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 چکیده
 

از مناطق مسکونی  مملوها و غیره محدود هستند. از آنجا که شهرها منابع طبیعی مانند آب، خاک، جنگل

یافته است، چرا که در ا برای منابع غذایی افزایشا افزایش جمعیت هستند، تقاضهمراه بجدید، صنایع، 

زندگی ما است، چرا و اساس است. آب پایه برداری شدهفراتر از حد خود بهره منابع طبیعیحال حاضر از 

نوشیدن، آشپزی و کارهای صنعتی با مقیاس باال درگیر است. اما با  روزمره مانند ای سادههکه در کار

اند. به همین دلیل آبی به حداکثر حد خود رسیده استفاده از منابعشدن،  افزایش شهرنشینی و صنعتی

آب باران به عنوان یک  استحصالنیاز به توسعه منابع آب جایگزین وجود دارد. برای این منظور، مفهوم 

یک سیاست جدید نیست؛  استحصال آب بارانشود. رویکرد قوی برای حفظ نیازهای انسان مطرح می

های باستانی موجود است؛ چرا که شواهد زیادی از تمدنریزی شدهکردهای علمی مدرن برنامهتنها با روی

آب باران  آوریجمعآب باران، شامل  استحصالبرای حفظ و برداشت آب باران وجود دارد. روش متداول 

ربردهای آن را برای کایا کند و های مختلف است و سپس از آن در زندگی روزمره استفاده میدر سازه

آب  استحصالهای مختلف کند. اجرای تکنیکآبی متمرکز می منابعدارد و یا آن را بر روی آتی نگه می

باران بسته به شرایط خاص آب و هوایی، توپوگرافی زمین، شرایط هیدروژئولوژیکی و غیره متفاوت است 

ز نیاز به حفظ طبیعت و منابع ها را اکند و آنزیست را تقویت میو همچنین رابطه بین انسان و محیط

 .کندطبیعی همراه با توسعه پایدار آگاه می
 استحصال آب بارانسیستم استحصال آب، ضریب رواناب، ب باران، آها: لید واژهک

 

   
 

Introduction to Rainwater harvesting (technology, analysis, implementation and 

development) 
 

Abstract  
Our natural resources such as water, soil, forests, etc. are limited. As the cities are burdened with new 

residential areas, industries, food supplies with increasing population, the demand for these resources have 

been elevated as per they are already being exploited beyond their limits. Water is the basis of our life as 

crucially involved in simple chores of drinking, cooking to high scale industrial set ups. But with increasing 
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urbanization and industrialization the water bodies have been exhausted to their utmost limit. Which is why 

there is a need to develop the alternate water sources. For this, the concept of rainwater harvesting comes up 

as a robust approach for sustaining the human needs. Rainwater harvesting is not a new policy; only it has 

been revitalized with the modern scientific approaches since there is numerous evidence of ancient 

civilizations of conserving and harvesting rainwater. The common method involves rainwater harvesting is a 

collection of rainwater in different structures and then making use of it in daily life, conserving it for future 

applications or it recharges the groundwater bodies. The implementation of varying rainwater harvesting 

techniques and methods varies from place to place depending upon their specific climatic conditions, land 

topography, hydrogeological conditions, etc. Also, it strengthens the relationship between the humans and the 

environment, making them aware of the need for conserving nature and natural resources along with 

sustainable development. 

