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 چکیده

 یو مکان یپراکنش زمان ینخشک جهان و همچن یمهدر مناطق خشک و ن یریبا قرار گ یرانکشور ا

از بارش به صورت  یادیمقدار ز یگرد یاز سو .دچار بحران آب شده است یجو یها یزشنامناسب و ر

 ینشود.از ا یم یو شور شدن اراض یاز دسترس خارج و موجب کم آب یگودال ی یرهو ذخ یرتبخ ،رواناب

مقابله با کم  یاز آب باران برا یبهره بردار یریتمد یروش ها یناز شاخص تر یکیرو استحصال آب باران 

در انتخاب روش مناسب به  یداستحصال آب باران با یهاروش یردگبا توجه به تنوع گست. باشد یم یآب

مصرف آب   یزانو م ماعیاجت ینوع خاک و عوامل اقتصاد، یماقل، ینزم یاز جمله توپوگراف ییها یژگیو

و طبقه  یبه بررس یقتحق یندر ا نمود. یاستحصال در هر منطقه توجه جد یها روش یریبه کارگ یبرا

 دهدشود. نتایج مرور منابع نشان میه میپرداخت یرتحصال باران بر حسب سطوح آبگاس یهاروش یبند

استحصال در همان  و بومی یسنت یهادر نظر گرفتن روش مردم منطقه و یکه جلب مشارکت عموم

چنین هم. باشدیم های استحصال آب بارانترین پایهاز مهم مردم یو اجتماع یمنطقه و منافع  اقتصاد

 .بگیر کوچک دارای کارآیی و سازگاری بیشتری هستندسطوح آ

 
 مناطق خشک، خشکسالی باران، استحصال آبها:  کلید واژه

 

 

   

 مقدمه

 

 یبارش جهان یانگیندرصد م37تنها  یدارا یانهسال یمتر بارندگ یلیم250حدود  یانگینبا م یرانکشور ا

از  یشتردرصد ب6و تعرق در کشور حدود  یربخت یزاناست که م یدر حال یناست و ا متر( یلیم680)حدود

که از  است مکعبمتر  یلیاردم ۴13 کشور ساالنه ، حجم بارشیرواست. بر اساس آمار وزارت ن یجهان یانگینم

هرزآب هدر  یا یرصورت تبخ ها به بارش یهو بق آب تجدیدپذیر استمتر مکعب  یلیاردم 130تا  120مقدار  ینا
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در  همیشه مناطق ینا ساکنین ستا اوممدو  یجد انبحر یک خشک مناطقآب در  دکمبو که نجا. از آرود یم

 دهبووری از آن  هبهرو  بسیال با مقابله ایبرآن  آوریجمعو  بنااز روا دهستفاا جهت هیرا یافتن ایبر شتال

رواناب اشاره  ی یرهذخ یاتوان به نفوذ آب در خاک  یآب م هخیرذ یهاروش مهمترین جملهو از  ندا

 (88 ید.)مهدوکر

 

 که ستداده ا ننشا ها  سیربر. ستا هشد ساخته میانهورخادر  رانباآب  هخیرذ سیستم لیناو

و  نددمیکر کاـپ کاـخاشو  نگـساز  رااـیبهـش ب،اـنروا ارمقد یشافزا ایبر ن،میانهباستاورخا ورزانکشا

 هـبرا  باـنروا ،اـنهره حفر باو  نددمون  ازمیتر ادمتددر ا سنگی اریود ساختن به امقدآوری آن ا می جمع ایبر

آب باران با استفاده از  یساز یرهو ذخ یمختلف جمع آور یها یوه. شنددکر می یتاهد رـت ایینـپ ارعزـم

 یکشاورز یژهآب جهت مصارف مختلف به و ینتأم یبرا یروش یربازباران از د یرسطوح آبگ یاحداث سامانه ها

از آب  داریبر هبهردر  اولمتد یهااز روش یکی رانبا بگیرآ حسطو یاسیستمه( 1376 یبوده است .)قدوس

 هخیرآوری و ذ جمع رانبااز  حاصل بناآب روا لستحصا.در امیباشد رانباو آب  یالبیـس یاـهآب رـنظی یها

 رفمصا سایر یاو  تکمیلی ریبیاآ جهتآوری  جمع محل کـیدنز اـی وراـمج یـضو در ارا ددمیگر زیسا

