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 چکیده
 

 یعامل به وجود آمدن استرس و فشار روانیت جمع یرشد جهان و در جهان یرینمنابع آب شکاهش 

در  یستادگیقادر به ا در مناطق مستعد منابع آب است. با استحصال آب باران یریتدر بخش مد یشترب

. کندیعمل متواند میدر زمان کمبود آب  یگزینمنبع آب جا یکبود و به عنوان  یمبرابر بحران آب خواه

 دیگر و بامآب باران از پشت یرهو ذخ یآورجمع یبرا یتکنولوژ یک باماستحصال آب باران از پشت

آب  ینکه جهت تام بوده ،مجدد قبل از آن که به آبخوان برسد یهااستفاده یبرا ینزم یسطوح باال

-پیش مقاله یسندگاننوهدف  .یردقرار بگ ستفادهمورد ا غیرهو  یاریآب یدام، آب برا یآب برا یدنی،آشام

یک حوضه آبریز  است که همانند ابنیه بامحوضه پشت رو بررسی مسایل پیرامون استحصال آب باران از

درصد از  50از  یشب. و متمرکز نمودن آب در سطح بام را دارد یآورجمع یفهوظ با مقیاس بسیار خرد

شدن با  یگزینحجم آب قابل جا ینا و است یدنیآشام یرمصارف غ یآب برا یمتوسط سرانه روزانه تقاضا

کاهش  یهتصف آیندمورد استفاده در فر یمیاییمواد ش ینو همچن یمصرف انرژنتیجتا  باشد.میآب باران 

جهت استحصال آب باران  روزی بهورافن یی باهایستمتوان تصور کرد که ارائه سیم بنابراین .یابدیم

ی استحصال ج تکنولوژیروتتوجه و  ی،معرف. مراه خواهد داشتهه ها بینهدر هز یقابل توجه ییجوصرفه

غیرآلوده به طور مداوم در  یرزمینیو ز یسطح یهاکه در آن حجم آب ایراندر کشور  به ویژه آب باران

 خواهد بود. یدمفرا به همراه داشته است،  یطیمح یستعدم تعادل ز حال کاهش بوده و

 

 دیریت منابع آب، حوضه پشت بام، باران، ماستحصال آب باران ها: کلید واژه
 

 

   

 مقدمه
 

است. بدون  یشآب هر انسان روز به روز در حال افزا یشده و تقاضا یلتبد 21قرن  یابکم یبه کاال آب

 یطتحمل و مواجه با شرا یرقابلبدون آب غ یاست. زندگ یالزم در مصارف خانگ یاصل یعیشک آب منبع طب

ممکن  یم،آماده نباش رایطش ینمواجه با ا یاگر برا یناست. بنابرا یراجتناب ناپذاوقات  یکمبود آب در بعض

، سرانه مصرف روزانه آب یافتهتوسعه  یها در کشورها یابیطبق ارز. یمکن یدااست خود را در بن بست بحران پ
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شستن  ی، برالتمخازن توا یشستشو یحجم برا یناز ا یمین تقریباحال ،  ینرسد. در ع یم یترل 100به حداقل 

 ینبه ا ها همهینشود. ا یاستفاده م اتومبیلشستن  یبرا و یخانگ یدر قطعه ها یاهانگ یاریآب ی، برالباس

 یهدر م یا یرمعقوالنهطور غه آن صرف شده ب یهتصف یبرا یادیز یاربس ینهاست که آب شرب که هز یمعن

 منجر شود.  یندهدر آ یطیمح یستفاجعه ز یکتواند به  یم یدنیاز آب آشام فادهطرز است ینچنینرود. ا

و استحصال آب باران  یجمع آور یستم، سآب یسنت یها یستمس یبرا یگزینجا ینو ارزانتر بهترین

 .باشد یاستحصال آب باران در سراسر جهان مورد توجه مدر جهان ،  یرینبا توجه به کاهش منابع آب ش است.