Keywords: Rain water, Water harvesting, Runoff coefficient, Rain water harvesting system 

 

 مقدمه

 ما نماند زنده برای که دهدمی تشکیل را ما زندگی از ناپذیریاجتناب بخش و آن زندگی اساس آب

رفته و یا از دسترس  بین از سریع بسیار سرعتی با و است طبیعی منابع ترینمهم از یکی آب .است مهم بسیار

 در که کردندمی برای مصارف مختلف خود استفاده آبی منابع عنوان ها بهرودخانه از هاانسان اولین .خارج شود

 آشامیدنی آب به دسترسی .شوند در نظر گرفتهع آبی به عنوان یکی از مهمترین مناب توانندمی نیز حاضر عصر

 تقاضای نتیجه در و است انسان یک برای اساسی حقوق تریناساسی بهداشتی، تسهیالت همچنین و تمیز

 و Kahinda) کندمی ایجاد اجتماعی نیازهای کردن برآورده برای کافی آب موقع به تامین برای زیادی

 از عبارتند هاگزینه این: دارد وجود گزینه دو شیرین، آب نیازهای کردن دهبرآور منظور . به(2۰۰۷ همکاران

 آب منابع محدود مقدار از عاقالنه و بهینه استفاده یا مرسوم؛ هایروش از استفاده با جایگزین آب منابع یافتن

 طور هب حاضر حال در مردم آب، کاهش منابع خاطر به (.2۰1۴ همکاران و Meter) حاضر حال در موجود

 آلودگی آب، منابع کاهش اصلی دلیل .اندشده آگاه آن نجات برای فوری نیاز و آب به نیاز از ایفزاینده

 با خاک هایالیه و نیز های آب زیرزمینیوضعیت سفره ،آلودگی سطوح افزایش نتیجه در .است زیستمحیط

 تابستان فصل در آب هایچشمه ها وهچا آب، هایسفره تخلیه خاطر به .رودمی وخامت به رو زیادی سرعت

 ناچیز باران بارش بدون و یزرعلم و خشک مناطق در که آبی برای گرسنگی از انسان جمعیت .شوندمی خشک

 راکد، آب مانند آب آلوده منابع استفاده از به مجبور را هااین موارد انسان بنابراین .شودمی تلف است،

 هاآن با که سالمتی مشکالت افزایش به منجر همچنین مساله این .کرد اهدخو هادریاچه و آلوده هایحوضچه

 با تنها نه مردم آب، بحران خاطر به. شودمی منجر نیز به شیوع بیماریهای واگیر همچنین و هستند مواجه

 از آلوده آب مصرف از بعد سالمتی به مربوط مشکالت با بلکه هستند مواجه آب کمبود به مربوط مشکالت

 استفاده و آب حفظ مختلف هایابزار به مبرم نیاز به منجر وضعیت این بنابراین .هستند روبرو آلوده نابعم

  .استشده  آن درست

 آب اساسی کمبود از جهان جمعیت از توجهیقابل بخش اخیر تکنولوژیکی، هایپیشرفت کمک غمعلی

 برای که مختلف جایگزین هایآوریکنار فن در .برندمی رنج بهداشتی دفع هایشیوه و نوشیدن برای سالم

 که حالی در است مناسب حلراه یک آن کاربرد و باران آب استحصال هستند، موجود شیرین آب منابع تکمیل

 بزرگ مقیاس در آوریفن این از استفاده با مرسوم طور به توانمی را محیطیزیست مشکالت از دیگر بسیاری

 اصل یک عنوان به ایفزاینده طور به که است متداول آب مدیریت روش ن یکآب بارا استحصال .کرد خنثی
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 Meter ؛Minkley  ،2۰12) استشده پذیرفته آب کمبود مشکالت بهبود و غذایی امنیت تضمین برای اساسی

 یا زمین سطح ها،پشت بام مثل بزرگ هایسازه با باران آب آوریجمع شامل روش این (.2۰1۴همکاران،  و

 از برخی در همچنین و ای ساده و سفالیشیشه ظروف حتی در آن ذخیره نهایت در و سنگی هایهحوض

 عمل این اما نیست جدیدی روش باران آب آوریحفظ و جمع .است پیچیده بسیار شده مهندسی هایمجموعه

استحصال آب  سیستم که کندمی ثابت آوریفن این .شد انجام پیش سال ۴۰۰۰ حدود در باستان مردم توسط

