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 چكیده

 

در پی یافتن راهی برای تامین نیازهای آبی خود بوده مبود آب در مناطق خشک همواره بشربا توجه به ک

. برای غلبه بر معضلل کلآ آبلی میبا لد    است . جمع آوری آب باران و رواناب های حاصله از آن راهی 

باعث  و ادهباران را در زمین کاهش د، امكان نفوذ آب ین های بایر به اراضی  هریدیل زم هرسازی و تب

سیل آسا  صورت رگباری وبارندگی در مناطق خشک بیشتر به   ،جاد حجآ بیشتری از رواناب می  ودای

که باعث گرفتگی معابر و خسارت به منازل و زمین های کشاورزی می  ود. استحصال آب باران می با د 

بودن اکثر  وه بر جلوگیری از خسارات نا ی از سیالب باعث تامین نیاز آبی کشور) با توجه به خشکعال

. در این مقاله سعی  ده که رو هایی که پیشینیان ما در گذ ته برای مهار رواناب مناطق ایران( می  ود

در  ومعرفی گردد  ،آمدهبشر به آن فایق  ،از آن بهره بردند به همراه روش های نوینی که با پیشرفت علآ

 نهایت پیشنهاداتی برای مقابله با بحران کآ آبی کشور مطرح  ده است.

 رواناب ، هوتک، دکار،استحصال، کلمات کلیدی: روش های سنتی، روش های نوین

   

 مقدمه  

 

 درروی بشلرررار داده اسلت.    افزون جمعیت و نیاز بیشتر به آب ، مشلكالت زیلادی را پلیش   افزایش روز

صلرفه جلویی در مصلرب آب     ،میزان بارش و توزیع نامتوازن آن مناطق خشک ازجمله ایران با توجه به کآ بودن

 [1].ومدیریت وبهره وری مناسب از منابع آب ضروری است

 ،متخصصین با احداث سد بر روی رودخانه ها یا بهره برداری از آب های زیرزمینی به وسلیله ی پمالاآ آب  

، اما رو ی بلرای منلاطقی کله فارلد آب هلای سلطحی و منلابع        ن آب مورد نیاز می نمایندهآ نمودسعی در فرا

و بلا  رودخانه ها  هملواره میسلر نبلوده     حوضه یزیرزمینی می با ند ارایه نمی دهند. عالوه بر آن انتقال آب از 

 .در تعلادل نیسلتند   و بردا ت ازمنابع زیر زمینی هآ با تجدید پذیری طبیعی آنهزینه های هنگفتی همراه است 
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مالحظه می  ود این روش ها با پایداری زیست محیطی و طبیعی همراه نیستند . وجود بخش وسلیعی از  منلاطق   

، ستند و با مشلكل کلآ آبلی مواجله انلد     خشک و نیمه خشک کشور که از  بكه ی  رودخانه های بزرگ  دور ه

مناطق کلآ آب  تحصال آب باران به منظور تامین آب ایجاب میكند تا از روش های دیگری از جمله سامانه های اس

بلا   .ملی رسلد   هزار سال پیش 5تا  3در دنیا  به  از روش های استحصال بارانتاریخچه استفاده . [2]استفاده  ود

  [3].کارایی دارند در بسیاری از نقاط دنیا هنوزی سنتی روش ها  ،توجه به توسعه روش های نوین

   نمفهوم استحصال بارا -1-1

 عبلارت اسلت از جملع آوری   . استحصلال آب  ه با استحصال آب باران وجود داردتعاریف متعددی در رابط 

در مناطق خشلک کله آب    [4].سنجیده ی آب باران از سطح)آبخیز( و ذخیره سازی آن برای ایجاد یک منبع آب

را ملین هلا   زتوان بخشلی از  د می نداری خالی زیاد و تراکآ جمعیتی کمی و زمین هابه اندازه ی کافی وجود ندارد 

ای مختلفلی انجلام ملی پلذیرد و مشلكل کمبلودآب را       برای جمع آوری سیالب اختصاص داد، اینكار به روش ه

 .ب مورد نیاز الزمه اینكار ملی با لد  ،جمع آوری و ذخیره آب برای مصاربر طرب می کند. ایجاد روانابحدودی تا