 یساختمان ها در یآب خانگ ینتام یاستفاده از آب باران برابه  یا یندهاز کشورها به طور فزا یاریبس

 ینکدر س ودوش گرفتن  یشده برا یتوان از آب باران جمع آور ی، نمحال ینبا ا .اندمتوسل شده  یمسکون

مصرف آب در  یساز ینهبه یندفرآ .یستمصرف مناسب ن ینگونها یاصال برا یراآشپزخانه استفاده کرد، ز

 یناجرا شده است در هم ییدر مناطق روستا یبه طور گسترده ا یلندو تا یوزلند، نین، چ لیمانند برز یمناطق

 یتواند برا یآب باران م است. یافته یشتریرواج ب یاخشک مانند استرال یاربس یبا پهنه ها ییحال در کشورها

 یرا برا یینا کدورت پاآب باران ب توان ی، میشهر بحث در دام و ی، آب برایباغ ها و محصوالت زراع یاریآب

در انواع مراکز  یزکرد. در صنعت آب باران ن یهتوصها  یابانخسطوح و یسبز، پارک ها و شستشو یفضا یاریآب

و به در پی دارد مربوط به آب را  یدر پرداخت ها ییکه صرفه جو یردقرار گ ستفادهتواند مورد ا یم یدیتول

صورت بهره برده شود  ینگذارد. چنانچه از آب باران بد یم یرتاث دیتول یندهایفرآ ینهبر هز یطور قابل توجه ا

 یمیاییمواد ش ینو همچن یرو مصرف انرژ یندرصد کاهش داد از هم 50 یباتقر توان مصرف آب شرب را یم

  .یابد یکاهش م یهتصف یندمورد استفاده در فرا

عامل به وجود آمدن استرس ، شدهجوامع  نشد یو صنعت ینیکه منجر به شهرنش یت،جمع یرشد جهان

در برابر بحران  یستادگیمنابع آب است. با استحصال آب باران قادر به ا یریتدر بخش مد یشترب یو فشار روان

است  روشن .(2009)بل،  کند یدر زمان کمبود آب عمل م یگزینمنبع آب جا یکبود و به عنوان  یمآب خواه

و  یمانند کشاورز یانسان روزافزون یازهایرفع ن یه از آب براجهان بلکه استفاد یتجمع یشکه نه تنها افزا

 دهد. یم یشما را افزا یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا یدنیآب آشام یندر مورد تام ینگران یزصنعت ن

که در  یافراد یندارند و همچن یدسترس یکه به آب شهر یتواند توسط کسان یآب باران م استحصال

 یاز کارها که آب شهر یاریو دردسترس مواجه اند، انجام گردد. در انجام بس یفآب کا ینروستا با مشکل تام

فع گشت. نتکار م ینا یایو از مزا کرد ینزیگجا را آب باران یتوان به سادگ یم ی شودبه طور منظم استفاده م

خواهد کرد، کمک  یزن یدر انرژ ییبه صرفه جو ینکند، بلکه همچن یدر آب کمک م یینه تنها به صرفه جو ینا

استحصال آب  یجهان شبکه ها دربرود.  ینتواند از ب یآب متمرکز م ینتام یستمس یکبه حفظ  یازچرا که ن

به روز  یها یبا فن آور ییها یستمشبکه ها به علت عدم وجود س یناز ا یاریوجود دارد. در بس یاریباران بس

استحصال آب  یستمرش شده است چنانچه سشده است. گزا یافتگزارش خطا در عملکرد در یافتهو تکامل 

 یکند و حفاظت از آب را فراهم م ینروزانه ما را تام یازهاین امتواند تم یم یباتقر یدعمل نما یباران به خوب

 (.2012)آنجانیولو، کند 

شروع به  ییاروپا یاز کشورها ی، تعداداستحصال آب باران، در دهه گذشته یدها یساز یادهمنظور پبه