 یکپارچه آب تامین سیستم فاقد نیز و زیاد بارش فاقد که است مناطقی از بسیاری در اصلی آب منبع یک باران

 دچار زیرزمینی هایآب یا تازه سطحی تامین آب در که کندمی ایفا مناطقی در مهمی نقش همچنین .هستند

 همه در مهم آب منبع یک تواندمی مناسب نبارا آب استحصال تکنولوژی هستند. بنابراین کاربرد کمبود

  .باشد آفرینمشکل مناطق

 

 افزایش بحران آب در جهان

کره  متحد از جمعیت ملل سازمان تخمین. استداشته شدیدی افزایش جهان جمعیت گذشته قرن در

 .Ray K et al)رسد می نفر میلیارد ۸.۹ به 2۰۵۰ سال در جهان جمعیت ،سناریو یک طی که است این زمین

Rainwater Harvesting and Utilization:– Blue Drop Series 2 .)جمعیتی، نوسانات این عالوه بر 

 ایجاد از عوامل کاری، هایفرصت برای شهری مناطق به روستایی مناطق از مهاجرت شامل جمعیتی تغییرات

 سازی،صنعتی افزایش با رشد به رو جمعیت این .هستند شهری مناطق این در موجود آب منابع بر بیشتر فشار

 (.2۰1۴ همکاران و سینگ) دهدمی سوق جهانی آب بحران سمت به دنیا را کشاورزی فشارهای و شهرنشینی،

 و Tamaddun) شد خواهند مواجه آب کمبود با آینده دهه در احتماال جهان جمعیت سوم دو ها،گزارش طبق

-جمعیتی را تشکیل می درصد 2۸ آفریقا حدود و درصد ۶۵ حدود در بزرگتری سهم آسیا (.2۰1۸ همکاران

 –:Ray K et al. Rainwater Harvesting and Utilization)  کنندمی زندگی سالم آب بدون که دهند

Blue Drop Series 2.) و آفریقا آسیا، که زد تخمین راحتی به توانمی را منابع بر فشار طریق این از 

 افزایش این به توجه با .دهندمی تشکیل را جهان نقاط سایر شهری جمعیت برابر سه تقریباً التین آمریکای

 و گیرندمی قرار برداریبهره مورد قبل از (غذایی ذخایر و جنگل خاک، آب، مانند) طبیعی منابع جمعیت،

 شود مانجا نزدیک آینده در افزایش به رو جمعیت نیازهای کردن برآورده برای باید توجهیقابل هایتالش

(Kahinda ؛2۰۰۷ همکاران و Minkley 2۰12.)  

 هستندنیز  مشکالتی ایجاد باعث شودمی آبی کاهش منابع باعث که مختلفی موضوعات جمله از

 فلزات آلودگی با مخازن و هادریاچه ها،رودخانه آشامیدنی آب آلودگی بر . عالوه(2۰1۴ همکاران آل و سینگ)

 از بیشتری تعداد اینکه به توجه از طرفی با .است جهان سراسر در کننده راننگ موارد از دیگر یکی ،سنگین

 بنابراین، .شوندمی ترآلوده موجود آب با گذشت زمان منابع اند، شده وابسته شیرین آب محدود منابع به مردم

  .(2۰1۸ همکاران و تماددون) شودمی تلقی المللی بین مهم اولویت یک عنوان به آب منابع تأمین
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 استحصال آب باران

کشاورزی  محصوالت کشت آغاز هنگام به پیش سال از هزاران عمل در باران آب نگهداری و آوریجمع

 هانت و جونز ؛Hosokawa 2۰۰۴ و Jatiya) صورت گرفته است ،ضروری شد آبیاری سیستم زمانیکه یک و

 همکاران و Mbilinyi) شد باران آب الاستحص به منجر آب کمبود تر،گرم هوای و آب با مناطقی در (.2۰1۰

روی تخته سنگهای بزرگ حک کرده  هایی که برچاله از استفاده در ایندوس دره مثل اولیه هایتمدن (.2۰۰۵

