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 چكیده

 یندارند و با مخاطرات بهداشت یدر حال توسعه به آب سالم دسترس یکشورها یتسوم جمع یکحداقل 

توجه  یاست که به دانش بوم یدهگرد یستمیس یافتن تالش درکمبود آب سالم منجر به  .مواجه هستند

 آوریدر حال حاضر جمع. در حال توسعه توجه کند یدر کشورها یداشته و به کمبود امكانات و منابع مال

در سطح جهان مورد  یدنیآشام یرو غ یدنیآب آشام ینتام یراه حل مناسب برا یکبعنوان  آب باران

 یاتعمل ینآن در ح یفیتک یاست ول یاز آلودگ یعار یآب باران بطور نسب .توجه خاص قرار گرفته است

کند. گرد و خاک، فضله  یداممكن است کاهش پ یو استفاده از آن در مصارف خانگ یرهبرداشت، ذخ

آن  یبرداشت آب باران منجر به آلودگ یهآشغال موجود در ناح ینحشرات و همچن یوانات،ندگان و حپر

کنند را با خطر  مواجه  یاستفاده مدر مخازن  شده یرهکه از آب ذخ یافراد یشده که ممكن است سالمت

آب  آوریجمع یستمس یککند.  یداکاهش پ یحصح یاتو عمل یند با طراحتوایم یندگیکند. خطر آال

 ینباشد و همچن یآز الودگ یآب عار یرهسطوح برداشت و ذخ یشده باشد و دارا یطراح یباران که بخوب

 یادیز یلیخ یزانرا به م یسالمت یسکر تواندیگردد م یترعا یدر محل مصرف بخوب یاصول بهداشت

بطور مرتب کنترل و نظارت  بایستیم یمسائل بهداشتجهت استفاده از آب باران کلی بطور کاهش دهد.

ضدعفونی گردد.  با استفاده از کلرآوری شده در موارد تشخیص آلودگی میكروبی آب جمع گردد.

 یو بررس گیریمشخص اندازه هایدر زمان یدبا یزن ینعناصر سنگ یگرسرب و د ی،غلظت روهمچنین 

 گردد.
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Abstract 
 

At least one-third of the population in developing countries is living with no access to safe drinking water. 

The problems of inadequate supplies of fresh water, encourage searching for alternative approaches which 

considered indigenous knowledge, keeping in mind the technical and financial limitations of the poor living 

in developing country. Rain water harvesting has received increased attention worldwide as an alternative 

source of potable and non-potable water supplies. Rainwater is relatively free from impurities, but the quality 

of rainwater may deteriorate during harvesting, storage and household use. Wind-blown dirt, faecal 

droppings from birds and animals, insects and contaminated litter on the catchment areas can be sources of 

contamination of rainwater, leading to health risks from the consumption of contaminated water from 

storage tanks. Risks from these hazards can be minimized by good design and practice. Well-designed 

rainwater harvesting systems with clean catchments and storage tanks supported by good hygiene at point of 

use can reduce health risk. Overall, sanitary inspections should be a focus of operational monitoring.  

Disinfection of rainwater by chlorine should be practiced when microbial contamination is detected. Also, the 

levels of lead, zinc or other heavy metals in rainwater should also be measured occasionally. 

  Keywords: Rain water, Microbial contamination, Health risk, Heavy metals, Catchment areas, 

Storage tanks 

   

 مقدمه
 

 یلمطرح در جهان است. بدل ینیاز های اولیة بشر بوده و کمبود آن بحران جد یناز دیرباز آب یكی از مهمتر

ی در حال توسعه و ادامة مصرف بی رویه آب، این بحران رشد روزافزون جمعیت جهان، به خصوص در کشورها

(. 1932)پور احمد  همكاران،  ندکشورهای در حال توسعه را تهدید می ک یژهبه و ی،به طور جدی جوامع انسان

مواجه  یندارند و با مخاطرات بهداشت یدر حال توسعه به آب سالم دسترس یکشورها یتسوم جمع یکحداقل 

 میرندیکودک در اثر اسهال م 0666موجود هر روز حدود  ی. بر اساس آمارها(WHO, 2002هستند )

(Ashbalt, 2004 کمبود آب سالم منجر به توجه به .)توجه  یاست که به دانش بوم یدهگرد یستمیفتن سیا

(. Amin and Han, 2009در حال توسعه توجه کند ) یدر کشورها یداشته و به کمبود امكانات و منابع مال