و  یمهندس یرشته ا یناز موسسه ب یمثال پژوهشگران برای کرده اند. ابداعی ییها یستمده از ساستفا
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در متمرکز یرآب غ ینتام یستمس»جامع تحت عنوان  ی)اشتوتگارت( پروژه ا از جامعه فرانهوفر یوتکنولوژیب

و  معمول و ه شدهشناخت یفن یکه هم شامل راه حل هارا پیش برده اند  (،DEUS 21) «یشهر یها یرساختز

مجتمع  یک یاگروه از خانه ها و  یک یتوان برا یرا م DEUS. طرح ستو نوآورانه ا یدجد یشنهادهایهم پ

باران وجود دارد که  ییزهکش ابتدا یکبه  یهشب ی، جزئیشنهادیپ یستم. در س(1)شکل  اعمال کرد یمسکون

اگر  یستمس ینکند. ا یم یهتصف یولوژیکیب و یهواز یکوچک بصورت ب یاسآب باران استحصال شده را در مق

DWO  را طبق استاندارد آب آلمان میدنیآب آشا یفیتچه ک
1

توسعه  یکند ول یم ینتضم یدر خروج 

عنوان آب به از این آبمصرف کنندگان اجازه نخواهد داد که  یکنند که تعصبات روانشناخت یدهندگان درک م

، شستشو و استحمام باغ یاریتوان آب استحصال شده را در آب یم ،. به گفته آنهاکننداستفاده  یدنیآشام

 (.2012؛ سوتنیکووا، 2012)کولوسووا، استفاده کرد 

 

 
 بیوتکنولوژی( و پژوهشکده فرانهوفر در علوم مهندسیمنبع: ) DEUSپروژه  یکل شماتیک طرح -1 شکل

 

و  بامپشتآب باران از  و ذخیره یورجمع آ ینوآورانه برا یتکنولوژ یک بامباران از پشتآب  استحصال

آب  ینکه جهت تام است قبل از آن که به آبخوان برسد مجدد یاستفاده ها یبرا ینزم یسطوح باال یگرد

 .یردمورد استفاده قرار بگ یاستفاده از آب معمول یگرو د یاریآب یدام، آب برا یآب برا یدنی،آشام

شود، مورد  یآب باران در نظر گرفته م استحصال یستموژه سپر اجرای یککه  یدر مناطق یدبا یرسواالت ز

 .(1997)آنجوس،  سرمایه گذاری مورد نظر مقرون به صرفه است یا خیر یاتا مشخص شود آ یردقرار گ یبررس

                                                   
1
 Drinking Water Ordinance (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/) 
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 است؟ ا نیازواقعباران آب  سیستم استحصال یکبه  یاآ -

 موجود هست؟ در پیرامون آلودهحتی  و یا دست دور هرچند در یمنبع آب یاآ -

 د؟نوجود دار منطقهدر  مانند جهت دریافت نزوالت آسمانیسطوح حوضه  پشت بام ها یا سایر یاآ -

 متر در سال است؟ یلیم 400از  یشب یبارندگمجموع  یاآ -

 یها یتاولو یستدر ل واقعا یآبرسانسیستم استحصال آب باران جهت تامین نیاز های   نیاز به یک یاآ -

 قرار دارد؟ د نظرم توسعه جامعه

 یویسنار یک در عزم بر ایجاد سیستم استحصال آب باران،با فرض دانستن پاسخ سواالت فوق و 

شود.  یم یرهذخ یژهمخزن و یکو سپس در داخل  یساختمان ها جمع آور بامپشت، آب باران از یمعمول

 یانند الگومحل م یطشرا یابیزآب باران با توجه به مکان مورد استفاده و پس از ار یجمع آور یها یستمس

 شوند.  یو اجرا م ی، طراحیرزمینیز یها یهدر ال آب یساز یرهذخ یها یژگیو و بارش، مقدار بارش

استفاده از آب  یها یستمس یانواع اصلدر ادامه و هم سو با اهداف نویسندگان این مقاله به بررسی 