 ورزیکشاو  ارپاید توسعه افهدا به ستیابید رمنظو به( 1353 یو کوچک یزاده)علیردگ می ارقر هدستفاا ردمو

 کخاآب و  مناسب دیریتـمآب و  فرـمصدر  وییـج صرفه ان،رـیا هـجملاز  خشک مناطقدر  ارپاید

 داریبره ربهو  مدیریت ییاجرا یهارهکااز را یکی یوـج یهاشیزاز ر داریبر هبهر زیسا بهینه. ستا وریضر

 .باشدیـم یـطبیع ابعـمنو  ورزیاـکش عهـتوسو  ءاـحیا ایرـب هژـیو هـب سترـسد قابلاز آب 

Hoogmoes & Stroosnijder,1984)) 

 

استحصال آب باران براساس  ی(سامانه ها1390یزیو عز ی) نشلیبند یمبه طورکل بر اساس تقس

 شوندکه عبارتند از: یم یمنوع تقس 3مصارف آب به 

 یمحصوالت زراع یدتول یرطوبت برا یحفاظت و نگهدار یها یستمس -1

 یو وحش یاهل یواناتح یمتمرکز نمودن رواناب برا یها یستمس -2

 یمصارف خانگ یبرا ینرواناب به دست آمده از پشت بام ها و سطح زم  یساز یرهو ذخ یجمع آور سیستم -3

 یو زراع

 

 یروش ها یبوده است بررس یفیالعات کتابخانه و به صورت کمقاله که با استفاده از اط یناز از ا هدف

 هدر منطق مربوط به هر سازه یها یژگیو یانو ب ,معرفییرآبگ یاستحصال آب باران و بر اساس سطح حوزه 

 .باشد  یم خشک و نیمه خشک 
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 ها مواد و روش

 

های نیز بارش آنکه منشاء  ست آبی ااستحصال آب مشتمل برجمع آوری،  ذخیره و بهره برداری از 

باشد. از های دائمی میهای ناشی از آنها در اولین مراحل تشکیل و قبل از پیوستن به رودخانهجوی و رواناب

 های سطوح آبگیر استفاده شود. رو برای استحصال آب با مفهوم ذکر شده الزم است از سامانهاین

 ست:آب باران شامل موارد زیر ا اهداف استحصال 

 سازگاری با شرایط کم آبی و استفاده بهینه از منابع آب در دسترس و آب باران  -1

 بهبود شرایط زندگی مردم ساکن در مناطق خشک و نیمه خشک  -2

 جایگزین کردن منبعی از آب به جای استفاده آز آب های زیرزمینی و تغذیه ی منابع آب  -3

 کی و کمبود آب و بهبود عملکرد محصوالت کشاورزی کاهش ریسک خشکسالی و اثرات نامطلوب خش-۴

آب باران در یک منطقه صورت بگیرد باید ویژگی های منطقه مورد نظر از جهت عوامل قبل از اینکه استحصال 

 زیر مورد بررسی قرارگیرد:

تعداد ، ارششدت ب، نور خورشید ,درجه ی حرارات هوا ,مقدار بارندگی ساالنه )توزیع بارشعوامل اقلیمی : الف(

 تغییرات ساالنه بارش (ضریب اطمینان باران، وقایع بارش

از نظر قابلیت نفوذ پذیری آب و عمق خاک ,میزان تولید رواناب و جاری شدن آب ,کیفیت خاک  :ب(نوع خاک

 )ظرفیت استحصال آب باران (

 نظر می باشد .وضعیت توپوگرافی :که جهت شیب و جهت طبیعی جریان های آب درسطح  ارتفاعات مدج(

 د(پوشش گیاهی :در سطح زمین های لخت آب خیلی سریعتر جریان می یابد .
 

 معرفی سیستم های استحصال آب باران

 بوده معمول دنیا خشک مناطق اغلب در کهن سنت یک بعنوان آب استحصال فرآیند اینکه به توجه با

 بطرق آب استحصال های سیستم بندی طبقه. اند آمده  ودـبوج تاـراس این در نیز متفاوتی های تکنیک لذا

 مبنای  رینـت جـرای اـام. ودـش یـم امـانج آب سازی ذخیره یا استفاده نحوه اساس بر معموال و گوناگون

 .است آبگیر سطح وسعت و اندازه ،است استفاده مورد نیز اکنون هم که بندی طبقه

 

 

 بندسار  انحراف آب از مسیر طبیعی:                                                                                                

