جستجوی آب در طبیعت و کوهستان

به همراه داشتن آب کافی مهم ترین مسئله برای رفتن به کمپ اسپ  .وقتپی شپما در شپرای
بحرانی قرار دارید مهم ترین مسئله تهیه آب اس  .در ادامه با چند روش برای پیدا کردن آب در
طبیع و کوهستان با سلوچ همراه باشید.

شرایط اضطراری و یافتن آب
وقتی در شرای خاصی و اضطراری در طبیع گیر افتاده باشیم اولین چیپیی کپه بایپد بپه آن
فکر کنیم تهیه آب اس  ،زیرا نرسیدن آب کافی به بدن می تواند باعث گیجی ،کند شدن ذهپن
و غلظ خون گردد همچنین کم آبی بدن می تواند باعث افیایش ترس و سرد شدن بدن گردد.
حاال اگر شما در منطقه کویری و گرمی گیر افتاده باشی که شرای بدتر نیی می شود برای مثال
در مناطق کویری ایران در تابستان و در دمای  ۹۴درجه و بدون مصرف آب حداکثر زمانی کپه
یک فرد زنده میماند چییی در حدود  ۲الی  ۳ساع هس .
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در صورتی که همین فرد در زمان تابش در زیر سایه استراح کند و در شب بپه ادامپه مسپیر
بپردازد در حدود  ۲/۲روز می تواند بدون مصرف آب به زندگی ادامه دهپد .نکتپه حپایی اهمیپ
دیگر این اس که برای هر روز زنده ماندن در دمای  ۹۴درجه (با احتسپاب اسپتراح در روز و
حرک در شب) به مقدار  ۲لیتر آب نیاز اس .

یافتن آب در کویر
در کویر زمانی که تشنه هستید آب را فورا ننوشید ،آب را قپور ندهیپد ،بلکپه آن را در دهپان
میه میه کنید و به آرامی بنوشید ،از فعالی های غیر ضروری پرهیی کنید و پناهگپاهی بپرای در
امان ماندن از تابش خورشید بیابید ،در صورتی که هیچ سایهای نیافتید بدن خود را در شپنهپا
دفن کنید و تکه پارچه ای بر روی سر خود بکشید تا از تابش مستقیم در امان بمانید ،هرگپی در
گرما لباس های خود را در نیاورید این کار باعپث شپد تعپر شپما خواهپد شپد هرچنپد کپه
احساس گرمای کمتری کنید ،حتی صور خود را نیی بپوشانید ،در هنگامی که آب محپدود در
اختیار دارید مصرف غذا و نمک را کاهش دهید و در هنگامی که هیچ آبی در اختیار ندارید بپه
هیچ عنوان غذا نخورید.
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بدن شما قادر اس تا  ۰۱روز بدون مصرف غذا در شرای سخ به زندگی ادامه دهد.