 نیز یک هند در (.2۰۰۹ همکاران و قریشی) د، پیشتاز بودندشو جمع آب آساسیل باران که زمانی بودند تا در

 این .بود هاخانه استفاده از پشت بام گرفت،می قرار استفاده مورد سال صدها که برای جایگزین تکنیک

 برای برداشت قنات از این، بر عالوه .است گسترده جهان سراسر در و است استفاده حال در همچنان تکنولوژی

 ادهاستف باران آب آوری جمع برای استانبول جزیره زیر آب رفته و در قرت هفدهم مالت جزیره در باران آب

 هاسیستم مسدود شدن این به این عامل منجر و شد متوقف مردم مداوم مهاجرت دلیل به بعداً اما بود شده

 (.2۰1۳ همکاران و میز) باشند زا بیماری های ارگانیسم عامل ایجاد بود ممکن چون شد

 از شواهدی ،باستان روم زمان گرفتند. می مورد استفاده نیز قدیم در باران آب استحصال های سیستم

 باران آب حفظ برای شهرها تمام باستان، روم دوره در .دارد وجود روم شهرهای از پشت بام آبگیر هایسیستم

 باستان عراق در (.2۰1۶ همکاران و یانوپولوس) بودند طراحی شده نوشیدن برای آنها اصلی منبع عنوان به

 کشاورزی و خانگی مصارف برای هاتپه حاصل از بروانا ذخیره برای مخازن از تمدنها پیش، سال ۵۰۰۰ حدود

 جمع برنز دوره اواخر و اواسط در مخازن در باران آب همچنین، (.2۰۰۵ همکاران و مبیلیینی) کردندمی استفاده

اورشلیم،  از 1۹21 سال طی سرشماری .بودند آشامیدنی آب اصلی منبع آنها قدیم، فلسطین در .شدمی آوری

 در همچنین هاسیستم این (.1۹۸2 دریبالت) برآورد شد رواناب آب هایسیستم آوری عجم مخزن ۷۰۰۰ حدود

 هنوز امروزه ها سیستم این از بسیاری که گرفتندمی قرار استفاده مورد اردن مانند خاورمیانه کشورهای اولین

 پیش، سال 2۰۰۰ حدود ،آسیا در (.2۰1۰ هانت و جونز)متر مکعب ظرفیت داشتند  2۰۰۰ تا 2۰۰ از وداشته  کاربرد

 ها، و حتیرودخانه طریق از یا هابام پشت از کوچک مقیاس در باران آب آوریجمع هایسیستم از تایلند مردم

 های(. با توجه به اینکه تمدنGuangfei Lo 2015کردند )می استفاده سنتی هایگلدان و ساده هایشیشه

 احیای و تحقق به نیاز امروزه نیز دنیای بودند، باران آب اشتبرد هایتکنیک این استفاده از حال در قدیمی

 فعلی هاینسل نیاز مورد آب داشته تا بتوان آوری فن و علم مدرن هایپیشرفت با آنها و تلفیق ابزارهای سنتی

 .تامین کرد آینده و

 

 تکنولوژی استحصال آب باران

 آب که جایی باران تمرکز دارد، آب خیرهذ همچنین آوری وجمع روی بر باران آب استحصال آوریفن

 سطح حفظ برای تواندمی و همچنین کشاورزی آشامیدنی، همچون دیگری موارد در تواندمی شده آوریجمع

 کندمی جلوگیری نیز نشت و تبخیر اثر در آب رفتن هدر از آن بر عالوه. گیرد قرار استفاده مورد زیرزمینی آب

(Meter et al 2014مطابق .) مانند دیگر آبی منابع تمام. است آب اصلی منبع باران هیدرولوژیکی، چرخه 

 تمام به که است اصلی منبع باران. هستند آب ثانویه منابع همه زیرزمینی هایآب و هادریاچه ها،رودخانه