به منلاطقی کله بلرای آبیلاری      نامرغوب بوده و انتقال آب  ،گیاهانآوری آب از مناطقی که برای کشت  جمع [5]

 .[6]هوم دیگری از استحصال آب می با دمف دگیاهان با کمبود آب مواجه ان

سلطوح   .سیستآ استحصال باران را به سطوح آبگیر کوچک و بزرگ تقسیآ کردنلد ، چكشی و طباطبایی 

مترمربع متغییر اند . این سطوح ملی توانلد    1000د مترمربع تاآبگیر کوچک )پشت بام منازل و داخل منازل ( ازچن

. گیری از نفوذ به  لكل مصلنوعی با لد   خورده یا طبیعی با د یا به منظور افزایش رواناب و جلو به صورت دست

مخلازنی بلرای    رواناب سطحی ازاین سطوح جمع آوری ودر رطعه زمینی درمجاورت آن استفاده می  لود یلا در  

 معملوال  آب آوری جملع  سیالبی(، سیستمهای  یب زیاد و سطوح با) آبگیر بزرگ سطوح. می  ودآینده ذخیره 

 اصلطالحاتی  بلا  سیسلتآ  این .آن دارند بر کمی بسیار کنترل کشاورزان و مناطق کوهستانی می با د در مراتع و

 ، لود  می  معرفی "ای مزرعه برون آبگیر سامانه یک از استحصال" یا و "طویل  یبهای از آب استحصال "مانند

 [6] .استو جریانات  یاری و وررهای )صفحه ای( از مشخصه های این سیستآ   تند های رواناب وجود

 ب باران  آاهمیت و ضرورت استفاده از  -1-2

 :را میتوان به صورت زیر بیان کردبطور کلی اهداب اصلی استحصال آب باران 

 افزایش جمعیت و تامین نیاز آبی آنها -1

 ری از ایجاد خسارت نا ی از سیالب جلوگی -2

 کاهش منابع آب زیرزمینی و لزوم تغذیه ی مجدد آن -3

 جلوگیری از مهاجرت و خالی  دن مناطق خشک به خاطر کمبود آب -4

 تامین نیاز آبی کشور به خصوص در بخش کشاورزی -5

 جلوگیری از هدر رفتن رواناب سطحی -6
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مترمكعب مسلتقیآ تبخیلر  لده و     295عب است که میلیارد مترمك  413حجآ بارش ساالنه ایران حدود  

بلاری بله    میلیارد مترمكعب از آن به رواناب سطحی تبلدیل  لده و   93.می ماندمیلیارد مترمكعب باری  118تنها 

میلیارد مترمكعب آبی که از طریق رودخانه های مرزی وارد می  ود در کلل   12آبخوان ها نفوذ می کند. باتوجه به

یلیلارد مترمكعلب آب   م 90درصلد از  93میلیارد متر مكعب می رسد . حلدود   130به ر کشورحجآ آب تجدید پذی

اسلا   بر . [7]درصد خانگی و مابقی در صنعت و معدن به مصرب ملی رسلد    6،ورزیدر بخش کشا ،بردا ت  ده

، ی رلرار دارد  لدید آبل  بحلران  ، ایلران در  لرای    بملل و موسسه بین المللی ملدیریت آ  اخص های سازمان 

درصد به منابع آبی خود بیفزاید. این خود اهمیت استحصال آب  112باید 2025تا سال  همچنین اذعان دا تند که

 [8] .را در این  رای  کشور نمایان می کند

  

   ی استحصالروش ها -2

 

ربلاز  در این مقاله با توجه به اهمیت استحصال آب باران به بررسی روش های مختلف ملورد اسلتفاده از دی  

 تاکنون با روش تحقیق کیفی و مطالعاتی پرداخته  د.