اگر آبی به همراه دارید ،برای خنک کردن آن پارچه ای نمناک به دور ظرف حپاوی آب بپیچیپد
به گونهای که کامال آن را بپوشاند ،رطوب پارچه در هنگپا تبخیپر حپرار آب درون ظپرف را
می گیرد و دمای آب را کاهش می دهد .این روشی بوده اس که گذشپتگان بپرای خنپک نگپاه
داشتن آب از آن استفاده می کرده اند .پس از خشک شدن پارچه مجپددا آن را مرطپوب کنیپد.
برای مرطوب نگهداشتن پارچه میتوانید از آب شپور بپاتال هپا اسپتفاده کنیپد .حپاال وقپ آن
رسیده که شما با روشهای مختلف بتوانید به آب برسید.
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روشهای یافتن آب در طبیعت
.1تهییه آب به کمک خورشید
خورشید یکی از روش های تهیه آب در کویر این اس که گودالی به ارتفپا  ۹۱سپانتی متپر در
زمین حفر کنید (این روش در شنهای روان چندان کار ساز نیس ) در تپه گپودال لیپوان و یپا
کاسه ای قرار دهید سپس روی گودال را با  ۰تکه پالستیک کامال بپوشانید و دور تا دور گپودال
را با سنگ رییه بپوشانید سپس یک سنگ بسیار کوچپک در وسپ پالسپتیک قپرار دهیپد بپه
گونه ای که سنگ رییه دقیقا از دید باال در وس لیوان قرار داشته باشپد .از ایپن طریپق در اثپر
تابش و گرما ،خاک رطوب خود را از دس می دهد و بخار آب حاصل در برخورد بپا پالسپتیک
به شکل قطرا ریی درون لیوان می چکد .در این روش می توانید در هر  ۶سپاع نصپف لیپوان
آب تهیه کنید و قطعا کاری زمان بر اس و باید صبر پیشه کنید.
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.2تهیه آب با استفاده از گیاهان
روش دیگر تهیه آب در کویر استفاده از گیاهان کویری اس  .این گیاهان معموال ریشه و سپاقه
پر آبی دارند .البته باید متذکر شو که امکان اسکان مارهپا و … در ایپن محپل هپا وجپود دارد
البته نه در هر فصل عموما تابستانها.
.3تهییه آب با استفاده از آب نمک
در محلی که دریاچه های نمک وجود دارد می توانید معموال در  ۲۱سپانتی متپری بپه آب نمپک
برسید .می توانید با جوشاندن و سپس سرد کردن بخار آب به آب دس یابیپد بپه روش تقطیپر
که در مطالب فو ذکر شده اس ( .کیسه و لیوان)
اگر به این امکانا هم دسترسی نداشتید تکه ای از ریگ بیابان را در زیر زبان خود قپرار دهیپد
این روش باعث میشود بیا های دهان شما ترشح شوند و از مییان تشنگی شما کاسته شود.
.4پیدا کردن آب دنبال کردن رد پای جانوران
رد پای جانوران از راح ترین راه های تهیه آب تعقیب رد پای جانوران اس مطمئن باشید اگپر
در منطقه ای که شما هستید رد پای جانوری وجود داشته باشد قطعپا بپه آب نیدیپک هسپتید،
شترها در بیابان و اکثر جانوران در هنگا غروب آفتاب به سم آب می روند و در نهای شما را
به سم آب هدای می نمایند .اغلب حیوانا مدا به آب نیاز دارنپد .علپف خپوران اگرچپه در
مساف های طوالنی چرا می کنند؛ ولی هرگی از آب دور نمی شوند ،چرا کپه صپبح زود و غپروب
نیاز به آبشخور دارند .پیگیری ردپای شکارهای بیرگ اغلب به آب منتهی می شود .ایپن ردپپا را
(رو به پایین) تعقیب کنید .گوشتخوارن می توانند مد زیادی را بدون آب سر کننپد؛ زیپرا آب
الز برای بدن خود را از طریق شکار تأمین می کنند؛ بنابراین ،نشانه های مثبتی بپرای رسپیدن
به آب نیستند.
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.5پیدا کردن آب به وسیله پرندگان
پرندگان دانه خوار ،مثل سهره و کبوتر و مانند آن ،هرگی از آب دور نمی شوند .این پرندگان صبح
و عصر آب می نوشند .در نظر داشته باشپید کپه وقتپی ایپن پرنپدگان مسپتقیم و پپایین پپرواز
می کنند ،به سم آب می روند .وقتی از آب برمی گردند ،سنگین اند و از درخ به درخ پپرواز
میکنند تا متناوباً استراح کنند .مسیر آنها را پیدا کنید ،به آب خواهید رسید.
پرندگان آبی می توانند مساف های زیادی را بدون آب و غذا پرواز کنند .پس وجود آنپان لیومپاً
عالم وجود آب در نیدیکی نیس  .قوش ها ،عقاب ها و دیگر پرنپدگان شپکاری مپی تواننپد آب
الز برای بدن خود را از طریق مایعا موجود در بدن قربانیان خود تأمین کنند ،پس نمی توان
وجود آنان را عالم وجود آب دانس .
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.6تهییه آب با جمعآوری شبنم
شبنمبه استثنای بارانهای اسیدی کپه حاصپل فعالیپ کارخانپههپا و مراکپی صپنعتی اسپ و
می تواند باعث ایجاد آلودگی در خاک شود ،آب باران در هر کجا قابل شرب اس و فق نیاز بپه
جمع کردن دارد .از حوضچه های بیرگ استفاده کنید .حفره ای در زمین ایجپاد کنیپد و سپطح
کف و اطراف آن را با خاک رس بپوشانید ،حوضچه ی خوبی خواهد بود و می توانپد آب بپاران را
برای شما ذخیره کند .اگر پالستیک یپا پارچپه غیپر قابپل نفپوذ دیگپری بپه همپراه نداریپد ،از
ورقه های فلیی یا پوس درخ هم می توانید برای نگهداری آب اسپتفاده کنیپد .اگپر احتمپال
آلودگی در آب جمعآوری شده وجود دارد ،آن را بجوشانید.
در مناطقی که هوا در روز خیلی گر و در شب سرد اس  ،شبنم فراوانی مپی تپوان پیپدا کپرد.
وقتی شبنم روی سطوح فلیی جمع میشود ،میتوان آن را نوشید.
 .7تهییه آب به وسیله پارچه و لباس
از پارچه و لباس هم می توانید برای جمع آوری آب استفاده کنید و در موقع نیاز آن را بچالنیپد.
یک راه جمع آوری آب توس پارچه آن اس که پارچه تمیی را دور سا پپا و زانوهپا بپیچیپد و
در درون گیاه خیس قدیم بینید.