 با هم هنوز اما کنندمی دریافت را زیادی ساالنه بارندگی شهرها از بسیاری. شودمی تغذیه دیگر ثانویه منابع
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 هایروش از استفاده با .است باران آب اهمیت از ما درک عدم دلیل به تنها این و هستند مواجه آب کمبود

 باشیم، داشته خود خودکفایی رسیدن به برای را باران آب از استفاده حداکثر توانیممی استحصال آب، مختلف

 حائز بسیار حاضر حال در باران آب استحصال سیستم .باشیم وابسته دور فواصل از آب منابع به اینکه بدون

 منطقه یک درسیستم استحصال  آب باران باید به دستیابی منظور به فعلی سناریوی اساس بر است. اهمیت

دیگر  مختلف اهداف و خانگی مصارف برای مستقیماً تواندمی که شود ذخیره نگهداری ظرفیت حداکثر با و اجرا

های سیالببه دلیل وقوع  شهری مناطق از بسیاری (.2۰1۵ ترابولیسی و ترابولسی)رد مورد استفاده قرار گی

 تنها و تنها .کنندمی تجربه را زیادی مشکالت و شرایط آب، حاد کمبود دیگر طرف از و بارانی فصول شدید در

 آب منابع از استفاده و سطحی هایآب به اینکهباتوجه  است. باران آب استحصال آب، بحران این حل راه

 بکارگیری ، فقطاست شده آب منابع کاهش باعثاین روند  و نیستند کافی بشر تقاضای تامین برایزیرزمینی 

 و تمادون) دهد نجات آینده کمبود آب در جدی عواقب از را بشر تواندمی باران آب های استحصالروش

 (.2۰1۸ همکاران

 

 منطقه یک باران از آب استحصال پتانسیل تحلیل و تجزیه

 دریافت بارندگی شکل به منطقه آن توسط که است آبی میزان کل منطقه، یک باران آب میزان دریافت

 وجود مختلفی عوامل. شود برداشت مؤثر طور به تواند می آبی است که مقدار آب استحصال پتانسیل. شودمی

  :مانند ، دنگذار می تأثیر منطقه یک از باران آب برداشت پتانسیل بر که دارد

 یک برای بالقوه باران آب تأمین مورد در گیریتصمیم برای عامل موثرترین باران میزان :باران مقدار 

 نیاز مورد گذشته هایسال بارش معتبر هایداده دسترسی به کار این برای ،است معین آبخیز حوضه

 شرایط با منطقه یک ارندگیب هایداده از توانمی همچنین .سال 1۰ حداقل مدت برای ترجیحا است،

 Stephens ؛Traboulsi and Traboulsi 2015) کرد استفاده مرجع عنوان به مشابه هوایی و آب

1994). 
 آب برداشت پتانسیل توصیف برای عامل ترینبینیپیش غیرقابل و متغیرترین این :باران بارش الگوی 

 بیشتری نیاز باشد، ترطوالنی خشک دوره یا کمتر به باران دسترسی هرچه .است منطقه یک از باران

 از استفاده شرایطی، چنین در (.2۰1۷ رحمان) شودمنطقه احساس می یک در باران آب آوری جمع به

-امکان امری سطحی ذخیره جای به زیرزمینی آب هایسفره یا زیرزمینی آبهای تغذیه برای باران آب

 .است پذیرتر

 برای .کندمی تعیین را برداشت محل سازیذخیره شرایط زآبخی مساحت :آبخیز سطح هایویژگی 

عامل موثر و . است الزم محاسبات ،میزان استحصال آب باران از سطح حوضه مورد در گیریتصمیم

 تمام که گرفت نظر باید در را واقعیت این)است  رواناب ضریب از استفاده مورد اینتاثیرگذار در 

ذخیره سطحی  و تبخیر صورت به مقداری شود، جمع تواندنمی یزآبخ حوضه در موجود هایبارندگی