 روش های سنتی استحصال باران -2-1

 

 آب انبار -2-1-1     

این سازه معموال در مناطق خشک و در محل رفت و آمد انسان ها و احشام ساخته می  ده تا با پر  لدن    

که رواناب هلا از طریلق    در دل زمین اند یمخازن ،هاانبار آب[9] .گیردارش به تدریج مورد استفاده رراردر هنگام ب

هلدب اصللی آب    [10].ز سنگ و ساروج سلاخته ملی  لوند   ب انبار ها بیشتر اآ. یک نهر به آن منتقل می  ود

. نمونه های زیلادی از آب انبارهلا   ارها در گذ ته ذخیره آب برای  رب ، مصارب کشاورزی و خانگی بوده استانب

 (1 -1) كل  [11]های گرم و خشک جنوب ایران بوده است .در بیابان ها و د ت 

 چاله فلسی -2-1-2

 50-40سانتی متلر و ضلخامت پشلته     40-30متر و عمق  1.5، تقریبا نیآ دایره به  عاع چاله هایی هاللی

ی متر مكعب در امتداد خطوط تراز و عمود بر جهت  یب مل  1-0.7سانتی متر می با د. حجآ آبگیری آنها بالغ بر 

 [12] .میلی متر برای احیای مراتع کارامد می با لد 300روش چاله فلسی برای جمع آوری باران های کمتر از با د.

 (2-1) كل 

 سطوح صیقلی  -2-1-3 

 شمه و رنات مشكل بوده یا به دلیلل  لوربودن ،  مناطق خشک و نیمه خشک که دسترسی به چمعموالدر

. دامنله تاله هلارا بلرای      لده اسلت  ، استفاده های سال با  دت بودهدر برخی ماه بارش ها فق   و مناسب نبوده

حاصله را بله نلواحی پلایین تلر      آب در پایین تاه با ایجاد نهرهای کوچکافزایش میزان رواناب صاب میكردند و 

 [13].هدایت میكردند
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 آب انبار عشایری   -2-1-4

 6طلول   و 3ن به  كل مستطیلی با عرض آب انبارهای عشایری معموال در د تها و محل های عبور آب بارا

 ب از سلطل و طنلاب و  آبرای بردا ت  ده و  با دیواره های سنگی احداث می متر 3تا  2متر در دل زمین با عمق 

 (3-1) كل  [14].های بزرگ از پله استفاده  ده استدر آب انبار 

 سنگ آب  -2-1-5

هلا و صلخره    گد. حفره هایی در درون سلن نیسنگ آب ها به طور طبیعی و براثر فرسایش به وجود می آ

هی در اختیلار  آب را برای مدت کوتلا  ،این روش .دارند ندارند وآب باران را نگه میکه رابلیت نفوذ  های کوهستان

 [14].می دهد دام های عشایر ررار

 چاه مالداری -2-1-6

امروزه حفر ایلن چلاه    .بوده استزیرزمینی مورد استفاده  از دیرباز حفر چاه ها برای دسترسی به منابع آب

یلک حلقله    دارایاین چاه ها معموال  [13].خشک امید زیادی به آن وجود دارد در مناطق های دستی رواج یافته و

آن هلا  عمق  .دام تعبیه می  وددرکنارآن حوضچه هایی برای آبشخور و یک چرخ چوبی برای بردا ت آب است و

 [14] متر می با د. متر و با رطر یک 20تا  2معموال بین 

 دکار هوتک و -2-1-7

دکار زمین مسطح با کشت یا بدون کشت که  امل حوضچه های خاکی با دیلواره هلای کوتلاه بله ارتفلاع      

. این زمین ها معموال بلرای مهلار سلیالب و کشلت سلیالبی در      هكتار است 25تا 1تر و مساحت بین م 5.1حداکثر

. در اطلراب ایلن سلامانه بله     ی یک دروازه ورودی سیالب می با دها دارا دکار .ارمورد استفاده ررار میگیردچابه

 ماه تا یک سلال روی آن  3بین  می توان با توجه به میزان بارندگی و سیالب  .میكنند کا ت نهال های بومی اردام

 (4-1) كل [15]کرد.کشاورزی  زمین ها

شتزارها. هوتک به برکله هلا و گلودال    هوتک سازه ای با هدب جمع آوری سیالب برای احشام و آبیاری ک

 (5-1) كل  [5]هزار مترمكعب دارند. 3متر با حجآ آبگیر هزار تا  3-1هایی اطالق می  ود که عمق 

 بند های خاکی   -2-1-8

د کله  چین و گلابیون ملی با ل    سدهایی که در آبخیز داری مورد اهمیت اند  امل بندهای خاکی و سنگ

