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 چکیده
رایگان آن را در اختیار ما گذاشته است  متعال های فراوان استفاده از آب پاک و تصفیه شده باران که خداوندمزیت

با رشد  در جهان آغاز شود. سازی استفاده و ذخیره آب باران موجب گردیده رویکردی جهانی و بین المللی برای فرهنگ

آوری آب باران کاسته شد، های آب عمومی با مقیاس بزرگ، از اهمیت جمعکارگیری سیستم هتکنولوژی و احداث سدها و با ب

وری آب باران آسالی شدید موضوع جمع های خشکهای اخیر در بعضی از کشورها به دلیل مواجه شدن با دورهولی در سال

هاس مختلف انجام شده در ایران و دنیا در مقیاسآوری آب باران  جمعاین پژوهش با تاکید بر مطالعات  گردید.مجدداً مطرح 

آوری شد. در این پژوهش سعی گردیده است نیاز از منابع داخلی و خارجی جمعاست. برای انجام این پژوهش مطالب مورد 

بسیار  قدیمیهای ا صورت گیرد. نتایج نشان داد روشان و دنیهای جمع آوری آب باران در ایرروشهمه نگرشی جامع بر 

های ه بشری در حال حاضر نیستند و روشگوی نیاز جامعرث رسیده است ولی به تنهایی جوابارزشمندی از گذشتگان به ا

نابراین ندارند. بالزم را یی آکارهای سنتی شده است که بدون استفاده از روش آوری آب باران ایجادنوینی نیز برای جمع

تواند میو در شرایط متفاوت های زمانی و مکانی مختلف آوری آب باران در مقیاسهای سنتی و نوین جمعتلفیقی از روش

های موجود دارای ارزش در مکان و زمان خاص خود از آب باران صورت گیرد و همه روشاستفاده  باعث شود که حداکثر

 هستند.
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مناطق خشک  در .ساختند نقطه دیگری برای زراعت منتقل می به آوری کرده و جمع ها را ها آب باران صاف کردن سطح تپه

ی استفاده از آب  که نشان دهندهقدیم وجود دارد  های زیادی از و نشانه آثارمرکزی  مناطق شرقی و ویژه در نیز به ما کشور

ها در  باشد. بنابراین، انسان به آب یکی از نیازهای ضروری انسان می دسترسی. کشاورزی است باران جهت مصارف شرب و

استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی در بسیاری اند.  گرفتهیابی به آب بهره  های مختلفی برای دست ها از شیوه تمامی دوران

آوری و  ظور آب باران از اراضی مجاور جمعبدین من .از مناطق خشک و نیمه خشک با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته است

های بسیار کهن  روشآوری آب باران یکی از  جمع (.01و  01، 01)سد ر و در زمان کمبود به مصرف گیاه میشود  ذخیره می

د استحصال آب باران سوابق موجواند.  سال تخمین زده 1111را بیش از  قدمت آن که مورخین طوری هباشد، ب در این زمینه می

متر در سال انجام شده  میلی 01دهنده این است که این روش، اولین بار در صحاری فلسطین اشغالی با بارندگی  در جهان نشان

باران به گیر ناودانی شکل برای هدایت آب  باست. در کشور استرالیا نیز سطوح آنی به تولید علوفه نموده است و کمک فراوا

صورت دستورالعملی برای تامین آب اضطراری مناطق خشک این کشور در آمده  تفاده قرار گرفته که نتایج آن بهباغات مورد اس

 آوری آب باران کشف شده است. های ساده جمع هایی از سیستم نمونهدر برزیل، پاراگوئه، افغانستان و ترکیه (. 01است )

خشک است. شدید بودن بارش باعث ترین مشکالت مناطق خشک و نیمه  دنبال آن کمبود آب یکی از مهم کمبود بارش و به

در فصل گرم  و تبخیر زیادعالوه بر آن درجه حرارت باال  .شود که آب حاصل از بارش به سرعت از دسترس خارج شود می

 های بشر باعث دگرگونی زمین درفعالیتهمچنین شود که اغلب گیاهان در این فصل با کم آبی جدی مواجه شوند.  باعث می

های مختلف را اعم از شهری و کشاورزی و شود که منابع آب مورد نیاز در زمینههاس فضایی می مختلف و مقیاسسطوح 

  (.01)دهد  غیره را تحت تاثیر قرار می

 

 
 آوری آب باران در طبیعتنمایی کلی ازجمع :1شکل  

 

ی آب باران در این  آوری و ذخیره چنین افزایش سطح زیر کشت، جمع هم های تامین آب برای این گیاهان و از جمله راه

مصرف آب  کاهشعالقه به  و که به علت کیفیت ذاتی آب باران آوری آب باران یک مهارت قدیمی هستجمع مناطق است.

طبیعی  پی اچدارای یک  تقریباً چنین هم .باشد مینرمی آن دارای ارزش  و آب باران به خاطر خلوص .باشدگندزدایی شده می

کاهش منابع آب  .مصنوعی ندارد های طبیعی ودیگر آالینده مواد معدنی و ها،به گندزدایی نمک یزیاد احتیاج است و

 های مدرن عملیات ازروش آوری آب باران وی، انعطاف سیستم جمعهای زیرزمینآب ازکیفیت پایین بعضی  زیرزمینی،

معیارهای بیوفیزیکی شامل مناسب بودن خاک،  .باشدهای خانگی میآوری آب باران برای استفادهترین دالیل برای جمع مهم
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موضوع استحصال آب باران  .(00هستند ) های مناسب جمع آوری آب باران مفیدشیب و کاربری اراضی نیز در انتخاب مکان

و  های هنگفتی از طرف مجامع بین المللیه و تـالش بسـیار و سرمایه گذاریدر کلیه نقاط خشک دنیا مورد توجه واقع شـد

جا که  از آن .سـالی در حـال انجام است های محلی برای توسعه آن به عنوان راه حل مقابله بـا خشـکی و خشکدولت

د در مسـیر جریـان خـو که به سیالب تبدیل شـود و یـا قبل از این افتد،در همه جا اتفاق می ولو به مقدار کم تقریباً بارندگی

. برخالف (0)شکل  استفاده قرار گیردآوری و مورد تواند جمعاستحصال آب میهای دچـار آلودگی گردد، به کمک روش

های استحصال آب و تکنولوژی پیشرفته دارد، سیستم گذاریمانند سـدها کـه نیاز به سرمایه های متمرکز و بزرگسیستم

برای ذخیره آب سطحی جهت  های اخیر نیز نیاز روزافزون در سال باشند. می فناوری ساده دارند و در ابعاد کوچک قابل اجرا

هدف این پژوهش نگرشی جامع  (.00و  1آمده است ) وجود در اکثر شهرها و کشورهای دنیا بهتر آب  وری هر چه بیش بهره