ای باعث تمرکز آب باران در نقطه خروجی )سیستم که همانند حوضه  بام ابنیهاستحصال شده از پشت باران

  .ناودان و مخزن( می شود پرداخته خواهد شد

 

   

 ها مواد و روش

 

از  یو استفاده بعد یساز یره، ذخیاستحصال آب باران )جمع آور یکه برا ییها یسممکان هاست مدت

خارج شده اند.  یعاد یرل و ساختار غجهان در نظر گرفته شده اند از شک یاز کشورها یاریآب باران( در بس

را در  ینصب و نگهدار لتسهو موثر، یبهره بردار ینهبه یبترککه  یستها از آنجا یسممکان ینا یتمحبوب

آب متمرکز  ینتام یها یستممستقل از س عملکرد امکان الزم به ذکر است کهاند.  یدهساختار خود گنجان

 کند. یم یجادات وافری اهمیاستحصال آب باران  یستمس یبرا یشهر

دهن د ک ه    یاستفاده از آب باران در بازار ارائه م   یها را برا یستماز س یدو نوع اصل یدیتول یشرکت ها

 یق رار م    یندر زم   یمبه طور مس تق  مخزن نوع اولدر سیستم . بکار برده شده استدر نوع مخزن تفاوت آنها 

ش ده س اخته    یتتقو یکپالست یااز جنس بتن  ننوع مخاز ینتر است. ا یاساس ینهگز ینا گفت توان ی. میردگ

 یس ر به ره ب ردار م   یمناسب را ب را  ینهمختلف در دسترس هستند تا انتخاب گز یدر اشکال و اندازه هاده و ش

 ینگران   یج ا  مجتم ع مس کونی   ینآب بزرگتر یندر مورد تام یحت، حجیمی مخزنچنین سازند. با استفاده از 

ش ود. ب ه    یم یدهد یزن ییها یدشوار ،روش استحصال آب باران ینا اجرایکر شده، در ذ یایمزا درکنار. یستن

گ ودال   یحف ار  یاست. برا یرممکنغ ینصب به صورت دست یبا، با توجه به اندازه بزرگ مخازن، تقرعنوان مثال

 فراین د  ت دای در اب )س ایت به ره ب رداری(    است. اگر بنا یازن ای یژهو یزاتبه تجهحفره مخزن در  اریذیگو جا

 یبروز مشکالت ناخواسته ک اهش م    احتمالمراتب راحت تر خواهد بود و ه ب  یاتانجام عملساخته شدن باشد 

 .یابد
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 یمناسب ت ر اس ت را بررس     یلحاظه بوده و ب یساز یرهتانک ذخ یک استفاده از دوم که ینهادامه گز در

نس بت   آن ییجابج ا  ی ت قابل همچنین وبوده  نوزسبک  و جمع و جور یابعاددارای . تانک مورد نظر یمکن یم

 یطتوان د ب ا مح     یکامال م و نصب شدن دارد یتخانه قابل یرزمیندر ز یراحت. بهاست آسان اول مخزن در حالت

 یارش وند ک ه در براب ر ن ور بس       یساخته م یکتانک ها معموال از پالست ینشود. ا و همگن یباطراف خود ترک

در ب اغ   یمتوان به ط ور مس تق   یخانه بلکه م یرزمینرا نه تنها در ز یساز یرهک ذخ، تانحال ینمقاوم است. با ا

   دفن کرد. یندر صورت لزوم در زم یانصب و 

پرداخته می شود. الزم ب ه   آب باران یجهت جمع آور )مخزن( تانک یکمحاسبه حجم  نحوهبه  هدر ادام

س طح   یکل  عات وقوع باران در منطقه، اندازه مانند شدت و دف یمخزن توسط عوامل متعدد حجمذکر است که 

مخ زن   یازشود. حجم مورد ن یم یینشود، تع ینتامذخیره و  یدکه با یازآب باران و مقدار آب مورد ن جمع کننده