پیدا کردن آب در طبیعت و کوهستان
بهترین مکان برای جستجوی آب ،کف دره ها و مسیل رودخانه های خشک قدیمی اس  ،جپایی
که آب طبیعتاً از زمین خارج می شود و امکان دسترسی به آب از هر جایی دیگر بیشپتر اسپ .
اگر جوی یا حوضچهی آب دیده نمیشود ،به دنبال قسم هایی از زمین که گیاه در آن روئیپده
اس بگردید و سعی کنید نقطهی مناسبی از آن را حفر کنید.
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ممکن اس آب کم پایین تر از سطح زمین وجود داشته باشد و در حفره جمپع شپود .حتپی
کندن کف آبکندها و بستر جویهای خشک ممکپن اسپ باعپث جوشپیدن چشپمهای در زیپر
سطح زمین شود ،به خصوص در ریگیار این احتمال بیشتر وجود دارد .در کوه ،شکاف های بپین
سنگها را بگردید ،ممکن اس آب پیدا کنید.
پیدا کردن آب در دشت های ساحلی
در ساحل ،کندن زمین در باالی خ مدّ ،به خصوص جاهایی که توده های شنی بادآورده وجپود
دارد ،میتواند شما را به آب آشامیدنی برساند (حپدود  ۲سپانتیمتر یپا  ۲ایپنچ کپه در روی آب
شور قرار دارد) .این آب ممکن اس شور میه باشد؛ اما قابل شرب اس  .در پپایین پرتگپاه هپای
ساحلی ،به دنبال سبیی ها و گیاهان آب دار بگردید ،حتی خیه و سرخس .ایپن گیاهپان معمپوالً
درجایی که صخره ها جابجا شده و تغییر وضع داده اند ،وجود دارنپد و همپان جپا ممکپن اسپ
مقداری آب شیرین یا حتی چشمه پیدا کنید.
اگر چنانچه آب شیرین به هیچ وجه پیدا نشود ،آب شور هم به وسپیله ی تقطیپر قابپل اسپتفاده
اس ( .چگونگی انجا این عمل در بخش تقطیر و روش خورشیدی شرح داده میشود).
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از هر حوضچه آب نخورید
دق کنید هرگاه حوضچهی آبی را دیدید کپه در اطپراف آن گیپاه وجپود نپدارد ،یپا اسپتخوان
حیوانا در آنجا دیده می شود ،بدانید که احتمال خطرناک بپودن آن آب زیپاد اسپ و ممکپن
اس به مواد شیمیایی آلوده شده باشد .کنار آب را بررسی کنید ،ممکن اس نشانه های قلیایی
شدن آب را پیدا کنید .همیشه آبی را که از حوضچههای آب روی زمین برمیدارید ،بجوشانید.
در صحرا دریاچههایی هستند که راه خروج ندارند .این دریاچهها نمکی هستند و آب آنهپا قبپل
از نوشیدن باید تقطیر شود.
نظر شما چیس ؟ به نظر شما چه راههای دیگری برای تهییه آب در طبیع و کوهستان
وجود دارد؟ شما از چه روشهایی استفاده می کنید؟ تجربیا خود را با ما و دیگر سلوچی ها
در میان بگذارید.
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