باشد، به می مهم عامل به عنوان یک نیز آبریز سطح بافت و عالوه بر این اندازه .رفت خواهد هدر

 روند ز رویتبخیر نی شود، رواناب حرکت کندی باعث سطح آبخیز مواد بافت است ممکن عنوان مثال

 در تبخیر، و سطح شدن خیس نفوذ، ،نشت از ناشی تلفات به دسترسی (گذاردمی تأثیر آوریجمع

 (.2۰11 همکاران و فارنی)شوند می رواناب میزان کاهش باعث نهایت
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 سطح روی بر که بارندگی میزان به هارواناب حجم این مقدار نسبتی از حوضه، هر ضریب رواناب: برای 

میزان پتانسیل  (.htm05e3160e/u3160http://www.fao.org/docrep/u.)کند آن ریزش می

 شود:( محاسبه می2( و )1استحصال آب باران بصورت روابط )

WHP1=P2(mm)×(Rco
۳)×(A)                                                                    )1(               

WHP=P(mm)×(CE۴)                                                                               )2( 

 که در آن:

WHP ،)پتانسیل استحصال آب باران )لیتر :Pمتر(، : بارش )میلیcoR ،ضریب رواناب :Aمساحت سطح : 

 : کارایی مجموعهCEآوری )مترمربع(، حوضه یا سطح جمع

 عوامل دلیل به منطقه یک در نزول حال در باران آب کل که است واقعیت این شامل مجموعه کارآیی

 ضریب زا مجموعه، کارایی محاسبه برای .شود برداشت تواندنمی غیره و ، نفوذنشت تبخیر، مانند مختلفی

رتفاع ربع، امتر م 2۰۰آوری با مساحت به عنوان مثال اگر سطح جمع .شودمی استفاده منطقه یک رواناب

یتر ل ۳۰۰۰۰توان درصد باشد، از این سطح می ۵۰متر و ضریب رواناب حدود میلی ۳۰۰بارندگی منطقه 

 نزوالت جوی استحصال کرد. 

 واندتمی یا و ذخیره شود مستقیم استفاده برای تواندمی استحصال شده باران آب: باران آب ذخیره 

 لگویا به زیرزمینی هایآب تغذیه یا ذخیره برای تخابان .شود تغذیه زیرزمینی آب هایسفره درون

 انندتومی آب مخازن دوره خشکی، کوتاه با مدت یک منطقه برای .بستگی دارد منطقه آن در بارندگی

 در .ندبرداری قرار گیرمورد بهره خانگی مصارف برای و شوند استفاده سازیذخیره ابزار عنوان به

 یهاسفره که است ترمنطقی است، اندک میزان بارندگی سال مدت لکدر  که مناطقی برای که حالی

 با باید ابانتخ نهایت در. شوند تغذیه سازی،ذخیره برای باران آب از استفاده جای به را زیرزمینی آب

 .شود حاصل اطمینان باران آب برداشت حداکثر از تا شود انجام دقت

  

 های استحصال آب بارانمکان

 آب، ضد بام پشت با هایساختمان: هاپشت بام :شود انجام زیر سطوح در تواندمی رانبا آب استحصال

-پارک باز، هایمحدوده ها،لندسکیپ از استفاده همچنین .کنند می فراهم آب آوری جمع برای را آبریز حوضه

 از بخشی نیز رواناب موثر استحصال برای باز مناطق سایر و هاآسفالت و هاجاده سیالب، هایزهکش ها،

 عالوه که است اینروش استحصال آب باران  نهایی مزیت (.2۰۰۵ همکاران و مبیلیینی) است باران آب برداشت

 را آنها آب سطح ها،حوضچه و مخازن ها،رودخانه ها،دریاچه مانند بارهای رسوبی ورودی به منابع آبی کاهش بر