 پخش سیالب                                                                                                                            

 سطوح بزرگ آبگیر و                                                      

            استحصال در داخل بستر سیالبی:                          روش های سیالبی                                                    

 خا کریز طولی بلند، خوشاب                                                                                                             

 روش های استحصال                                                            پشت بام       

                                                                         آب باران               

 سطوح کوچک آبگیر                                                 
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 ای :بانکتسیستم های درون مزرعه                                                                                                    

 ,پیتینگ  پشته های هاللییا تراس بندی ,                                                                                              

 ی رواناب های کوچک جمع آورحوضچه                                                                                               

 سامانه های آبگیر لوزی شکل                                                                                                

 

 یها یزشاز ر یناش یدیتول یها یالباستفاده از س سیستم های سطوح آبگیر بزرگ و روش های سیالبی : -1

 یرهبه منظور ذخ یبکم ش یها و آبراهه ها و پخش آنها در اراض یلها از مس یالبکوتاه مدت باانحراف س یجو

 یبه معن یالبیس یاریشود. آب یاستفاده م یزکه در حال حاضر ن است یمزراعت د یخاک برا یلرطوبت در پروف

 شوند: یم یمتقس یرباشد که به دو دسته ز یم یاریدر آب یالباز س یمهار، پخش و بهره بردار

 

خاک  یلدر پروف یرهذخ یدر بستر رودخانه برا یالبروش از س ین: در ایالبیالف( استحصال در داخل بستر س 

 ینشود . ا یزمان نفوذ در خاک استفاده م یشآب و افزا یانبا کاهش سرعت جر یسترش در سطح اراضو گ

ان یدر بستر رودخانه باعث کاهش سرعت جر  یکدا یاکوچک  یتوسط ساخت سدها یا یعیروش به طور طب

 یوهختان مو در یاهیگ یرشد گونه ها یشخاک و افزا یزیرسوب شده، بهبود حاصلخ ینیته نش یشو افزا آب

 را به دنبال دارد.

 

 کشتمجاور منتقل و به مصرف  ی: خارج از بستر رودخانه ها آب را به اراضیعیطب یرب( با انحراف آب از مس

 .رسانند یانواع محصوالت مناسب م

 

پخش سیالب در مراتع عبارت از عملیات جمع آوری، کنترل و انحراف هرزآبها و سیالب  پخش سیالب:

جریانات سطحی آب در اثر بارندگی ها و پخش آن در سطح مراتع یا دیمزار های نسبتاً هموار های ناشی از 

مجاور می باشد.یکی از بارزترین طرح های پخش سیالب در شنزارهای گربایگان فسا در استان فارس به اجرا 

قتصادی جوامع تغذیه و تقویت سفره های آب زیرزمینی، بهبود وضعیت ا,هدف از پخش سیالب درآمده است 

مزایای از  .باشد محلی، کاهش اثرات تخریبی سیالب ها در مناطق مسکونی و اراضی زراعی پایین دست،

 می توان به: استفاده از سیستم پخش سیالب

 کاهش فرسایش آبراهه ای و جلوگیری از خسارات ناشی از سیل در پایین دست؛-1

-برداشت بی سائل ناشی از فرونشینی زمین در اثرتغذیه سفره های آب زیرزمینی و جلوگیری از م -2

 رویه آب از منابع زیرزمینی

 کم کردن رسوب در آبراهه ها -3

 تسطیح زمین در نتیجه انباشته شدن رسوبات -۴
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اطراف خشـکه رودها،  یروی خطوط تراز در دشـت ها یزبندسـار کرتی اسـت که با بنای خاکر بندسار:

رواناب دامنه مشرف به داخل  یا یالبو سـ یجادمناطق تپه ماهوری ا یها در  ها و اراضآبراهه  یربا بستن مس یا

خاک نفوذ کند.بیشتر در استان خراسان جنوبی و رضوی به کار در  یجو نگهداری می شود تا به تدر یتآنها هدا

یش آبدهی آبخوان ها و افزا تغذیه ،های شور و اصالح خاک ییآبشو ،مزایای استفاده از بندسارشامل. می رود

 اشتغال شاورزی و ایجادمحصوالت ک تولید ،زایی یاباناز گسترش ب یریجلوگ ،ش بادیفرسای کاهش ،قنوات 

    باشد.می

 

 
                                           

برای جمع های به نسبت کم شیب عبارتست از احداث موانعی از خاک یا سنگ در مسیر آبراهه خوشاب:

 شیب داخلی آبراهه نیز شکسته می شودآن، با تجمع رسوب های اراضی باالدست در پشت  آوری آب به مرور 

و به صورت پلکانی در می آید که می توان از آن برای کشت درختان ,علوفه و غالت استفاده کرد در استان 

 بندها را مشاهده کرد.هایی مثل خراسان ,کرمان و سیستان و بلوچستان می توان این نوع 

                             
 

در  شود کهبخیز با مساحت کم اطالق میآها به حوضه های این سیستم :کوچک یرسطوح آبگ یها یستمس -2

 آوری جمع ابــروان تمــسیس نــای در .آنها تامین نیاز آبی در سطح یک مزرعه یا یک خانواده مطرح است

 محل در استحصالی آب. رسد می برداری بهره به آوری جمع سطح مجاورت در ،زراعی زمین قطعه یک در شده
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 به نیاز مورد مواقع در و آوری جمع مخزنی داخل یا و شود می مصرف گیاه توسط  مستقیما و ذخیره گیاه ریشه

ورزی یا منازل انجام می شود از جمله ی .معموال توسط بخش خصوصی و افراد مالک اراضی کشارسد می مصرف

 آن می توان به سیستم های درون مزرعه ای یا پشت بام ها اشاره کرد.

 
به طور کلی سیستم جمع آوری آب باران در پشت بام ها در شهر ها از جمع آوری آب در  (پشت بام ها: الف

این روش از سطوح آماده ی پشت  سطح پشت بام شروع تا محل ورود به مخزن جمع آوری ختم می شود .در

بام ساختمان ها ی مسکونی و انبار ها و ...استفاده می شود ,برای برداشت و ذخیره سازی آب باید به عواملی 

چون الگوهای بارش ,فضای موجود برای ذخیره سازی ,بودجه و زیبایی شناسی و همچنین مساحت ایجاد شده 

 توسط سقف در نظر گرفته شود . 

اجزای ق های گالوانیزه و ... باشد .شکل زیرت بام ها می تواند از جنس کاهگل ,سفال ,آسفالت ,ورسطوح پش

 اران در پشت بام را نشان می دهد .   سیستم جمع آوری آب ب

                                               
 

آبگیر درون مزرعه ای جزئی از سطوح آبگیر کوچک هستند که  سیستم های :یدرون مزرعه ا یها یستم(سب

توانایی اجرایی در هر شیبی با نگهداری مداوم و سازگاری نسبتا زیاد  و هزینه ی نسبتا کم دارند .این سیستم 

درون  یها یستمس ینمهمتر ا کنترل فرسایش سبب ته نشینی رسوبات در اراضی کشاورزی می شوند.ها ب

کوچک رواناب، سطوح  ی، حوضچه ها)پیتینگ(کوچک یشکل، چاله ها یهالل یپشته ها شامل یمزرعه ا

 .خطوط تراز و ... است یرو یبندسار، تراس بند ی،نوار

 

متر و 5/1نزدیک به نیم دایره به شعاع ، هایی به شکل هاللیعبارتند از چاله :هاللی شکلپشته های 

و عمود بر جهت شیب و توسط نیروی کارگری و ابزاری چون سانتی متر که در امتداد خطوط تراز ۴0-30عمق 

با تکیه بر دانش بومی در استان سیستان و بلوچستان  1378در سال  بیل و کلنگ و تراز بنایی حفر می شوند.

خاکی است, که باید در طراحی ابعاد ,فواصل ,چگونگی احداث و تعیین تعداد  -طراحی و اجرا شد ,سازه ای آبی
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 حجماز:   تندرعبا ،بگیرآ یها   حیاطردر  هاللی ثر ملمؤاعو ر هکتار دقت کافی انجام شود .مناسب آن د

 . کخا بافتو   جنس ،عرصه گیاهی پوشش ،بگیرآ هاللی اثحدا محل شیب ،ندگیربا تشد ب،ناروا

 کماز این روش در اراضی مسطح و خاک های مارنی و بسیار شور برای احداث این سازه مناسب نمی باشد.

  .شیب استفاده می شود

                                 
عبارتست از ایجاد چاله های کوچک در خاک به منظور افزایش نفوذ  های کوچک یا پیتینگ:چاله 

 پذیری آب و ذخیره ی بارش در داخل چاله ها و خاک اطراف آن و جلوگیری از جریان های سطحی آب های

نامنظم سبب  یها یارش یجادبا ا حاصل از بارندگی که به افزایش رطوبت قابل استفاده گیاهان منجر می شود.