میتوان پشت آن ها ذخیلره کلرد. سلاختن سلدهای کوچلک )بنلدها(        آب را نیز ،عالوه بر جلوگیری از فرسایش

آب جملع  النكا اسلتفاده  لده و  و جزیره سری روش ردیمی است که در جنوب هند ،درعرض رودخانه های محلی

. بنلدهای رلدیمی در هنلد    خانگی و آبیاری کشاورزی بلوده اسلت  آوری  ده در پشت آن ها بیشتر برای مصارب 

 [16] ل موجود در محل ساخته  ده اند.عمدتا از گ

بطور پشلت سلر هلآ و در امتلداد      می  ود که  هگفتاز خاکریزهای کوتاه ی متوالی  مجموعه ها به بندسار

مهلار نمایلد. بله ایلن     را دست های حاصل از بارندگی در باال خطوط تراز زمین به نحوی احداث میشود که رواناب

بندسلارها   [17] .گلردد  و باعث افزایش رطوبلت خلام ملی    کردهبندها نفوذ دست  البا در كل رواناب به تدریج 
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با توجه به ساختار به سه گلروه داخلل آبراهله ای ،     که بومیان خراسان از آن بهره می بردند ورو ی ردیمی است 

 [18]بندسار د تی تقسیآ بندی می  وند.  کنار آبراهه ای و

 1حوضچه های نگهداری مرطوب -2-1-9

ایی که در فصول مرطوب سال وجود دارند به عنوان سطوح متعادل کننده یا ذخیلره کننلده بلا    حوضچه ه

مسلاحت   درصد 50-25 متر است و 3-1.3دارای عمق و  از بین رفتن آالینده ها می  ود فرآیند بیولوآیكی باعث

 [20,19].آن را گیاهان پو انده اند

 

 

 
 

 آب انبار عشایری، :3-1: چاله فلسی،  كل2-1آب انبار،  كل :1-1) كلتصاویر مربوط به روش های سنتی - 1كل  

 : حوضچه نگهداری مرطوب(6-1: هوتک،  كل5-1: دکار،  كل4-1 كل

 

                                                                                                                                                   روش های نوین  -2-2

 پشت بام سبز -2-2-1

پشت بام سبز الیه های عمیقی از خام که با چمن و یا سایر گیاهان بر روی بام ها می با د. ایلن بلام هلا    

  [20].ی  لود درصلد آب بلاران مل    40-20درصد باعلث جلذب    90-70عالوه بر کاهش دمای ساختمان به میزان 

وانلاب بله   و میلزان ر درصد از آب باران را ذخیره می کند  50بام سبز تا   stahre (2008)براسا  مقاله تحقیقاتی

بام های سبز بهترین  یوه مدیریتی بلرای کلاهش اثلرات زیسلت محیطلی بلا        [21].تغییرات فصل وابسته است

 [22]دریافت آبهای مرتب  با رواناب  هری هستند.

                                                   
1- Retration Wet Pound  

1-3 1-2 

1-4 1-5 1-6 

1-1 
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 د زیرزمینی  س -2-2-2

به وسیله ی آن جریانلات   امتداد می یابند تا تا سنگ بستر  و ها احداثرود این سدها در رسمتی از خشک

بهترین مكلان بلرای احلداث آنهلا روی      [23] ود.  ده و یک سفره زیرزمینی ایجاد زیرسطحی رودخانه متورف

در  ،ر بلنلد ملدت میتوانلد بله صلرفه با لد      د آناستفاده از بستر رودخانه هایی است که از رسوبات پر  ده اند.

، سلاختار زملین  ناسلی    به وجود رودخانه های  نی و فصلی، توپوگرافی مناسب منطقه احداث این سدها توجه

 [24]مناسب و وجود مصرب کننده اهمیت دارد.