 یمناسب برا یستمس یکبعنوان  تواندیآب باران م آوریجمع ی،بحران انرژ یشمواجهه با کمبود آب  و افزادر 

از قدمت چند هزار ساله برخوردار بوده  یستمس ین. ایردجامعه مورد توجه قرار گ یا یآب در سطح خانگ ینتام

 یالدسال قبل از م 2666که متعلق به شده  یدهآب باران د آوریمخازن جمع یلنگو اسرائ یدر صحرا یكهبطور

 گردید ناطقیسپرده شد و محدود به م یاستفاده از آب باران به فراموش نشینیهستند. با توسعه شهر یحمس

که بحران کمبود آب را در  هشد یتجمع یشمنجر به افزا ینیوجود نداشت. اما توسعه شهرنش کشیکه آب لوله

 یدر حفاظت از منابع آب یآب باران نقش مهم اوریجمع هاییستمحاضر سقرن  یاز ابتدا ینداشت. بنابرا یپ

آب باران  آوری(. در حال حاضر جمعSiqueira Campos and de Amorin, 2004جهان بعهده گرفت )

در سطح جهان مورد توجه خاص قرار  یدنیآشام یرو غ یدنیآب آشام ینتام یراه حل مناسب برا یکبعنوان 

در حال  دنیااز مناطق در سرتاسر  یاری(. بسHatibu et al., 2006; Heyworth et al., 2006گرفته است )

 ینآب هستند. استفاده از ا یتقاضا یشجهت غلبه بر افزا بارانکننده آب  آوریجمع هاییستماستفاده از س

کاهش  ینهمچنو  یدر مصرف آب و انرژ ییآب، صرفه جو یندر تام ییخودکفا یلاز قب یاییمزا یدارا یستمس

 یآب در نواح ینتام ی(. استفاده از آب باران براGrandet et al., 2010) باشدیفشار بر منابع آب موجود م

برخوردار است. مطالعه صورت گرفته در سودان نشان داد که استفاده از  زیادی قدمت از خشکمهیخشک و ن
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(. Ibrahim, 2009)نمود  یجادحال رشد ا در یتجمع یبرا یدجد یدنیآب آشام یدمنبع تول یکآب باران 

در  یفیتآب با ک ینتام یاست که بطور گسترده برا یمیروش قد یک هاباران از سقف ساختمان آوریجمع

 یل(. تا کنون آب باران بدلKumar, 2004; Pinfold, 1993) گیردیاز نقاط جهان مورد استفاده قرار م یبرخ

 گیردیم رمورد استفاده قرا یدنیآشام یرمصارف غ یبرا یشترب هاگانیسمیكروارحاصل از م هاییوجود آلودگ

شده باران با  یرهآب ذخ یفیتک ی. بطورکلپذیردآن صورت  یرهو ذخ آوریبه جمع یدقت و توجه کاف ینكهمگر ا

 پرداخته هامقاله به آن یناز امكانات قابل بهبود است که در ا یاستفاده از برخ یناز نكات همچن یبرخ یترعا

 .شد خواهد

   

 هامواد و روش

 

از  ب رداری یشانجام گرفته و با مطالعه در متون و منابع موجود و ف   یاحاضر با استفاده از روش کتابخانه ةمطالع

 اطالعات پرداخته شده است یبه گردآور ینهزم ینمطالب مرتبط در ا

   

  نتایج و بحث
 

 عوامل موثر بر کیفیت آب باران

در آب باران بطور نسبی عاری از آلودگی است ولی کیفیت آن در حین عملیات برداشت، ذخیره و استفاده 

اک، فضله پرندگان و حیوانات، حشرات و همچنین آشغال مصارف خانگی ممكن است کاهش پیدا کند. گرد و خ

آب ذخیره منجر به آلودگی آب باران شده که ممكن است سالمتی افرادی که  ،موجود در ناحیه برداشت آب

رعایت نكردن اصول  (.WHO, 2014)در مخازن ذخیره را استفاده می کنند را با خطر  مواجه کند  شده

صرف آب ذخیره شده نیز ممكن است منجر به تهدید سالمتی افراد مصرف کننده گردد. با بهداشتی در م

آوری آب باران توا ند با طراحی و عملیات صحیح کاهش پیدا کند. یک سیستم جمعاینحال خطر آالیندگی می

