب کورد کو  در انتخاب کف

. نشت، مبخیور و (Fairbourn et al. 1972 in silvy, 2012)برآورد موثری داشت  باشد

بنود بزگتوری داشوت  وحش ممک  است نیاز ب  کوفاستفاده سنگی  حیات

هوایی را جث  مکنیکبا حیوانات بزرگ  محققاا همچنی  درمناطق باشد.

-یکوی از مهوم .اندبرای اطمیناا بیشتر در ساصت گازلرارزیابی کرده

مری  موح ات در هنگام ساصت، ای  است ک  با موجو  بو  اینکو  هور 

ای ک  در مما  با انساا باشد در معرض شکسوت و مخریوب عورار وسیل 

وسایل  داری و بقایهای وروری برای نگ گیرد، ن ارت من م از جنب می

است. با موج  ب  اینک  سایت مکثیر در اسارت از دستر  انسواا بو  

باشد.  بوا موجو  دور است موح ات مربوط ب  مشکوت انسانی منتفی می

ب  وجود دوربی  مداربست  موجود در سایت و سرکشی نیروهای حفواظتی 

ی  مدار بست  سایت نیوز بهوره مواا برای ن ارت از دوربب  سایت می

 برد.

موسط بریگهام و گازلر  وسازساصت موجودراهنمای کاملتری  

و در مرکز ملی علوم منابع کاربردی،  ه( مهی  شد1222)استیونسوا

 ,P.O.Box 25047, Denverدفتر مدیریت زمی ، وزارت کشور عابل دستر  است  

Colorado,USA  .       
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 نتیجه گیري

ها و مناطق های استحصال آب باراا در زیستگاهعبل از اجرای طرح

های حفاظتی منطق  اطوع ها و محدودیتحفاظت شده باید از پتانسیل

حش، وآوری آب برای حیاتهای مختلف جمعکافی داشت و در انتخاب روش

وحش، کیفیت ها بر حیاتباید ب  هزین ، مبعات استفاده از ای  روش

مجهیزات، صطر سرعت، مناسب منطق  برای هر روش مثل اعلیم و... 

-(. طبیعی است استفاده از ای  روش1424موج  داشت)جعفری شلمزاری، 

کارشناساا صبره، مدیراا و مسئوالا  ها نیازمند مشارکت مردم محلی،

هد بود. از طرف دیگر باید ب  بازدهی هر روش در مامی  ذیربط صوا

آب موردنیاز و کمبود آب موجود در منطق  نیز دعت داشت و همچنی ، 

ها برای جانداراا منطق  و حفظ و نگهداری باید ب  مقبولیت ای  روش

 ماسیسات نیز موج  نمود.

 کارشناساا منطق  سایت پرورش آهو زاوه ووا اطوعی از سیستم

کنند در غیرای  یورت با ستحصال  آب باراا ندارند ب  آا فکر نمیا

ها باشند و هم رسانی ب  آنها ممک  است هم راغب ای  سیستماطوع

 ی مشاوره با متخصصی احداث آنها را داشت  باشند، بنابرای  بودج 

باشند وحش میوحش ک  دارای دانش اکولوژی و بیولوژی حیاتعلم حیات

 درج  اطمیناا از موفقیت اجرا را افزایش دهد.مواند می

                             

 فارسی منابع

 م، سمیعی ،.ا. ع یفدري ،.ا موسلی ،.ج.   طباطبایی ،.م.   ماجبخش

 سطوح سنگی هاي روانآب از استفاده(.  1422)

 سطوح فصلنام  ،(مشهد جنوبی ارمفاعات موردي مطالع ) مکمیلی آبیاري در

 .1-5، 4شماره  اول، سال باراا، آبگیر

های مامی  آب بندی روشیابی و اولویت(، مکاا1424جعفری شلمزاری، م.)

-وحش در مناطق صشک) منطق  مورد مطالع  پارک ملی کویر(، پایاابرای حیات

 .20- 42کارشناسی ارشد، نام  
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