  بنآ  جمع آوری مه و -2-2-3

، جملع ملی   ن بر روی سلطوح سلرد  ه با ررار گرفتدر صورت وجود  رای  مناسب رطرات آب موجود در م

، میزان رطوبت موجلود در مله از جملله    ا را ذخیره کرد. فراوانی وجود مه، سرعت و جهت بادتوان آنه  وند و می

رای استفاده از این روش لحلا   لود: دملای    فاکتور مهآ که باید ب مل مهآ برای حجآ حاصله ازآن است. چهارعوا

یک بودن به محل بهره برداری از آب و امكان دسترسی بله منطقله نصلب    ، نزدهوا، خصوصیات توپوگرافی منطقه

در صورتی که دمای سطح به زیر دمای  بنآ برسد ،  بنآ تشكیل می  ود. از جمله معیار ها بلرای   [25] .سامانه

  [26].ال و رسیدن به زیر دمای  بنآ استجمع آوری  بنآ وجود رطوبت با

 مدیریت رطوبت خام -2-2-4

و بله منظلورافزایش میلزان آب    آب سبز نیزاطالق ملی  لود    آن یریت رطوبت موجود در خام راکه بهدم

برای ایلن منظلور روش    Di Dano (2009) درصد از بارندگی است استفاده میشود، 65در خام که حدودا  موجود

ر جاذب هلا )ملواد   تفاده از سوپاس Monning (2005) [27] خآ حفاظتی و مالچ و کماوست را پیشنهاد می کند

( را .پلیمری که تا چند برابر وزن خود آب را جذب میكنند و رابلیت نگهداری آب در خلام را افلزایش ملی دهلد    

 [28]کارامد می داند.

 بزرگراهها جمع آوری آب از پشت بام ها و -2-2-5

ت و.. جملع ملی   . آبی که از پشت بام منازل و ادارله مهمی استآوری آب ربل از آلوده  دن آن مسا جمع

. این روش به دلیل آماده بودن سلطوح جملع آوری   رب خانگی و فضای سبز استفاده کرد ود را میتوان برای مصا

ام خانله  . در برمودا مردم موظف اند از آبی استفاده کنند که از پشلت بل  به سایر روش ها کآ هزینه تر است نسبت

را میتوان برای آبیاری فضلای سلبز اطلراب آن اسلتفاده     . آب حاصله از بزرگراهها هایشان جمع آوری  ده است

 [29]نمود.

 1تاالب های مصنوعی-2-2-6

تاالب هایی که توس  انسان ها ساخته می  وند که بلا پو لش گیلاهی درون آن هلا ،پسلاب فاضلالب و       

اطق وسیع . منرای مناطق روستایی پیشنهاد میشوداین سیستآ ب [19].نا ی از طوفان را تصفیه می کنند رواناب

 [20]مورد نیاز برای تصفیه آب در این سیستآ باعث  ده که این سیستآ  برای مناطق  هری مناسب نبا د.
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 2ترانشه های نفوذ -2-2-7

این سیستآ به گونه ای است که باعث می  ود رواناب به داخل خام نفوذ کرده و در بین سنگ ها ذخیلره  

. اسلتفاده از  وش های پیش تصفیه استفاده می  لود ربل از نفوذ از ر .به لوله های زیرزمینی منتقل  ود یا  ود و

این روش اغلب به خاطر احتمال باالی آلودگی آب های زیرزمینی توس  رواناب تصفیه نشده محلدود اسلت ایلن    

 [20].هكتار کارایی دارد 5سعت کمتر از سیستآ در مناطق مسطح و با و

 پیاده روهای نفوذ پذیر -2-2-8

. فلرش کلردن سلطح خیابلان هلا،      های نفوذ پذیر یک روش موثر در مدیریت رواناب  هری استپیاده رو

 سنگ فرش  بیه به آسفالت معمولی است، با روها و پارکینگ ها با استفاده از آسفالت متخلخل یا پیاده رو پیاده

یمانی را فضلای  ه سل % سطح سلفت  لد   25تا  15با د. معموأل ریزدانه بدون و  نسبتأ متخلخل سطح آن ها باید

  [30]ت.اینچ در ساعت اس 480متخلخل حدود طریق سطوح بتنی  و سرعت نفوذ آب ازخالی تشكیل می دهد

   

 نتیجه گیری  پیشنهادات و

 

، توسلعه ی سلامانه هلای    ران بله خصلوص نلواحی  لرری و جنلوبی     با توجه به بحران  دید آب در ای    

 تنها با احلداث سلد هلا بلر    فانه متخصصین امر در سالیان اخیرمتاس .دصال آب امری ضروری به نظر می رساستح

. اعتماد به دانلش بلومی کشلاورزان هلر منطقله و دادن      اعث هدر رفت سرمایه های ملی  دندروی رودخانه ها ب

 اعتبارات مناسب در جهت توسعه روش های سنتی میتواند کمک زیادی به کشاورزی کشور نماید.