د ک ر  یینتوان تع یم یرز تجربی از ذوب برف( با استفاده از رابطه یآب ناش یاآب باران ) یجمع آور ی)تانک( برا

 :(2012)سوتنیکووا، 

V = 0.5 + 0.05 × Pa         (1)  

 مخزن )متر مکعب(، ی، حجم کلV(: 1رابطه ) درکه 

 Pa ( قابل محاسبه است:2باشد که از رابطه )ی ، حجم بارش ساالنه به شکل باران )متر مکعب( م 

Pa =  S× Hp × Cd         (2)  

 آب باران )مترمربع(،   یسطح جمع آور ی، مساحت افقS(: 2رابطه ) درو 

Hp  باران )متر(، به شکل، بارش ساالنه 

Cd دست می آید.ه ( ب1از جدول ) جمع کننده باران بامپشترواناب که با توجه به نوع سطح  یب،ضر 
 

 (2012)سوتنیکووا،  مقادیر مربوط به ضریب رواناب با توجه به سطح جمع کننده آب باران – 1جدول 

Cd ده آب بارانجنس سطح جمع کنن 

 شنی روکش خاکریز با مسطح بامپشت 6/0

 رول ایزوگام با روکش مسطح بامپشت 7/0

 طبیعی )مانند چوب( قطعات روکش با دار شیب بامپشت 75/0

 رول ایزوگام با روکش دار شیب بامپشت 8/0

 

لب در مناطق با ب ارش ب اال   اغ ینباالتر رواناب هستند ، بنابرا یبضر یدار دارا یبش ی، دامنه هاینبنابرا

 : شودمی سه گام برداشته  استحصال آب باراندر فرایند بطور کلی  شود. یاستفاده م

گ ردد باش د.    یتواند هر منطقه که در آن ب اران ن ازل م     یمکه  آب یسطح جمع آورطراحی و انتخاب :  1 گام

مانن د حوض ه ای وظیف ه ی جم ع      یهابن بامپشت مثالبه عنوان مطابق با هدف  نویسندگان این مقاله در اینجا 

 آوری و متمرکز نمودن آب در سطح بام را دارد.

 کند. یم یتهدا یساز یرهمخزن ذخ یککه آب را به  می باشدساختار  یک یستمس ینآب. ا انتقال:  2گام 

، یک، س رام بتن، یلنات ی، پلهر ظرف ساخته شده از فلز یباتواند تقر ی. ممحل ذخیره آب مخزنانتخاب : 3 گام

 به عنوان مخزن استفاده شود. یرهخاک رس و غ
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 ینت ام  در یتواند سهم مهم یم یها و موسسات محل، چادرخانه ها بامپشتشده از  یباران جمع آور آب

، سیستم های تعبی ه ش ده  شده در  یاوقات آب جمع آور یگاهداشته باشد.  یدنیآب آشام بودن دسترس در و

 .باشدآب  ی مقرون به صرفه یاجود ممکن است تنها منبع مو

رس اند.   یبتواند با ورود به آب باران به س المت انس ان آس     یم بامپشت موجود در سطح از مواد یبرخ

دانس ت؛   ی د مف ینباغ و شستن ماش یاریتوالت، شستن ملحفه، آب یفونرا در س آب توان کاربرد آن یم ینبنابرا

 یه ا  یس تم از س یزگ ردد. س رر   ینصف م یخانه معمول یکاستفاده در  موارد، آب مورد یندر ا فادهتنها با است

 یس فره ه ا   یمص نوع  یهبه نام تغذ یندفرا یکدر  زیرزمینی آب یپر کردن سفره ها یاستحصال آب باران برا

اش تباه   نبای د استحص ال آب ب اران    ین د کار را با فرا ینتواند مورد استفاده واقع شود البته ا یم یرزمینیآب ز

 .ه شودگرفت

از  یس تم س ی ک  یقاز طر بامپشت یآب باران را از رو یما، مستقبامپشتاستحصال آب باران از  سیستم