تر محققین و مسئولین اجرایی کشور  ها برای استفاده بیش چنین معرفی و شناساندن آن و همآوری آب باران  های جمعبر روش

  باشد. در مناطق مختلف کشور می

 
 وری آب بارانآی جمعهاای از روشنمونه :2شکل 

 معرفی دستاورد
دهد که  د و این نشان میناش میدر حال انجام آوری آب باران در حال حاضر در دنیا های بسیاری مربوط به جمعپژوهش

ند. بنابراین مطالب علمی هم به همان ا هپی برد ،آوری آب باران که برای آینده بشر اهمیت فراوان داردمحققان به اهمیت جمع

هاس زمانی و مکانی در ایران و دنیا در مقیاس آوری آب بارانجمعاین پژوهش با تاکید بر مطالعات کند.  پیدا می افزایشمیزان 

آوری شد. در این پژوهش نیاز از منابع داخلی و خارجی جمعمختلف انجام شده است. برای انجام این پژوهش مطالب مورد 

-های جمعمزیتدر ایران و دنیا صورت گیرد و  بارانآوری آب های مختلف جمعبر روشسعی گردیده است نگرشی جامع 

آوری آب هترین راه کارهای استفاده از جمعبتجزیه و تحلیل اطالعات و ارائه و در نهایت توضیح داده شود  آوری آب باران

 . انجام گرفتباران در ایران و دنیا 

 آوری آب باران:اهداف جمع -

طور معمول برای مصرف به باران بستگی به وضع هوا یعنی بارندگی دارد وآوری آب های جمعاستفاده از روش هر چند

وجه برای تولید محصول هیچبه رفته برای نقاطی که بارندگی کم است وهم ولی روی گیرد،های کوچک انجام میمقیاس در

یک  استفاده از. (2)شکل  شودیار مفید واقع بس تواند می مهم است و دسترس نیست، آب شیرین کافی در کند وکفایت نمی

 هر اقدامی باید شرایط طبیعی و رو قبل از این از مسائل مربوط به خاک دارد، هوایی منطقه و بستگی به شرایط آب و روش،
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 به توجه با اعمال گردد. ،داشته باشد تری کم که خسارت جانبی ترین روشمناسب امکانات اجرای طرح را سنجید تا بهترین و

 آوریجمع اهداف ،مختلف مصارف نیاز مورد آب تأمین برای منبعی باران به عنوان آب آوریجمع ضرورت و مزایا اهمیت،

 :باشندمی موارد زیر شامل باران آب

 .کاهش هزینه تولید آب -0

 .در دسترس بودن آب در هر شرایط مکانی -2

  .های زیر زمینی جویی در مصرف آبصرفهچنین  هم و زیرزمینیهای از آب استفاده جای به باران آب منبع کردن جایگزین -1

 .باران آب و در دسترس آب منابع از بهینه استفاده و آبی کم شرایط با سازگاری -4

 ها.افزایش جمعیت و تامین نیاز آبی آن -1

 .ایکاهش تولید گازهای گلخانه -6

 .خشکنیمه  و خشک مناطق در ساکن مردم زندگی شرایط بهبود -1

 .جلوگیری از مهاجرت از مناطق خشک به علت کمبود آب -1

 .مذکور هایسیستم نگهداری اجرا و طراحی، مراحل در منطقه بومی مردم گسترده مشارکت -0

مسکونی،  مناطق کشاورزی، اراضی به شده وارد کاهش خسارات و سیالب ریسک کاهش و ها آب روان مهار و کنترل -01

 .هاراه و تأسیسات ها،ساختمان

 .روستایی مناطق در وری کشاورزیبهره افزایش و افتاده دور مناطق برای آب تأمین -00

 .نیاز مورد آب و تأمین کشور طبیعی منابع و کشاورزی حوزه در اشتغال ایجاد -02

 .هاتامین نیاز آبی کشور در همه بخش -01

 کشاورزی محصوالت عملکرد بهبود و کمبود آب و خشکی نامطلوب اثرات و سالی خشک ریسک کاهش -04
 

 
وری آب بارانآ های جمعای از روشنمونه :3شکل    

 

  مورد استفاده در ایران و دنیا: آوری آب بارانهای جمعروش

که با توجه به  گیرند جای میخارج از محل و  در محل در دو گروههای ذخیره آب باران روش بندی کلی در یک تقسیم

 شوند.  شرایط مختلف طبیعی و فراهم بودن سایر پارامترهای ذخیره آب باران انتخاب می
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 گیرند:قرار می جمع آوری در محل گروهی که در یهاروش

 آوری آب باران:سنتی جمعهای الف( روش

 مین:ز سطح دنکر حصالا یا دادن تغییر -1

 روش یک مینز سطح در اریناهمو دیجاا و کخا سطح دنکر کمامتر ،هایجو دیجاا و مینز سطح دنکر کپا و فصا

 توان از آن در شرایط مختلف آب و هوایی استفاده کرد.باشد. که میمی رانبا آب آوری جمع دهسا

 :آب انبارها -2

ها و صخرهاین مخازن داخل  مکعب است. متر 111تا  01شان بین زمینی سنتی هستند که ظرفیتآب انبارها مخازن زیر

تا  211شوند. در شمال شرق کشور مصر، کشاورزان، آب انبارهای بزرگی با ظرفیت واحی کوهسـتانی و سـنگی احداث مینـ

ای از سنگ یا صخره، سقف آب اند. الیههـای محکم به یادگار گذاشتهقشری از صـخره مکعب داخل زمین و زیر متر 111

سامانه یا از سطح یک ب آ روان .وسط نوعی گچ غیر قابل نفوذ پوشـیده شـده اسـتها تد و دیوارهدهانبار را پوشش می

شود. نقش این مخـازن در بقـا و دورتر به سمت آب انبار هدایت می آوری و یا از یک حوضهگیر در نزدیکی مخزن جمع آب

هـا قبت و پرورش گیاهـان در باغچـهراحفظ جوامع روستایی مناطق خشک بسیار حیاتی است. آب انبارها معموال به منظور م

آب انبارها مخازنی در دل  د.شونها استفاده میچنین تامین نیاز آبی دام هـای کوچـک منـازل مسکونی روستائیان و همو باغ

(. 1شوند )تر از سنگ و ساروج ساخته می شود. آب انبارها بیشها منتقل می آن هاز طریق یک نهر بب آ که روان زمین هستند

شوند تا با پر شدن در هنگام بارندگی به فت و آمد انسان و احشام شاخته میها معموال در مناطق خشک و در محل راین سازه

 (.2تدریج مورد استفاده قرار گیرند )