همچنین احیا و اصالح خاک های سله بسته می شود .یک  آب یاز حرکت سطح یریجلوگو یرینفوذپذ یشافزا

 روش قدیمی که غالبا در آفریقای شرقی و غربی رواج دارد.

 
این روش برای شیب های مالیم مناسب است و در محیط های خشک رواناب :تحصال سطوح نواری اس

 تقسیم نوارهایی به زمین ،تراز خطوط امتداد .درتر که میزان تولید محصوالت در سطح پایینی است کاربرد 

ه عنوان نوار رو به باال ب یک. شود یم یمتقس یردر امتداد مس ییها به بخشزمین روش,  این در .شود می بندی

از حد  یشب ید. نوار با محصوالت نباشود یکشت م یزن دست یینپا ینزم یککه  ی, در حالرود یبه کار م یزآبر

 .شود یم یینتع یازآب روان مورد ن رمطابق با مقدا یزکه عرض حوضه آبر یمتر( باشد, در حال 3تا  1) یضعر
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 تقریبا سطح بهآن  تبدیلو  مینز شیب شکستاز   رتعبا اس بندیتر تراس بندی روی خطوط تراز :

 .نمایند می داریخاکبرو  یخاکریز پلکانی رتصو بهو  شکستهرا    منهدا  افقیکه طی آن شیب 

و  کخادر  ذ دادن آننفوو  ها  بناروا رمها رمنظو به ازتر طخطوروی  بر که هستند فقیی ا ها  یجو ها   بانکت

ای پرهزینهی  هاش از رو ، خصوصااسً بندیترو بانکت اثحد.ا شوند می دیجاا منطقهاز  اـنهآ دنکر  رجخا  یا

 تباغا اثحدا ،عیزرا ضیدر ارا غلبو ا ندداردبررکا تعامردر  صالحیروش ا یک انعنو به کمتر که هستند

 . شوند  می گرفتهربهکا داریبخیزآ تعملیاو  ریختکادر ه،میو

 و فرسایش نظراز  نیابحر طنقا یاو  باشد االب ربسیا مینارزش ز که جاهاییدر  بیشتر یبنداستر

 تجریانا کاهش ،چیز هراز  قبل  بانکت  اثحداز  ا  فهد. دگیر می منجاا ( ها  دهنظیرحاشیةجا ن)فریآخطر

 علوفه تولید یشافزدر ا عمالو  ً دـباش  ن ها میآ اریسوبگذ، و ر ها  بسیال لکنتر  (ها  بناروا )آب سطحی

 می آورد. همارـف   زـنی آن را  اهشـک تموجبا ،عمق کمی  ها  کخادر    حتیو  اردند مثبتی تعتاثیرامر
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 نتایج و بحث

 

وقوع خشکسالی های مکرر و بهره برداری بی رویه از یران، در ا یخشک یدهبودن پد یبا توجه به ذات

عیت به سمت مراکز شهری که نتیجه امر هم چیزی نیست جز افزایش مهاجرت جمکه  عرصه های منابع طبیعی

از آب موجود و  ینهاستفاده به ،و زیست محیطی را بدنبال خواهد داشت یبالطبع مشکالت اجتماعی، اقتصاد

. روش  در کشور است یرفع کم آب یبرا یاساس یاهداف خاص، راهبرد یکنترل رواناب و استفاده از آنها برا

برحسب اهمیت . یت این امر از گذشته تا کنون می باشد های سنتی استحصال آب باران نشان دهنده ی اهم

ی هر کدام از روش در نظر گرفته اند که قبل از اجرامنابع و استحصال باران طبقه بندی های متعددی برای آن 

اجتماعی و سازمانی برای حصول ، ها در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی و خاک مناسب و عوامل اقتصادی

 ی می باشد .ی بهتر ضرورنتیجه

روش های جدید جمع آوری آب باران که اغلب  اختراع کشور های غربی است باید در به کار بردن  

شرایط و امکانات و نیاز کشور و استان بهترین روش  دقت کافی به عمل آورد تا با  تعدیل  و تطبیق دادن آنها با

طبقه بندی سامانه های استحصال بر حسب  ه ای بررسی مقایس . در این پژوهش ما به اقتصادی را انتخاب کرد 

ن یا سیستم های درون اکوچک جمع آوری آب بار های  پرداختیم که حاصل امر اینکه سامانه سطح و حجم 

مزرعه ای قابلیت احداث در شیب های تند با هزینه ی نسبتا  کم و ماندگاری و سازگاری نسبتا زیاد دارند و 

و افراد مالک اراضی اجرا می شوند که امکان  نظارت و کنترل بر سطح  همچنین توسط بخش های خصوصی

 هدف و سامانه ی آبگیر وجود دارد .