اصول لودگی باشد و همچنین آز اکه بخوبی طراحی شده باشد و دارای سطوح برداشت و ذخیره آب عاری 

تواند ریسک سالمتی را به میزان خیلی زیادی کاهش دهد. بهداشتی در محل مصرف بخوبی رعایت گردد می

بخصوص آب بارانی که پس از مدت کوتاهی پس از بارندگی  (E. coli) کولی. باکتری ایآلودگی آب باران به 

در آب باران نسبت به دگی باکتریایی آوری شده در برخی از موارد گزارش شده است. با اینحال خطر آلوجمع

. اصوال تعداد باکتری در آب بارانی (Amin and  Alazba, 2011)های سطحی به مراتب کمتر است سایر آب 

دار آلودگی میكروبی در یابد. کاهش معنیآوری شده بیشتر است و با ادامه بارندگی کاهش میکه در ابتدا جمع

شود مشاهده شده است. آوری آب بطور مرتب شسته میش دارد و سطوح جمعفصولی که باران بطور ممتد بار

های سرایت دهنده ویروس تب دانگ شدن و زاد و ولد پشهتوانند محل جمعمخازن ذخیره آب باران نیز می

سب نیست. آب اگردند. آب باران کمی اسیدی است و غلظت مواد معدنی محلول در آن کم بوده و از این نظر من

در بیشتر موارد غلظت مواد شیمیایی  (.(WHO, 2012ن همچنین ممكن است حاوی عناصر سنگین باشد بارا

در بعضی از  جمع شدهینحال مقادیر زیاد روی و سرب در آب ا موجود در آب باران در دامنه قابل قبول است با
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ی )شیروانی(، های فلزمطالعات گزارش شده است. این مواد ممكن است از طریق آب بدست آمده از سقف

آوری شده گردند. همانطور که های موجود در هوا  وارد آب باران جمعهای فلزی ذخیره آب و یا آالیندهتانک

طرف دیگر غلظت کافی بعضی از عناصر معدنی نظیر  زقبال ذکر شد غلظت مواد معدنی در آب باران کم است. ا

ق مواد یاز طر ریوعناصر ضرآهن و فلورید برای سالمتی انسان ضروری است. اگرچه اکثر کلسیم، منیزیم، 

های اید، با این وجود نگرانی از کمبود عناصری نظیر کلسیم و منیزیم در افرادی که از رژیمغذایی بدست می

به طعم خاص آن شده غذایی فاقد این عناصر استفاده می کنند وجود دارد. نبود مواد معدنی در آب باران منجر 

  (.(Grandet et al., 2010 دریکه ممكن است مورد پسند مردمی که به آن عادت ندارند قرار نگ

 

 سیستم ارزیابی ریسک

آوری آب بطور مناسبی طراحی شده، تاسیسات و لوازم جهت داشتن آب با کیفیت خوب باید سیستم جمع

بایست در تماس با آب ه در مكان برداشت  ذخیره آب میمواد بكار رفت مناسب انتخاب و بدرستی نصب گردند.

-تواند از طریق پشت بام یا سایر مناطق مرتفع جمعآشامیدنی برای انسان سمیت ایجاد نكنند. آب باران می

هایی به آوری شده و در مخازن ذخیره گردد. آب جمع آوری شده از سطوح مورد نظر از طریق لوله یا ناودان

-آری کننده آن، ناودانگردند. کیفیت آب بطور مستقیمی به تمیز بودن سطح جمعایت میمخازن ذخیره هد

-آوری کننده آّب میبام جمعسطح پشت  (. (WHO, 2014های رابط و همچنین مخازن ذخیره بستگی دارد

و منجر به  تواند با موادی نظیر گرد و خاک، فضله پرندگان و حیوانات، مواد آلی و برگ درختان در تماس بوده

بایست از و همچنین سبب تولید رسوب در مخازن ذخیره آب گردند. از طرف دیگر میآلودگی آب شده 

و غلظت برخی از عناصر فلزی در هایی که منجر به ایجاد مزه نامطلوب در آب گشته بكارگیری مواد یا پوشش

ز گردند تا یهای رابط باید بطور منظم تمآوری آب و ناودانداری نمود. سطوح جمعددهند خوآب را افزایش می

جهت جلوگیری از ورود برگ و سایر ضایعات به  (.Ashbalt, 2004)از جمع شدن آشغال جلوگیری گردد 