  مسطح: ضیارا سطحدر  اریناهمو دیجاا -3

 با یطیاشر چنیندر  .دنمیشو دیجاا رانبا آب آوریجمع جهت دییاز آب روان ،مسطح یمینهاز سطحدر  لمعمو رطوبه

 طنقا به تر بیش آب نشدری اـج ناـمکا عـمرتف یاـه طحـس به دادن شیب و مینز سطح در منظم هایییبلند و پستی دیجاا

 دد.گر می همافر یدآمی دجوو به ها پشته یا مرتفع یهاسطح فطر دو در بالفاصله که تر پست

 :گوراب یا حفیره -4

هایی هستند که در کف اشد. گوراب یا حفیره معموال حفرهبمی حفیرههای ذخیره آب باران، گوراب یا از روشیکی دیگر 

شود. طق کم شیب با خاک ریزدانه حفر میمنا درحفیره شوند. گوراب یا عی برای ذخیره آب باران ایجاد میخیزهای طبی آب

ی و ها بر اساس شکل ظاهرطور کلی گورابباشد. بهباران برای تامین آب روستاها می های سنتی ذخیره آبها از سازهگوراب

 شوند.به کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می ای، مربعی و مستطیلی و بر اساس اندازهنحوه طراحی به سه دسته دایره

 :های کوچكچاله -5

آفریقای شمالی هـایی از و امروزه در بخـش رواج داردیک روش بسیار قدیمی است که غالبا در آفریقای غربی و شرقی  

 1/1این روش برای احیاء اراضی تخریب شده بسیار مناسب است. قطر هر چاله بین  .هـم مورد استفاده استو آسیای غربی 

است که  زی باشـد. مشـهورترین سیسـتم حفر گودال مربوط به کشور بورکینافاسو و تحت عنوان سیستم متر متغیر می 2تا 

 .شودمتر احداث می سانتی 01تا  1هایی به عمق  گودال
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 هوتك: -6

آوری که با هدف جمع های خاکی کوچکی هستندپشتهباشد. هوتک های ذخیره آب باران، هوتک مییکی دیگر از روش

نظر مساحت تقریبا ده برابر  هوتک شبیه آب بندان است ولی از . شودهای فصلی ایجاد میهای ناشی از بارندگیسیالب

-یک محل با ارتفاع پایین احداث میتر است و با گودبرداری در ها از سطح زمین پایینارتفاع هوتک تر از آن است.کوچک

 شوند.

 خوشاب: -7

یضی هستند که معموال در عرض های عردیوارهها باشد. خوشابمی خوشابهای ذخیره آب باران، یکی دیگر از روش

ها برای ذخیره آب باران استفاده کرد. خوشاب یک تکنیک محلی برای توان از آنشوند و میهای پر شیب احداث می مسیل

-و با لفظ محلی هوشاب خوانده می باشدرولیکی بسیار ناچیز و پراکنده میامکانات هید دارایمهار کردن منابع آب در نواحی 

و با دانش بومی باشد. مردمان این دیار با کمک سنگ و خاک بلوچستان بارز میها در سیستان و شود. وجود این سازه

د داشته باشند که به آن های آبابرداری از آن، زمینتوانند عالوه بر مهار سیل و بهره ها میکنند که به کمک آن هایی بنا می سازه

 گویند.خوشاب می

 سنگ آب: -8

د و باعث نکه قابلیت نفوذ ندارشوند ها ایجاد میها و سخرههایی در درون سنگهای مختلف حفرهمعموال در اثر فرسایش

 شوند.آوری آب باران میجمع

 دکار: -9

دارای یک  باشند. دکارهامی های بلندهای خاکی با دیواره ا کشت یا بدون کشت که شامل حوضچهدکار، زمین مسطح ب

 باشند.دروازه ورودی سیالب می

 :هندسیسازه های  -11

ند و باشمشابه آب انبار می د که معموالًنباشمی تانکاهای هندسی یا سازه های ذخیره آب باران،یکی دیگر از روش

ند که در رو و زیر زمین باشای کوچک یا مربعی شکل میباشند که معموال دایرهذخیره و نگهداری آب میهایی برای  سازه

 شوند.لیتر طراحی می 01111تا  6111فیت ها با ظرشوند. این سازهساخته می

 :خادین -11

موانع طبیعی حوزه آبخیز احاطه باشد که توسط های تراوشی میای ذخیره آب باران خادین یا سازههیکی دیگر از روش

های آبد. عمق نشوجمع می قرار دارند، ها پایین دره که درسطوح سنگی  درباال دست ب آ روانشوند. در این سیستم،  می

، رژیم بارش و ظرفیت از بستر های تراوش آبمتر متفاوت است و به ویژگی سانتی 011تا  11 از هاخادینجمع شده در 

 سازی بستر بستگی دارد.ذخیره

 تورکینست: -12

 شود وآوری آب باران احداث میای مناطق کم شیب جهت ذخیره و جمعتورکیسنت یک نوع  سازه آبی است که بر 

آوری نزوالت آسمانی و مخزن آبی تشبیه کرد که برای جمع توان بهباشد. تورکینست را میشکل آن دایره متمایل به بیضی می

-انرژی جنبشی و تقلیل سرعت هرز آبکارگیری آن به منظور آبیاری اراضی و شرب دام و تجمع رسوبات مخرب و کنترل به
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شوند با این تفاوت که مقطع تری ساخته می از مصالح و مواد بیشبندهای خاکی  ها نیز مانندشود. تورکینستیها احداث م

 باشد.حسب شرایط محلی دارای انحناء می ها مستقیم نیست بلکه بر طولی آن

 :بآ روانهای کوچك حوضچه -13

اطـراف توسـط کـه از  هستندشـکلی های مسـتطیلیمعروف است، سازه نگاریمنام ههای کوچک که باین حوضچه

ترین شیب  گیرند که بیشای قرار میمورد نظر به لحاظ موقعیت به گونهشوند. سطوح هـای خـاکی کوتـاه محصـور می پشـته

 ترین گوشه لوزی یعنی محل استقرار گیاه،بتواند به راحتی به پایینب آ روانزمین به موازات قطر بزرگ لوزی باشد تا جریان 

 هـای مسـطح و بـدون شـیب است.ها، زمـیناراضی جهت احداث حوضچهترین سد. مناسببر

 ب( روش های نوین جمع آوری آب باران:

 پوشاندن سطح زمین: -1

های فلزی ک پالستیکی یا الستیکی و یا ورقههای نازاز الیهبرای جلوگیری از نفوذ آب باران به درون زمین در این روش 

برای پوشاندن سطح  شده این روش با توجه به نوع جنس استفاده .شوداستفاده می زمینسطح برای پوشاندن مانند آلومنیوم 