 ب ام پشتاستحصال شده از  آب باران یناز اول استفادهکند.  یم یتهدا یساز یرهبه مخزن ذخ یناودان و لوله ها

ب ا   ی را گردد، ز یهتخل یمامستق یدبا و شود ینم یهتوص یخانگ مصارف استفاده در یفصل خشک برا یکپس از 

از توق ف   یریجل وگ  یبرا یکاف یبش یدبا بامپشتآلوده خواهد شد. ناودان  یرهگرد و غبار، کثافت پرندگان و غ

 یبزرگ باشند تا قادر به حم ل دب    یو به اندازه کاف یقو یبه اندازه کاف یدآب باشد. ناودان ها و لوله ها با یانجر

حش رات  مث ل   ی د صورت بس ته باش ند ت ا از تجم ع و تول    ه ب یدبا یساز یرهاشند. مخازن ذخب بامپشتاوج از 

ب ه   یازاستحصال آب باران ن یها یستمشود. س یریو رشد جلبک جلوگ یآلودگ یر،ها، تلفات تبخ شهخصوصا پ

 باشند. یم یبهداشت یطحفظ شرا یکردن برا یزمنظم و تم یو نگهدار یرتعم

 ی ک  دررا پیشنهاد و مورد بررسی قرار می ده یم.   استحصال آب باران یستمس یکاز  یا نمونهدر ادامه 

 ینواقع شده است )به عنوان مث ال ، در زم    یساز یرهکه مخزن ذخ یی، بسته به جاناستحصال آب بارا یستمس

نشان داده ش ده   یستمیس ینچن شکل شماتیک( 2پمپ آب الزم باشد. در شکل ) یکدفن شده(، ممکن است 

 رب و زم یرآالتانتقال دهنده، ش یلوله ها ینبنابرا یست،جهت شرب مناسب ن یمصورت مستقه باران ب آب است.

 ی ر آب غ»ش ده و هش دار    یحتما عالمت گ ذار  یدنیآشام یراز آب غ یرشرب، اتصاالت آبگ یربه آب شرب و غ

 .در محل نصب می گردد« است یدنیآشام
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 از آب  استحصال شده از باران یاربهره برد یستمس یک شماتیک طرح –( 2شکل )

به  مازاد آب باران خروجی  –5  ؛پمپ شناور -4؛ رانآب با یورود -3؛ یلترف -2؛ یرزمینیز یساز یرهمخزن( ذخ یاتانک ) –1

 اتصال به -9 ؛سطح کار مدار یکننده  یمواحد تنظ -8 ؛واحد کنترل یپمپ ها -7 ؛آب باران یعو توز ینخط لوله تام -6؛ فاضالب

 نقاط مصرف آب باران-13-10 ؛مخزن( یاشده در تانک ) یساز یرهآب باران ذخ کمبوددر صورت  یدنیشبکه آب آشام ینتام

 .(روسیه )منبع: وبسایت همکاری غیرانتفاعی مهندسان 

 

 یدبا یردشده تا مورد استفاده قرار گ یزیبرنامه ر یمختلف خانگ یازهایرفع ن یکه برا یآب باران

توان  ینم بعدی صورت، از بروز مشکالت ینا یرهمراه داشته باشد. در غهرا ب یو سالمت یبهداشت یاستانداردها

شده  یهو تصف یلترف هشود: در آب باران  استحصال شده ک یمثال ساده آورده م یک ینجااجتناب کرد. در ا

استفاده شود،  ییشولباس ینکه از آن در ماش یمختلف وجود دارد. هنگام یها یاز ناخالص یادیتعداد ز

گردند.  یم یوبمع یزاتو عمال تجه شدهپمپاژ مسدود  یها یسممکان نتیجتا شود، یم یلتشک یرسوبات آهک

از  یکیشود.  یمختلف انجام م یها وششود، که به ر یزیکیف یهتصفآب  موجود در امالح، الزم است ینبنابرا