های منتقل کننده آب، فیلتر مناسب بایست در محل ورود آب به داخل لوله یا ناودانمخازن ذخیره آب می

بایست مرتبا تمیز شوند. آبی که در شروع بارندگی وارد ز انسداد مینصب نمود. این فیلترها برای جلوگیری ا

گردد اغلب حاوی مواد آالینده است. بنابراین ضروری است سیستمی طراحی گردد که آب مخزن ذخیره می

جمع شده در اوایل بارندگی منحرف شده و وارد مخزن نگردد. جهت منحرف نمودن آب اولیه ادوات مختلفی 

لیتر آب اولیه را بطور اتوماتیک از وارد شدن به مخزن  22تا  26دستگاه مخصوصی که بتواند وجود دارد. 

. اگر ادوات الزم برای (Amin and  Alazba, 2011)گردد ذخیره آب منحرف کند برای این امر توصیه می

هایی که به ک لولهتوان به صورت دستی و با کممنحرف نمودن آب اولیه بصورت اتوماتیک در اختیار نباشد می

تم منحرف کننده آب آلوده، مخزن وجود سیسداد. با اینحال حتی با  این منظور تهیه شدند این امر را انجام

آوری کننده آبی که های جمعزدایی گردد. مخزنهای مشخص تمیز و رسوببایست در زمانآوری آب میجمع

نباشد محل مناسبی برای زاد و ولد  دارای محافظها آنمحل ورود آب به دارای پوشش مناسب نباشند و یا 

ها ایجاد ها بوده و از طرف دیگر به دلیل نفوذ نور خورشید به داخل مخزن محل مناسبی برای رشد جلبکپشه

پوشش مناسب پوشانده شده  و در محل ورود و با گردد. برای جلوگیری از این امر روی مخازن آب باید می

کنند استفاده نمود. مخازن آب باید دارای ها جلوگیری میهای فلزی مخصوص که از ورود پشهاز مشخروج آب 
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شده استفاده نمود. همچنین مصرف کنندگان برای شیر تخلیه مناسب بوده تا بتوان بطور بهداشتی از آب جمع

های تصفیه آب استفاده توانند در محل مصرف آب از دستگاهبهبود کیفیت و کاهش مخاطرات بهداشتی می

    .(Siqueira Campos and de Amorin, 2004) نمایند

 ایکنترل و نظارت دوره   

آوری و بایست بطور مرتب کنترل و نظارت گردد. ضروری است تمیز بودن سطوح جمعمسائل بهداشتی می

-مع شده )گلهمچنین مخزن ذخیره آب، درست کار کردن سیستم و همچنین مناسب بودن کیفیت آب ج

بایست مورد ارزیابی قرار گفته و یز مینبازرسی گردند. کیفیت میكروبی آب آلودگی، رنگ و طعم( بطور مرتب 

زا های بیماریمناسب بودن آن تایید گردد. الزم است آب باران همانند سایر منابع آب از نظر وجود باکتری

بایست ضدعفونی آوری شده میآب جمع ،یكروبیکولی بررسی گردد. در موارد تشخیص آلودگی م. نظیر ای

سرب و دیگر عناصر سنگین نیز باید در  ،توان از کلر استفاده نمود. غلظت رویعفونی آب میگردد. جهت ضد

  (. (WHO, 2002گیری و بررسی گردد های مشخص اندازهزمان
 

 

   
 

 نتیجه گیری
 

های جایگزین ب رای ت امین آب ام ری    اده از روشبا توجه به رشد جمعیت وکمبود منابع آب شرب استف

آب در س طح   ینتام یمناسب برا یستمس یکبعنوان  تواندیآب باران م آوریجمعدر این رابطه  ضروری است.

رتی که آب باران بخصوص برای شرب مورد اس تفاده ق رار گی رد    ودر ص .یردجامعه مورد توجه قرار گ یا یخانگ

آوری و تمیز بودن سطوح جم ع بدین منظور . طور مرتب کنترل و نظارت گرددمسائل بهداشتی  بضروری است 

آلودگی، رنگ و مناسب بودن کیفیت آب جمع شده )گل ،همچنین مخزن ذخیره آب، درست کار کردن سیستم

مورد ارزیابی قرار گفت ه و مناس ب   بایست  ، کیفیت میكروبی و  غلظت عناصر سنگین موجود در آب میطعم(

 تایید گردد.بودن آن 
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