گیر بزرگ یا پخش سیالب که توسط بخش دولتی و سازمان ها در سطح وسیع با بسامانه آدر حالیکه  

ن سیستم ها ای کم شود شیب های طوالنی اجرا میشوند که سبب شده است که میزان کنترل و نظارت برآنها 

.وجود رواناب های تند  مصنوعی انجام می شوندتغذیهپروژه های  بزرگ کشاورزی یا  برای تامین آب طرح های

 و کوچک آبگیر سطوح با این سطوح  و جریان های آبراهه ای  در سطوح آبگیر بزرگ بزرگترین وجه تمایز

در اجرا و پیاده سازی هر کدام از روش ها در نظر  .شدمی با ای( )صفحه ای ورقه و شیاری جریانات دارای

شرایط اقتصادی و استفاده از شیوه های نادرست استحصال ، مشارکت عمومی مردم، نگرفتن پتانسیل منطقه

 ه این  طرح ها  به حساب می آید .آب از عوامل اصلی محدود کنند
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 تهران-باران یرسطوح آبگ یسامانه ها
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به منظور  یجهت استفاده از دانش بوم یا یوه(، استحصال آب باران ش1391)  .،,ج یزدی یی.طباطبا . وب ,یچکش -

 باران یرسطوح آبگ یسامانه ها یمل یشهما ینآب در مناطق خشک، اول ینتام

 ینب  ,چهارممنابع آ یریتدر مد یننو ی( استحصال آب باران از پشت بام،راهکار139۴) .،ح ،نژاد یملک. حسن زاده,ا -

 باران یرسطوح آبگ یسامانه ها یمل یشهما

  خشک نیمهو  خشک مناطقدر  رانباآب  لستحصاا یهارهکاو را چالشها( 1397) .،ق ،یذوالفقارو  م, ,یدستوران -

 تهران-باران یرسطوح آبگ یسامانه ها یمل یشهما ین(. هفتموارسبز نشهرستا)

 یباران در مناطق مسکون یرعملکرد سطوح آبگ یابیارز ( 1391) .،ا ,ییشمسا و ب. ,یانثقف. ح.، ,م یمهر اباد رشیدی -

 باران مشهد مقدس یرسطوح ابگ یشهما یناول ینشهر قزو یمطالعه مورد یاپآب یها یازن ینتام یبرا

 یفضا یاریاستفاده از آب باران جهت آب یقیتشو یها یاستس ی( ، بررس1395)  .،ینیان،فام . ا.،ع ی،سلطان احمد -

 مشهد یمطالعه مورد یسبز شهر

 یااستحصال آب باران از پشت بام ها و مزا یها یستمس ی(معرف1396) .ع ,یطرق یواحدو  ح.  ،ییرجا زاده ,ز. یبانیش -

 باران یرسطوح آبگ یسامانه ها یمل یشهما ینآنها ,ششم ی

 نشریه  سمانیآ تالونز هخیرذ یهااز روش  دهستفاا با تعامر حصالا لعملراستود  فنی یها مرتع لعملراستوو د بطاضو -

 ۴19 رهشما

 یالبیس یکشاورز یحفاظت خاک و آب برا ی(کتاب بندسار روش سنت1396) .،,کیم. کمال،یعرب خدر -

در مناطق خشک  یمقابله با کم آب یبرا یاز آب باران راهکار ینه(، استفاده به1397) . ع.، ,میزارع چاهوکو  ز.  ی،نور -

 .1سال پنجم شماره  یدارآب و توسعه پا یهک، نشرخش یمهو ن

 .چاپ هفتم انتشارات دانشگاه تهران 12،جلد  یکاربرد یدرولوژیه. (1388  ) .،، میمهدو -

 1389ابرها،  یبارور یآب، مرکز مل یقاتموسسه تحق یرو،و استحصال آب از مه، وزارت ن ییزدا مه -
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