ها برای . استفاده از این ورقهشود میانتخاب با توجه به شرایط زمین  جنس الیه پوشانندهالبته  .های مختلفی داردزمین هزینه

 .استآوری آب باران مناسب مدت زمان طوالنی برای جمع

 :های ضد آب و پارچه دافع آبمواد  -2

دهد و در نهایت باعث می کاهشبه خاک که نفوذ آب را  ها بر روی خاکآن قرار دادنپوشاندن خاک با مواد دافع آب و 

منظور نانو است. به  ابعاد در مواد مقیاس و یا اصالح سطح نانو، استفاده از مواد نانو وریآ نف شود.آوری آب باران میجمع

مقیاس سبب افزایش بازدهی منسوجات شده  های مختلفی وجود دارد که استفاده از مواد نانومنسوجات دافع آب روشتولید 

گریزی بدهد با الگوبرداری از طبیعت انجام شده است. یک مثال تولید موادی با ساختار نانو که به سطح خاصیت آب. است

کیبی متشکل از ساختارهایی در مقیاس میکرو و نانو و دارای خواص آبی است که تر شاخص در این زمینه برگ گیاه نیلوفر

های ضد آب استفاده کرد و نانو برای ایجاد پارچهآوری  فناز توان  می .(1)شکل  شوندگی است تمیز گریزی و خودفوق آب

انو پوشش یکی از نآوری آب باران استفاده کرد. زمین و کاهش نفوذپذیری خاک و جمعها برای برای پوشاندن از آن

ی ضد آب، ها پارچه اکنون در کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان در حال انجام است. های علم نانو است که هم شاخه

در  ها در برابر نفوذ آب و تر شدن مقاوم هستند. انجام شده بر روی آن  طور ذاتی یا در اثر عملیاتهایی هستند که به پارچه

خورند و روی سطح پارچه  آبی در اثر وجود نانو ذرات بر روی الیاف پارچه، قطرات سر می هنگام برخورد آب و مایعات

نانو بر روی پارچه آوری  فنتوان از . بنابراین میدر برخورد با مایعات تر نخواهند شد  کنند؛ از این رو سطوح پارچه حرکت می

 آوری آب باران استفاده کرد.برای جمع

 :و سیلیکون کلوئیدهای خاکاستفاده از  -3

را کاهش داد ماکرو و میکرو خاک نفوذ پذیری آن  مسدود کردن منافذ به منظورپراکنده کردن کلوئیدهای خاک توان با می

کیلوگرم کربنات سدیم در هکتار روی خاک رسی ـ لومی بدون  41مصرف  مثالً آوری آب باران شد.و در نتیجه باعث جمع

آوری کرد و به مصارف را جمعآب  روانتوان این و می ساندرمی بارش نازل شده درصد 11حاصله را به ب آ روانگیاه، 

آهن،  ها، ترکیبات هوموسی و ترکیبات فی ما بین و شبه هوموسی و هیدروکسیدهای کلوئیدیانواع رس گوناگون رساند.

 آوری آب باران استفاده کرد.ها در جمع توان از آنکه می دهندسیلیسیوم و آلومینیوم کلوئیدهای مهم خاک را تشکیل می

از نظر شیمی  نتایج خوبی داشته است. آوری آب بارانچنین جمع و هم منظور غیر قابل نفوذ کردن خاک لیکون بهیاستفاده از س
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این  .سیلیکون در واقع ترکیبی از یك الستیك مصنوعی و یك پلیمر مصنوعی است .سیلیکون از خانواده الستیك است

در مقابل حرارت و دوام به لحاظ کشیدگی یا پارگی مقاوم ساخته را ها های منحصر به فردی دارد که آنپلیمر ویژگی

توان . بنابراین میهستند شیمیایی پلیمری اندازه از موادهای طوالنی بیدهنده سیلیکون در واقع زنجیره یلمواد تشک .است

آوری آب باران و غیر قابل نفوذ کردن خاک در شرایط مختلف طبیعی استفاده  رای جمععنوان روش نوین بون بهکاز سیلی

 کرد.

 قیر پاشی: -4

یک هیدروکربن متراکم، بسیار چسبناک و برگرفته از  قیر. استآوری آب باران های جمعیکی دیگر از روشاستفاده از قیر 

های نفتی یافت  ها و دریاچه شود. اولین نوع، قیر طبیعی است که در زیر تپه بندی می نفت است که به دو نوع اصلی طبقه

قیرپاشی که هم نسبتا ارزان و هم پوشش بادوام و . نشینی نفت خام است تهشود و نوع دیگر، قیر تصفیه شده حاصل از  می

 . آوری آب باران استفاده کرددر غیر قابل نفوذپذیری خاک و جمعتوان از آن می و دهدای تشکیل میچسپنده

 استفاده از فایبر گالس و فیلم پالستیکی: -5

برای  (04استفاده از مواد شمیایی و معدنی )آوری آب باران استفاده کرد، توان برای جمعی که مییهایکی دیگر از روش

فایبر . باشدهای پالستیکی و غیره میها و پوششهای نفتی، فایبر گالسطح خاک مانند استفاده از مالچغیر قابل نفوذ کردن س

و از مواد  کننده تقویتبه عنوان ماده  پشم شیشهاز در ساختار آن است که  پلیمریبا مواد  شیشهاز الیاف  کامپوزیتی گالس

توان از که می سبک و مستحکم بودن آن است فایبرگالسهای ز دیگر ویژگیا .شود پلیمری به عنوان مواد زمینه استفاده می

-توان برای جمعی که مییهایکی دیگر از روش آوری آب باران استفاده کرد.یق کردن سطح زمین و در نتیجه جمععاها در  آن

باشد که ای، سلفون میهای شفاف و یا شیشهار فیلمنام مستعباشد. ، استفاده از فیلم پالستیکی میآوری آب باران استفاده کرد

اهند پروپیلن است. در فرآیند تولید آن، مواد مذاب بعد از عبور از آب سرد به شکل فیلم در خو در واقع مواد اولیه آن اساساً

توان می. های شفاف و مات و متاالیز از قابلیت استحکام مناسب و شکنندگی برخوردار استآمد. گفتنی است که این فیلم

کششی باال و مانع رطوبت رارتی مناسب، استحکام های پلی پروپیلن دارای وضوحی بسیار خوب، پایداری حگفت که فیلم

فیلم پالستیکی پوشیده از توان از چنین می ردن خاک استفاده کرد و همک ها در غیر قابل نفوذتوان از آنکه می باشندمناسب می

 بهتر استفاده کرد.یی آکارشن نیز برای 

 :بآ روانسطوح نواری  -6

نوارهایی در امتداد مناسبی داشته باشد تقسیم کردن زمین به یی آکارتواند برای ذخیره آب باران هایی که مییکی از روش