شود و پس از آن  یآب نصب م یدر محل جمع آور یمتقبه طور مس یهاول یلتراست. ف یلترروش ها استفاده از ف

 یبه نوع هدف استفاده از آب باران دارد( نصب م یبستگ -تر باشد یزر یاتواند درشت تر  ی)م یهثانو یلترف یک

 مناسب یاربس ینهگز یککربن فعال  یاشن و ماسه، سنگ خرد شده  محتوی یلترگردد. امروزه استفاده از ف

 عمل توان از یآب باالتر م یفیتبه ک یابیدست یشود. برا یبه مخزن قرار داده م یداست که در بخش ورو

 است. یافتهکمتر رواج  ینهگز ینا اما ،استفاده کرد یزالکترول

 

 

 

 

 



 

8 

 بحث و جمع بندی

 

 یجهان ی. با توجه به گزارش شورایابد یم یشافزا یتهمراه با رشد جمع  یآب به صورت خط یبرا تقاضا

استفاده  یجتا،است. نت یتشود، که دو برابر نرخ رشد جمع یسال دو برابر م 20مصرف آب هر  یجهان ، سطحآب

 یدر مقابله با نگران یتاهم باالتریناز  یتجمع یشمنابع آب باتوجه به افزا یریتو موثر از آب درکنار مد ینهبه

، . به عنوان مثال(2010ان جهانی آب، )سازم برخوردار است کاهش منابع آبمشاهده شده ها در ارتباط با روند 

به آب  یدسترس یشهر های خانواده از درصد 25و حداقل  ییروستا های خانواده از درصد 50از  یشب یباتقر

 .(2006)سازمان بهداشت جهانی،  ندارند یکاف یبهداشت

اگر  ین،بنابراکند.  یرا استفاده م یرینآب ش یردرصد از ذخا 50حدود  یدهد که کشاورز ینشان م آمار

آب  برای کمتر درصد 50استحصال آب باران را اجرا کنند، درآمد خانوار خود را با پرداخت  یندهایمردم فرآ

 .(2000)گرین،  دهند یم یشافزا

 : را اینگونه برشمرد استحصال آب باران مزایایبه صورت کلی می توان 

 کند. یدر جاده ها م یلشدن س یاز جار یریوگکمک به جل یاز بارش رگبار یرواناب ناش یانبا کاهش جر •

 یبهبود م کاهش غلظترا با  یرزمینیز یآب ها یفیتدهد و ک یرا کاهش م یرزمینیز یآب ها یآلودگ •

 کند. یکم را فراهم م با امالحباال، نرم و  یفیتبا ک یآب یجهبخشد، در نت

 .یرزمینیز یپمپاژ آب ها یکاهش مصرف برق برا •

 دهد. یرا کاهش م یدر مناطق شهرخاک  یشفرسا •

 تراست. راحت یستمس ینگهدار ینو عمل همچن یسقف ارزان تر ، آسان در طراح یبرداشت آب باران از رو •

که به آب  یکند و هنگام یخوب را فراهم م یفیت، آب باران آب با ک یمناطق ساحل  یادر مناطق با خاک شور  •

و آب  یسطح یها یهال یرینآب ش یندهد و به حفظ تعادل ب یکاهش م را یشود ، شور یوارد م یرزمینیز یها

 کند. یکمک م یینپا های یهشور  ال

 کند. یم یانی، که در آن بارش کم است، استحصال آب باران به مردم کمک شا یاباندر ب •

 یم گرید یا یهبرخواهد بود اما از زاو ینهاستحصال آب باران هز یستمس یجاداذعان داشت که ا باید

منطقه مستقل از شبکه  یستز یطاست که در کمک به بهبود وضع مح یمنطق یگذار یهسرما یککه  یدد توان

آب، عملکرد  ینهدر هز ییلوله ها، صرفه جو یقآب به خانه از طر یورود یانجر یفیتک یشانتقال آب، افزا

 مثبت دارد.
 