رواناب باعث آبگرفتگی معابر میشود و عالوه بر ایجاد مشكالت فراوان بلرای  ای ایران در بسیاری از  هر ه 

 لهرداری هلا هملواره     .تبخیر می  لود  هروندان در نهایت با خارج  دن از  هر در د ت های وسیع پخش و 

اختیلار   ن بله صلورت رایگلان در   هزینه های زیادی برای آبیاری فضای سبز متقبل می  وند، در صورتی که بلارا 

سیستآ هلای زهكشلی    ساخت پارم هایی مجهز به پیشنهاد ما در این مقاله این است که  هرداری ها با  .ماست

آب حاصله از باران را از طریق لوله هایی به مخازنی که در زیر پلارم   ،رییر سطوح سبز و پیاده روهای نفوذ پذدر ز

استفاده  ود. وجود این سیسلتآ  آبیاری گیاهان  آن برای و در فصول خشک از کنندها از ربل تعبیه  ده، منتقل 

، آب دوبلاره بله مخلزن    ورت آبیاری مازاد بر نیاز چمن هاهای زهكشی در زیر چمن ها این رابلیت را دارد که درص

و جلوی تبخیر آن گرفته می  ود. برای کاهش هزینه ها می توان با توجه به  لیب زملین آب بلاران در     باز گردد

همچنلین  بلا    تلف پارم را به سیستآ های زهكشی که پایین ترین نقاط پارم تعبیه  ده هدایت کرد.سطوح مخ

از طریق کانال هایی به مخازن زیر زمینی یا استخر های پارم منتقلل  رواناب را  ،  یب دادن پیاده روها به طرفین

   کرد.

                                                   
1- wetland 

2- Infiltration trenches 
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به ایجاد سلامانه  زمان های دولتی را  و سا  هروندان وضع روانین مناسب و تخصیص اعتبارات،  با همچنین

ی غیلر  نیاز آبل  تا بتوان بانک ها و ...تشویق کرد، ،مدار  و ادارات دولتی ،ل آب در پشت بام خانه هاهای استحصا

در کل انجام پروآه های استحصال آب نیازمند توجله بله توپلوگرافی     .آن ساختمان را برای مدتی رفع کرد رب 

. امید است با اختصاص اعتبارات کافی بله  اعی است تا نتیجه مطلوب حاصل  ودو اجتممنطقه و عوامل ارتصادی 

 .فایق آمد ،خصصین ماهر بتوان بر مشكل کآ آبیرب  و وجود متتحقیقاتی و همكاری سازمان های ذیبخش 

   

 فارسی منابع     

 

 رو ی برای مدیریت بر استحصال آب باران ،1385 ،، سید حقایقی،  .ا. و رهنورد، م.ر.م طباطبایی یزدی، ج، ردسی، [1]

 .، دانشگاه صنعتی اصفهانماه بهمن سوم وچهارمدومین کنفرانس مدیریت منابع آب، ، بارندگی در مناطق خشک

رو های بومی و نوین جملع آوری و استحصلال آب بلاران و کلابرد آنهلا راهكلاری بلرای ، 1386 ،ج، ردوسی[2] 

 .، دوم بهمن ماه، تهراناولین همایش سازگاری با کآ آبی، سلازگاری بلا کآ آبی 

، آب و خام استان سیستان وبلوچستانخو اب رو ی سنتی در مدیریت منابع ، 1390 ، .ع.ا، دهواری ،ع ،عرب[3]

 .یزد، دوم اسفند ماه، همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب

آوری باران و سیالب مناطق روستایی ، گزار ی از کمیته برنامه ریزی  ، ترجمه جمع1368حسینی ابریشمی ،  .م. ، [4]

 9محی  زیست سازمان ملل متحد ، ص 

بیست و  ،جهاد کشاورزی کاربردی علمی عالی آموزش موسسه انتشارات باران، آب آوری جمع، 1385ر،  طهماسبی، [5]

 .تهران سوم اسفند ماه، 

 منظور به بومی دانش از استفاده جهت ای  یوه باران آب استحصال ،1391، ج ،یزدی طباطبایی ب، چكشی،  [6] 