تر که  های خشکهای مالیم است. این روش در محیطروش مناسبی در شیبب آ روانز خطوط استفاده اباشد. خطوط تراز می

-، زمین به نوارهایی تقسم بندی میامتداد خطوط تراز میزان تولید محصوالت در سطح پایینی اسـت، کاربرد زیادی دارد. در

دست به کشت شود و نوار پایین آوری کننـده آب در نظر گرفته مینوان سطح جمعه عباالدست ب متوالی نوار از دو نوار .شود

سازی پاک .تحت تاثیر میزان آب استحصال شده از سطوح باالدست خواهد بود شود که بازدهی آنمحصول اختصاص داده می

 .کندمیدر این روش ب آ روانو فشرده کردن سطح خاک کمک شایان توجهی به افزایش تولید 

 :های چند ردیفیزهکش -7

به این سیستم که باشد. ریض در امتداد شیب طبیعی زمین میهای عهای ذخیره آب باران ایجاد کانالیکی دیگر از روش

زمین در امتداد  .یدآشمار میه احتماال بهترین شیوه در مناطق هموار و مسطح بشده است ای معروف آبخیزهای جاده اسم

https://www.isna.ir/news/98071813725/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D9%85_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
http://rozitan.com/
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شوند و یا می ریزها فشرده و متراکم خاک .آیدشکل در می های عریض و با سطح مقطع مثلثیصـورت کانالهشیب طبیعی ب

و ذخیره آب  تری تولید شود بیشب آ روانتا شود وذ پوشانده میفهای پالستیکی یا مواد شـیمیایی غیرقابل ن ها با ورقه سطح آن

 باران مناسبی صورت گیرد.

 پیتینگ: -8

توان از آن برای ذخیره کردن آب باران هایی است که میچاله بر روی زمین نیز یکی از روشپیتینگ یا به اصطالح ایجاد 

موثری در ذخیره آب باران داشته یی آکارتواند در نواحی مختلف های با ابعاد مختلف میاین روش نیز با چاله استفاده کرد.

 باشد.

 ها:منازل و جادهحیاط پشت بام و  -9

تواند برای آوری آب از پشت بام میو جمعاست پشت بام منازل  استفاده ازاران،آوری آب بیک تکنیک ساده  برای جمع

های بزرگ، در این سیستم بخش عمده آب باران از پشت بام منازل و ساختمان های زیرزمینی نیز استفاده شود.رهتغذیه سف

شود. آب آوری و سپس ذخیره سازی میبل نفوذ دیگری مانند جاده ها جمعها، حیاط منازل و یا هر سطح غیر قاگلخانه

تصفیه  بـا نـوع مصرف بعد ازسازی را طی نمـوده و متناسـب آوری کننده، مراحل پاکاستحصال شده بسته به نوع سطح جمع

بـرای تـامین نیازهـای دامـی و حیـوانی کـاربرد دارد، لـیکن در  گرچه این روش عمدتاً. گیردشدن مورد استفاده قرار می

  .مصـارف کشاورزی نیز جایگاه خاص خود را دارد

 :دارشیب هایدامنه در شکل لوزی های سامانهاحداث  -11

ب آ روانکنند که با کاهش های لوزی شکلی احداث میهای شیب دار سامانهآب باران در دامنه وش برای ذخیرهدر این ر

 ها بستگی به شرایط طبیعی حاکم بر منطقه دارد.باران شود. احداث این نوع سامانهمنجر به ذخیره آب 

 : مصنوعی کخا از دهستفاا -11

 لـمحدر  هـک رس کاـخ ازتوان  می د،وـش ماـتم انرـگ اـی و نباشد سستردر د نپوشاند ایبر مصنوعی ادمو که مانیز

-عـجم لاـمث انوـعن به کوچک خیلی یهابخیزآ ایبر روش ینا د.کر دهستفاا بخیزآ کخا سطح نپوشاند ایرـب دارد دوـجو

 ماشین به زنیا تررگبز یهابخیزآ ایبر لیو ،ستا مناسب ربسیا ییاصحر رنباا آب یک یا ضحو یک ایبر راناـب آب آوری

 دارد. تالآ

 :بندی روی خطوط ترازتراسسکوبندی یا  -12

توان از آن برای ذخیره آب باران استفاده کرد. شود و میدار به صورت پلکانی ایجاد میهای شیبتراس یا سکو در زمین

استحصـال وری آ فنهای بسیار تند احداث و توام با این روش شامل سکوهای واقع بر روی خطوط تراز است که در شیب

های سنگی موجب معموال تراز هستند و توسط دیوارهشود. سکوهای کشت هـت حفاظـت آب و خـاک استفاده میآب ج

حاصل از مناطق بدون ب آ روانآب مورد نیاز این سکوها از  .دنشـوآب و جلوگیری از فرسایش خاک مـی کاهش سرعت

و  هـای قـدیمی کشور یمن مشاهده نمودتـوان در تـراسشود. نمونه بـارز آن را میها تامین میابین تراسدار مکشت و شیب

 و نیم دایره تراس ابرویی، استفاده از تراس شوند.و باعث افزایش پوشش گیاهی نیز میهای مختلفی ساخته می شوند به شکل

 است. شده بیوماس گیاهی در درصد 12 و 01 ، 61افزایش  به منجر (6ترتیب در تحقیق دریب و همکاران )ترانشه که به

 :و روغنجامد  فینراپا مانند شیمیایی ادمواز دهستفاا روش -13

به  ابعد . پارافیندشومیه پاشیدک سطح خا دره ـنرت داوـه صـب که ددرـگمیده ستفاا فین جامدراپااز خیر ی اهالسا در

ست که ن داده امینه نشاز این ه درمدآبه عمل ی هایـسربر از یکینتایج  .پوشاندمی ک راسطح خام تما ه ومددرآمایع رت صو
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کاهش دهد و باعث تواند نفوذ را . استفاده از روغن نیز میزدساممکن می صددر 01تا راب آ نرواآوری فین جمعراپا ده ازستفاا

 رود.روغنی دارد که به کار می ع خاک واما اثر آن مدت زمان کوتاهی دوام دارد و بستگی به نو آوری آب باران شود،جمع

 :ایهای آبگیر درون مزرعهسیستم -14

رو به آسانی شوند. از اینند و با صرف هزینه اندک احداث میای دارساده ای طراحی نسبتاًگیر درون مزرعه های آبسیستم

تری  گیرهای کوچک توانایی بیش بزرگ، آبگیر  قابل اجـرا بـوده و سـازگازی نسبتا زیادی نیز دارند. در مقایسه با سطوح آب

آوری کننده آب، فرسایش خاک استفاده از سطوح کوچک جمع .نیاز به سیستم انتقال ندارنـد دارند و معموالًب آ رواندر تولید 