   

 نتیجه گیری
  

 یرمصارف غ یآب برا یرصد از متوسط سرانه روزانه تقاضاد 50از  یشکه بنکته  یننظرداشتن ادر

)با روش شرح داده  می باشدشدن با آب استحصال شده از باران  یگزینحجم آب قابل جا ینا واست  یدنیآشام

جهت استحصال آب باران  به روز یفن آور ی بایها یستمتوان تصور کرد که ارائه س یمقاله( لذا م ینشده در ا

می و اجرا  یکوچک از مصرف کنندگان طراح یبه صورت مجموعه ا یحت یاو  یانفراد -داگانه که به صورت ج
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رسد  یکه به نظر م ستیدر حال . اینهمراه خواهد داشته برا ها  ینهدر هز یا قابل توجه ییصرفه جو گردند

با آنچه در بازار  یسهادر مق برای راه اندازی سیستم پیشنهادی و مورد بحث در این مقاله یهاول یگذار یهسرما

است که هزاران  یزیاستحصال آب باران چ یندفرا و مقرون به صرفه است. یر اقتصادیاشود بس یارائه م

 یخانه ها یطباتوجه به شرا یستمس ینا یراه انداز یبرا یدکنند. شا یخانواده در سراسر جهان در آن شرکت م

ارائه شده در هنگام استحصال  یایاز مزا یاریشد تا بسنبا یتدور از واقع یلیکشورمان خ ییو روستا یشهر

تنها به نفع ماست که به  یناست، بنابرا یدیساده و مف یندتوان گفت در کل فرا ی. میمآب باران را کسب کن

استحصال آب  یتوجه و رواج تکنولوژ ی،معرف قطعا .یاندیشیمخانه خود ب یآن برا یایاستحصال آب باران و مزا

غیرآلوده به طور مداوم در حال  یرزمینیو ز یسطح یوص در کشور ما که در آن حجم آب هاخصبه باران

مشهود است،  یعیمنابع طب یراصولیو حفاظت غ یریتاز مد یناش یطیمح یستکاهش بوده و عدم تعادل ز

 خواهد بود. یدمف

     

References 
 

- Anjaneyulu, L. K. E. A., Sankannavar, R. and Rao, K. K., 2012. drinking water Defluorination and 

rainwater collection using solar photovoltaic cells. Research in the field of industrial and engineering 

chemistry, 51(23), pp. 8040-8048. 

- Anjos, N. D., 1997. Source Book of Alternative Technologies for Freshwater Augmentation in Latin 

America and the Caribbean. Washington, D.C.: UNEP International Environmental Technology Centre.  

- Bell, A., 2009. Civilization and the World Water Crisis.. Edinburgh: Luat. , p. 208. 

- Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology IGB. [Online]  

Available at: https://www.igb.fraunhofer.de/en.html 

- Kolosova, N. K. S. E. A. O. V., 2012. Methods of increase of a class of energy efficiency of reconstructed 

residential buildings from positions of "Green building". Engineering systems and constructions of Varonzh, 

Volume 3, pp. 105-114. [in Russian]. 

- Non-Profit Partnership of Engineers.,  http://www.abok.ru/. [Online]. 

- O.A. Sotnikova, I. B., 2013. Reuse of rainwater. Engineering systems And Structures of Voronezh State 

Technical University, pp. 67-71. [in Russian]. 

- P. green, J. S. R. B. L., 2000. vulnerability to climate change and population growth. Global water 

resources, pp. 284-288. 

- Sotnikova, K. N. K. A. T., 2012. Expert decision-making system for reconstruction of buildings taking into 

account the principles of "Green building". Engineering systems and constructions of Voronezh, Volume 1, 

pp. 98-112. [in Russian]. 

- World Health Organization, 2006. Strategic issue and priority of system-wide actions, s.l. 

- World water organization, , 2010. Facts about water and history, s.l. 

https://www.igb.fraunhofer.de/en.html