 Meter) کندمی پر دوباره را زیرزمینی آب هایسفره ینهمچن استحصالی باران آب این .دهدمی افزایش نیز

et al. 2014دارند که وجود باران هایسیستم برداشت برای صرفه به مقرون و ساده ابزارهای از (. بسیاری 

 (.1جدول ) خاص دارند یک منطقه در ساالنه بارندگی میزان به بستگی

                                                 
1 - Water harvesting potential 
2 - Precipitation 
3 - Runoff coefficient 
4- Collection efficiency  

http://www.fao.org/docrep/u3160e/u3160e05.htm
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 : متوسط بارش ساالنه در مناطق مختلف1جدول 

 (mmمتوسط بارش ساالنه ) منطقه
 100-0 بیابان

 250-100 نیمه بیابانی

 500-250 خشک

 750-500 نیمه خشک

 1500-900 نیمه مرطوب

 2000بیشتر از  مرطوب حارهای

 
 انواع سیستمهای استحصال آب باران

 و لانتقا سیستم ،آوریجمع سیستم از قبیلاساسی عناصر شامل معمولی باران استحصال سیستم یک

تشکیل  خانگی سیستم در تریساده اجزای از است ممکن آوریجمع سیستم .باشدمی سازیذخیره سیستم

 به که شوندمی نصب بزرگی آبریز حوضه مساحت با صنعت بخش در بزرگتر هایدر حالیکه سیستم باشد شده

شود. می ها استفادهخانههجهت پمپاژ به داخل تصفی و یا زیرزمینی هایآب تغذیه برای ذخیره مخزن منظور

 انواع دارای آبریز هایحوضه ماهیت همچنین و اندازه مانند عواملی به بسته باران آب برداشت های سیستم

 :مانند .فرق دارند روستایی یا شهری مناطق در سیستم وجود به بسته همچنین و هستند مختلفی

 جمع ساده هایسیستم اجزای ترینلیاص مخازن :هااز پشت بام آب آوریساده جمع هایسیستم-

 غیره و آهن سیمان و از صرفه به مقرون ها بصورتاین سیستم. ها هستنداز پشت بام آب آوری

  .گیرد قرار عفونی ضد یا تصفیه معرض در است ممکن استحصالی باران آب اینجا، در. شوندمی ساخته

 بزرگتر، تاسیسات مورد در :مراکز سایر و هافرودگاه مؤسسات، صنایع، برای بزرگتر هایسیستم 

 سطوح در توانداستحصال آب می .برخوردار است یبیشتر گیپیچیدی سیستم استحصال از اجرا

 مخازن ساخت صورت به تواندمی آن ذخیره و شود انجام زمینیا  و هابام پشت قبیل از مختلفی

شرب مورد استفاده قرار  غیر مصارف یبرا سپس و تصفیه عملیات آن از پس و شدهانجام  زیرزمینی

 .گیرد

 حوضه عنوان به توانندمی هاپشت بام ،مواردی چنین در :مسکونی مناطق در مرتفع هایساختمان 

 برای هابام پشت روی مجزا مخازن در توانمی را شده آوریجمع آب و کنند عمل آوری آبجمع

 .کرد حفظ دیگر مصارف

 ارائه زمین سطح هایتکنیک بام،پشت حوضه هایتکنیک با ایسهمق در :زمین سطح هایسیستم 

 سطح روی بر چه) کوچک مخازن توسط که آبی منابع که آنجا از .هستند تریگسترده خدمات دهنده

و کاهش  آب کمبود برای جبران یمؤثر ایده هزینه هستند، کم شود،می ذخیره( زمین زیر در چه و

 کشاورزی مقاصد برای عمدتاً مورد این (.2۰1۷ همکاران و منرو) است خشک هایدوره مصرف در

 .کندنفوذ می زمین داخل به آب از بخش قابل توجهیکشاورزی  در بخش زیرا شودمی استفاده

 شود. این آوریجمع مخازن بزرگ ها منحرف و دراز رودخانه تواندمی سیالب :آوری سیالبجمع 

-آلودگی باالی خطر معرض در زیرا گیرند قرار آلودگی کنترل مختلف هایشیوه معرض در باید مخازن