 .شـونددن رسوبات در اراضی کشـاورزی مـینشین ش را نیز کنترل نموده و منجر به ته

 زمینی:رو  گیر آب احداث سطوح -15

 سطح سازیپاک از پس نمودن خاک فشرده و کوبیدن ،دهی شکل طریق از تیمار شده روزمینی گیر آب احداث سطوح

 (.1با مواد افزودنی نظیر خاک رس است ) ههمرا باشد که معموالً( می0و  1و خاشاک ) خار و ریزه سنگ از خاک

 :های ترازپشته -16

شوند. فاصله متر از یکدیگر ساخته می 21تا  1 کی در امتداد خطوط تراز با فاصلهخاهای ریزها یا پشته خاک در این روش

عنوان  هها ب بین پشته حکه مابقی سطحالیشود درشت محصوالت زراعی اختصاص داده میمتری باالی پشـته به ک دو تایک 

رتفاع جمع شده در پشت خاکریزها، اب آ روانشود. متناسـب بـا تغییـرات شیب زمین و ارتفاع گیر در نظر گرفته می سطح آب

 .شونداحداث می پنجاه درصدتا یک های بین ها در شیبپشته متفاوت است. این پشته

 :های هاللی شکلپشته -17

دست شیب ای در قسمت باال ای، هاللی و ذوزنقهت که به اشکال گوناگون نیم دایرههای خاکی اسشامل پشته این روش

ایجاد شود. ب آ روانآوری  گیر مناسبی برای جمع ای باشد که سطح آبریزها باید به اندازه له بـین خاکشوند. فاصـاحداث می

هایی ها در ردیفاین پشته شود. معموالًای رشد گیاهان است، جمع میسمت جلوی پشته که محل مناسبی بـردر قب آ روان

متر و ارتفاع هر پشته نیز یک تا هشت متغیر و بـین  ها از یکدیگرانتهای پشتهله بین شوند. فاصصورت متناوب ساخته می هب

 .متر است سانتی 11تا  11

 

 گیر باران: های ترکیبی سطوح آباستفاده از سامانه -18

گیر مرکب از  که سطوح آب است گیر باران برای تامین مصارف روستایی و زراعی های ترکیبی سطوح آباستفاده از سامانه

 باشد. میاز مواد مختلف  شده گیر مصنوعی احداث های سنگی در قله و دامنه کوه و سطوح آبزدگی برون

 چاله فلسی: -19

د نباشخطوط تراز و عمود بر جهت شیب می نیم دایره هستند که در امتداد هایی هاللی شکل و تقریباً های فلسی چالهچاله

 (.0باشد )متر کارآمد می میلی 111تر از  کم آوری بارانعچاله فلسی برای جمشوند. روش و در ابعاد مختلف ساخته می

 

 ذخیره آب باران پشت سد: -21

باشد که در بسیاری از پشت سدهای کوچک، متوسط و بزرگ میهای ذخیره آب باران، ذخیره آب یکی دیگر از روش

 باالی اجرایی دارد.های هزینه . این روشگیردورهای دنیا مورد استفاده قرار میکش
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 :کواالرکاریا آهار  -21

های پر شیب با شیب بسیار کم و در پای دامنه ریزهای طویل احداث شده بر روی خطوط تراز در اراضی استفاده از خاک

ویژه ختلف به سطحی برای مصارف مب آ روانکه برای ذخیره  گویند می آهار چنین و هم کواالرکارها  ای که به آنمناطق صخره

برخی موارد به چندین  ها نیز درآن لرسد و طومتر می سهریز ها به  رتفاع این خاکا (. معموال4ًشود )کشاورزی استفاده می

تری  آوری شده، اهمیت بیشهای جمعرقاب شده در مقایسه با حجم سیالبرسد. در این روش وسعت اراضی غکیلومتر می

 تر خواهد بود.که برای کشت آماده می شوند بیشی زیرا در این حالت وسعت اراض .دارد

 پشت بام سبز: -22

  الیه ها ها و سایر ساختمانهای خانهبر روی بامباشد. می روش پشت بام سبزهای ذخیره آب باران، یکی دیگر از روش

حتی به عنوان یکی از بهترین تواند آب باران را ذخیره کند و دهند که میک همراه با گیاهان مختلف قرار میهای عمیقی از خا

 شود.اثرات زیست محیطی نیز شناخته می های مدیریتی برای کاهش شیوه

 فاروئینگ: -23

توان برای ذخیره آب باران است از آن میموسوم های تراز نیز فاروئینگ که به سیستم خطوط تراز یا کنتور فارو و یا شیار

شود. این شیارها ست که بر روی خطوط تراز احداث میهای آبخیزداری شامل شیارهایی ادر پروژهفاروئینگ  کرد.استفاده 

 .کننددار جلوگیری میهای شیببر روی دامنهب آ روانه و از حرکت ها عمل کردمانند بانکت

 :ریپر زدن -24

چنین ایجاد شرایط  نفوذپذیری آن در مقابل آب و همهای سخت خاک جهت افزایش منظور از ریپر زدن شکستن الیه

-با افزایش نفوذپذیری خاک جهت جمعتواند این روش نیز می باشد.های گیاهان مرتعی می و نفوذ ریشهمناسب برای فعالیت 

 دار، بایستی در روی خطوط تراز انجام گیرد. خصوص در اراضی شیبهریپرزدن بآوری آب باران مناسب باشد. 

 بانکت: -25

توان از شوند که میدار ایجاد میهای شیبروی خطوط تراز در دامنه های خاکی پهنصورت نهرها یا کانالا نیز بههبانکت

بر روی هایی هستند که در جهت مخالف شیب مراتع و ها و پشتهها کانالبانکتها نیز برای ذخیره آب باران استفاده کرد.  آن

هایی به  های متداول آبخیزداری است که با حفر شیارها و کانال بندی یکی از شیوهبانکت. دنشومیخطوط منحنی تراز احداث 

 ایجاد گیاه رشد بستر ایجاد و نسبی رطوبت ، افزایشبآ روانمنظور کاهش شیب دامنه با اهدافی چون کنترل فرسایش، کنترل 

 .شود می

 

 گیرند:قرار می محلخارج از  بندی گروههای ذخیره آب باران که در روش

 آوری آب باران:سنتی جمع هایالف( روش

 :بندسار -1

داخل این  بهب آ روانریزی بر روی خطوط تراز احداث و سیالب یا  ای است که با خاکسار متشکل از حوضچهبند

-آن برای جمع توان ازگردد که میک کرت یا مزرعه کشاورزی محسوب میاین حوضچه در واقع ی .گرددحوضچه هدایت می