 ، بیست دوم و بیست و سوم آذرماه، باران آبگیر سطوح های سامانه ملی همایش اولین خشک، مناطق در آب تامین

 .مشهد

فصلنامه جغرافیایی ، (استفاده بهینه ازمنابع آبی در ناحیه اورامانات)ذخیره باران ،1391، ب کردپور، ،پ، کردوانی[7]

 .18-3،(2)9سرزمین، 

بررسی امكان استحصال و بهره برداری از آب باران به منظور آبیاری در ، 1394.،م ،، وجدانی فرد.رع. ،آ فته یزدی [8]

 .22-15، (1) 3،های سطوح آبگیر باران سامانه ،گلخانه های استان خراسان رضوی

 تهران. ،کمیته ملی آبیاری و زهكشی ایرانانتشارات  ،آب در تاریخ فار ، چاره  1378م، جواهری، پ، جواهری، [9]

بیست و سوم  .تهران کاربردیعلمی  عالی آموزش موسسه انتشارات باران، آب آوری جمع ، 1385 ،ر طهماسبی، [10] 

 تهران. اسفند ماه، 

 در آبی منابع مدیریت سنتی های شرو و کشاورزی بومی دانش.  1388 ب، خسروی پور، ه، فتوتی، ،م چرمزاده، [11]

 ی. هر ر طبیعی، منابع و کشاورزی در آب بحران ملی همایش خشكسالی، بحران با مقابله جهت
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نقش سامانه ذخیره نزوالت چاله فلسی در حفظ رطوبت خام در حوزه ابخیز دهگین ، 1397م، ،ر، کمالی ،بارری [12]

 تهران.اول و دوم اسفندماه،  ،ی آبگیر باراناستان هرمزگان ، هفتمین همایش ملی سامانه ها

تكنولوزی نوید  ،، آب بیشتر برای مناطق خشک1364ا،  ایان، ب، ، ترجمه موسوی،وم وا نگتنآکادمی ملی عل [13]

 تهران. مرکز نشر دانشگاهی، ،بخش و فرصت های پزوهشی

 نیمه و خشک مراتع در آب جمع آوری بومی ایسازهه سازی بهینه و بررسی( .  1385.)  ،ا سروستانی م،  اهولی،  [14]

 .80، تحقیقات جفرافیایی،  ماره فار  استان خشک

کاربرد سطوح آبگیر باران در ایجاد سامانه های زراعت جنگل در منطقه د تیاری چابهار، ، 1394،.، ع.امریعا[15]

 هآ بهمن ماه، مشهد.لی سامانه های سطوح ابگیر باران، بیست و هشتآ و بیست و نچهارمین همایش م

ترجمه جمع آوری باران و سیالب مناطق روستایی ، گزار ی از کمیته برنامه ریزی  ،1368، . .محسینی ابریشمی ،  [16] 

 . 112-81 محی  زیست سازمان ملل متحد ،

تمهای سطوح انجمن علمی سیس، دسار دانش بومی استفاده از سیالببن،  1398ج،طباطبایی یزدی،  ع، علی آبادی،  [17]

 .، پنجآ و  شآ آذرماه، مشهدآبگیر باران ایران

. بررسی ساختار بندسارها به عنوان سازه های سنتی استحصال آب در مناطق خشک و 1394، همكاران م، و ،اکبری [18]

باران، بیست و هشتآ و  چهارمین همایش ملی سامانه های سطوح ابگیر نیمه خشک )مطالعه موردی جنوب سبزوار(،

 .بیست و نهآ بهمن ماه، مشهد

. ترجمه جمع آوری باران و سیالب مناطق روستایی ، گزار ی از کمیته برنامه ریزی 1373حسینی ابریشمی ،  .م ، [29]

 .53-37محی  زیست سازمان ملل متحد ،

 یریتدرمد ینی( روش نویررو نفوذپذ یادهپ یستآاستفاده از آسفالت متخلخل )س .1389ملكی ،  ،تقی زاده ، ا، [30]

 .، تهران، یكآ مرداد ماهاولین کنفرانس ملی مدیریت سیالبهای  هری ی، هر یسطح یرواناب ها
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