-های بشر محسوب میترین سازهشود و از کهنهای خراسان بند سار یافت میاستفاده کرد. در ایران در استان وری آب بارانآ

 گیر وجود دارد در این روش یک سطح آب .شودسیستم سنتی استحصال آب اطالق می این روش در کشور تونس بهشود. 
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 هایگیر، از اطراف توسط پشته سطوح آب کشت قرار گرفته است. برخی مواقع اینکـه در مجاورت اراضی مسطح تحت 

 کند. سایش به داخل منطقه کشت هدایت میرا بدون فرب آ روانتواند جریان شوند که میریز محصـور مـی دارای سـر

 ها:ها و آبراههخیره آب باران با انحراف از مسیلذ -2

ها و پخش در اراضی کم ها و آبراههوتاه مدت از طریق انحراف از مسیلهای جوی کریزشاشی از های ناستفاده از سیالب

 های مهم ذخیره آب باران مطرح باشد.تواند یک از روش( می02شیب به منظور ذخیره رطوبت در خاک )

 

 آوری آب باران:های نوین جمعب( روش

 :آنیکوتو پاینس  -1

فت کننده کنند و یا به عنوان دریاآوری میهای اضافی را جمعیا سیالب بآ روانگیری هستند که های سیلنالپاینس، کا

شوند. برای کنترل مقدار آب وارد شده به کانال ها عمود بر ساحل رودخانه حفر می کنند. این کانالاز آبخیز عمل میآب  روان

باشد. عرض این خیلی باالتر از بستر رودخانه می گیر کانال سیلشود و کف دخانه هیچ مانع یا سدی احداث نمیدر عرض رو

ری که طوتر از شیب رودخانه است به نیز کم هاباشد. شیب کانالمتر مییک تا سه  ها بین تر و عمق آنم 011تا  سهکانال ها 

 هستندعرضی  هایسازه نیز وتآنیک توان به کمک نیروی گرانش آبیاری کرد.ها و کانال را میزمین قابل کشت بین رودخانه

که در مقطع خاکریزی همراه با سرریز بوده و برای نگهداشت آب به  باشند آب می های عمود بر جهت جریان که شامل سازه

 رود.کار میدست در طی فصل بارانی بهمنظور غرقاب کردن اراضی باال

 :AHPو  RSو  GISاستفاده از  -2

های مناسب برای ذخیره آب باران را شناسایی کرد و با در دسترس بودن ذخیره مکان توانمی GISهای با استفاده از نقشه

رسانی در شهرها و روستاها را مشخص کرد و در نتیجه رشد جمعیت را با مصرف و تقاضای  آب، مشکالت فعلی سیستم آب

ها  یک از مؤلفه آبخیز نیازمند میزانی از اطالعات است که با ایجاد و مطالعة روابط هر حوزهپارچة  یک مدیریتآب ارتباط داد. 

. دهد های فیزیکی زمین به دست می روز و ارزشمندی از منابع طبیعی و مؤلفه اطالعات به نامبرده های آید. تکنیک به دست می

های  با برخورداری از امکانات و توانایی (GIS) اییو سیستم اطالعات جغرافی (RS) نوین نظیر سنجش از دورهای  وریآ فن

-ند شرایط جمعنتوامیهای گوناگون  بالقوه و قابلیت استفاده از منابع چندگانة اطالعاتی، تجزیه و تحلیل، تلفیق و بررسی داده

با استفاده از  مناسب ذخیره آب باران یابی برای مکان توانچنین می هم .کنند فراهم  را در شرایط مختلف طبیعی بارانآوری آب 

های سیستم ترکیب تحلیل سلسله مراتبی و تکنیککرد. استفاده هم  مراتبی  از تحلیل سلسلههای اطالعاتی وزن دهی الیه

-ذخیره آب باران فراهم می مناسب یـابی مناسـب را جهـت مکـانساختاری یی آکارو سنجش از دور  اطالعات جغرافیـایی

 (.06)کنند 

 ای:تغذیه رودخانهصورت یره ثقلی و غیر ثقلی آب باران بهذخ -3

-های دائمی و فصلی و مسیلصورت ثقلی و غیر ثقلی در رودخانههای ذخیره آب باران، ذخیره آب به یکی دیگر از روش

ها های دائمی و فصلی و مسیل رودخانههای مناسب و قابل ذخیره در خود این روش ذخیره آب باران در مکان باشد. درها می

یابی مناسب انجام شود که بتوان از  توان با هزینه کم مقدار آب زیادی را ذخیره کرد. باید در این روش مکانگیرد و میقرار می

 های آبرفتی آب در طی جریان دردر رودخانهترین هزینه انتقال استفاده کرد.  آب آن در کشاورزی و سایر مصارف دیگر با کم

ی را در رودخانه انجام داد تا شود. برای افزایش تغذیه باید اقداماتی میدار زیرزمین های آبو دیواره نفوذ کرده و وارد الیه کف
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در از جمله این اقدامات عبارتند از: عریض کردن بستر، ایجاد موانع  .زمان توقف آب در مسیر و هم سطح نفوذ افزایش یابدهم

 .ها و یا احداث سدهای موقتیرودخانه مسیر حرکت آب با مواد

 های عمیق و نیمه عمیق:هذخیره آب باران در چا -4

شود ته این روش در جاهایی استفاده میالب .گیردهای عمیق و نیمه عمیق صورت میهدر این روش ذخیره آب باران در چا

هزینه بسیار ها احداث این چاههای ذخیره آب استفاده کرد. چون توان از سایر روشذخیره آب باران حیاتی است و نمی که

 شوند.به سفره آب زیر زمینی هم وصل نمیها و این چاه باالیی دارد

 چاه تغذیه: -5

-های آب زیرزمینی میذیه برای ذخیره آب باران در سفرههای تغههای ذخیره آب باران، احداث چایکی دیگر از روش

ابراین شوند بنزیرزمینی متصل می هایهای آبری باالیی هستند ولی چون به سفرهنیز دارای هزینه حفاها باشد. این چاه

ها را به تعداد دلخواه با توجه به توان آناز آب باران را ذخیره کنند و می توانند حجم باالییمقرون به صرفه هستند و می

 .کردشرایط طبیعی منطقه و حجم آب قابل ذخیره احداث 

 حوضچه تغذیه: -6

در این روش آب از رودخانه یا منابع دیگر وارد یک یا باشد.  های ذخیره آب باران، حوضچه تغذیه مییکی دیگر از روش

-ه و وارد الیه آبدار زیرزمینی میشود. آب به ترتیب در خاک نفوذ کردمی ،انددی حوضچه که پشت سر هم ساخته شدهتعدا

ارد. اما از جایی که اختالف سطح آب روی زمین و سطح ایستابی و خصوصیات فیزیکی خاک د گردد. سرعت نفوذ بستگی به

حدی کند. کاهش سرعت نفوذ ممکن است بهنفوذ نسبت به زمان کاهش پیدا می شود سرعتتدریج منافذ خاک گرفته میبه

شود تا از سازی میها پشتهاطراف کرت بخیر گردد. در این روشباشد که آب به مدت طوالنی در سطح زمین باقی مانده و ت

تواند به صورت طبیعی با آب رودخانه و یا مصنوعی با وارد کردن ای میشود. روش حوضچهحرکات جانبی آب جلوگیری 

 .آب از محل دیگر صورت گیرد

 :های سیالبی گیر بزرگ و سیستم سطوح آب -7

 گیــر نســبتاً آوری آب از ســطوح آبهای ســیالبی، جمــعگیــر و سیســتم مشخصــه بــارز ســطوح بــزرگ آب

آوری یا منطقه کوهستانی باشد. سطح جمعتواند یک مرتع طبیعی، منطقه استپی می گیــر بــزرگ اســت. غالبــا ســطح آب

ر کمی بر آن داشته و یا خارج از محدوده مزرعه و در موقعیتی قرار دارد که کشاورزان کنترل بسیا آب در این سیستم معموالً

ل از یک و یا استحصا های طویلاستحصال آب از شـیب این سیستم با اصطالحاتی مانند. بر آن نظارت کنند توانندنمی اصالً

هـای ای در سـامانهو جریانـات آبراهـه )با سرعت باال( تندهای بآ روانشود. وجود معرفی می ایگیر برون مزرعه سامانه آب

در این سطوح . باشدای میچک و دارای جریانات شیاری و ورقهگیر کو گیـر بزرگ وجه تمایز این سطوح با سطوح آب آب

های سالیانه بارشپنجاه درصد تر از  کم گیر کوچک و تر از سطوح آب کم ایجـاد شده در واحد سطحب آ روانـگیـر میـزان  آب

 .شودسطحی ذخیره می در مخـازن سـطحی یـا زیر آوری شـده معمـوالًمتغیر است. آب جمـع

 سدهای زیر زمینی: -8

ی هستند که در زیر زمین هایسدهای زیرزمینی سازهباشد. میسدهای زیرزمینی های ذخیره آب باران، یکی دیگر از روش

شوند. این سدها ایجاد ذخایر آبی در زیر زمین می های زیرزمینی، سببو با مسدود کردن جریان طبیعی آب شوندساخته می

گردند و برحسب نوع، کاربرد و در محل مناسبی از لحاظ خصوصیات زمین شناسی، توپوگرافی و هیدروژئولوژی احداث می

وج سدهای زیرزمینی برای توسعه منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از خر. باشندتم آب بند دارای انواع مختلفی میشکل سیس
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این سدها در بسیاری از  .های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورها واقع گردیده استآب قابل مصرف، در سال بدون استفاده

دهد که مانع بندی تشکیل میبدنه سد را دیوار یا پرده آب .گردندشده آبرفتی در زیر زمین احداث می های پرارد در درهمو

های فصلی و رودهای آبراهه های خشک و خشکهسدهای زیرزمینی در محل آبراهه. گرددزمینی از حوضه می خروج آب زیر

 . شودح زمین، در زیر زمین آب ذخیره میجای ذخیره آب در سطترتیب بهشوند و به این های دائمی ساخته مینه رودخانه

 داری:آبخوان -9

شود که  داری به مجموعه عملیات مکانیکی گفته میآبخوانباشد. داری میهای ذخیره آب باران، آبخوانیکی از بهترین راه

های  تقلیل و حذف خسارت ،های آبخوان موجب احیاء کمی و کیفی منابع آب و خاک بر روی عرصه سیالببا مهار و نفوذ 

آبخیزداری در زیر و روی زمین است و این یعنی برای نگهداری آب  ،داریچنین آبخوان هم .شود قیم میمستقیم و غیرمست

هایی  افکنه  آبخوان یا آبخواه عبارتست از مخروط .شود های نگهداری آن در زیر زمین نیز بهره گرفته می روی زمین از ظرفیت

داری  شود و آبخوان های زیرزمینی می آب  داده و موجب تغذیه سفرهآسانی آب را از خود عبور با رسوبات دانه درشت که به

ها، افزایش  ها در آبخوان غذیه مصنوعی با هدف کاهش خسارات سیل از طریق ذخیره این آبت .هاست مدیریت این آبخوان

گیری از نفوذ  یشهای پمپاژ، پ های زیرزمینی و کاهش هزینه های زیرزمینی، جلوگیری از پایین رفتن سطح آب میزان آب

گیرد و موجب مهار  ها قرار می آبخوان در محل خروجی آبریز .گیرد های آب زیرزمینی صورت می های شور به سفره آب

شود و این اراضی پس از چند سال با کشت درختان مقاوم به خشکی و با اجرای  های روان می ها و تثبیت ریگ زار شن

الزم به ذکر است که در هر حوضه هر آبخوان متمایز از آبخوان دیگر است،  .دنگرد یعملیات قرق، به جنگل و مرتع تبدیل م

تواند بخشی از سیستم  ای که یک آبخوان می شود به گونه ها کشیده می های یک آبخوان معموال به سمت دیگر آبخوان اما مرز

 .آبخوان دیگر محسوب شود

 

 توصیه ترویجی
شود باید در اولویت کاری های متفاوت انجام میکه در شرایط مختلف با روش علت اینی آب باران بهآورجمع -0

آب باران با توجه به شرایط  آوریهای جمعهای مختلفی در همه روش گذاریاجرایی کشور قرار گیرد و سرمایه هایدستگاه

 های آبخیز صورت گیرد. حوزه

از گذشتگان به ارث رسیده است ولی به  آوری آب بارانبرای جمع های قدیمی بسیار ارزشمندینتایج نشان داد روش -2

شده است  آوری آب باران ایجادهای نوینی نیز برای جمعه بشری در حال حاضر نیستند و روشتنهایی جواب گوی نیاز جامع

های سنتی اس روشنوین بر اس هایچون بعضی از این روش .الزم را ندارندیی آکارهای سنتی که بدون استفاده از روش

کانی مختلف و های زمانی و مآوری آب باران در مقیاسهای سنتی و نوین جمعبنابراین تلفیقی از روش ،اندتوسعه پیدا کرده

آوری آب جمعهای موجود از آب باران صورت گیرد و همه روشتواند باعث شود که حداکثر استفاده در شرایط متفاوت می

 . مکان و زمان خاص خود هستندزش در دارای ارباران 

های اجرایی ن در همه مناطق کشور توسط دستگاهآوری آب باراگذاری الزم برای جمعشود سرمایهبنابراین توصیه می -1

 صورت گیرد.
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