 (.2۰1۷ همکاران و رومن) هستند ها
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 باران آب برداشت سیستم توسعه

فیلتر  از پس و است مناسب محل به آن هدایت ،باران آب آوری جمع شامل باران آب برداشت فرآیند

قرارگیرد  در آینده مورد استفاده مختلف، مصارف برای آن ذخیره و مستقیم استفاده صورت در کردن آن،

 سازیذخیره اهداف برای هادریاچه یا هاحوضچه های بزرگ،کوزه مخازن، (.2۰۰۵ همکاران و مبیلیینی)

 گیرد قرار استفاده مورد زیرزمینی هایآب تغذیه برای تواندمی صورت، این غیر در .هستند بالقوه کاندیداهای

طریق  آوری آب باران ازجمع در مناطق مسکونی باران آب شیوه استحصال ترینرایج (.2۰۰۶ همکاران و شاردا)

با تجهیز پشت  توانمی همچنین .است زیرزمینی آب هایسفره مخازن و یا تانکرها، درآن  ذخیره و هابام پشت

 زیرزمینی هایرهسف تغذیه در آن از استفادهیا  و شهری مناطق در بام از پشت باران آب آوریها و جمعبام

 شده طراحی چاه و موارد مشابه که به شکل منبع یک به را بام پشت تا دارد نیاز خروجی لوله یک به باشد که

 کند.  باشد، وصل

 و موسسات مانند بزرگ مناطق تا کوچک بام پشت از هازیرساخت توسعه شامل باران آب برداشت

و رعایت اصول بهداشتی  بهداشت حفظ سیستم، سالمت فظح برای اقدام مهمترین جمله از .باشدمی صنایع

 و مایع جامد، هایرسوبات و زباله انواع و باشند تمیز آوری و ذخیرههای جمعحوضه همه باید آن در که است

 وجود باران آب برداشت برای روش زیادی از طرف دیگر تعداد. شوند جدا استحصالی آب موارد آلودگی از سایر

 . گیرندقرار می مورد استفادهاجرا،  مکان با توجه به شرایط منطقه و آنها از هریک که دارد

 

 باران آب برداشت سیستم اجزای

 تشکیل ضروری جزء شش از سیستم اندازه گرفتن نظر در بدون باران آب برداشت هایسیستم تمام

 اند:شده

 دریافت و جمع رد و مسئولبامی آن روی بر باران که است سطحی این :آوری آب بارانسطح جمع-

 تغذیه و ذخیره سمت منبع به البته باید طوری طراحی شود که جهت آن باشد،باران می آب آوری

 شود، جمع باران آب است قرار که است آوریجمع ناحیه از متشکل این سطح که آنجا از .شود متمایل

 Traboulsi and Traboulsi ؛Farreny et al. 2011) شود تمیز مناسب طور به باید بنابراین

2015 .) 

 تا آوریجمع سطح از انتقال آب استحصالی و حمل هایکانال شامل این :های رابطلوله و هاناودان 

آوری، این سطوح جمع هایویژگی و بارندگی خصوصیات محل اجرا، به بسته. است سازیمحل ذخیره

 آنها و شده، ساخته اتصاالت ایت اینهدر ن(. 2۰11 همکاران و فارنی) شود طراحی دقت با باید قسمت

 .کنندمی منتقل ذخیره یا تغذیه محل به را شده آوریجمع آب

 زباله و هاناخالصی بردن بین از برای که هستند هاییسیستم اینها :هاسیستم فیلتر و حذف ناخالصی-

 سیستم به داخل بقایای دیگر ایرس و ها، رسوباتبرگ ورود از جلوگیری برای. شوندبه کار برده می ها

 .باشد مستمر ظرفبت فیلترکردن دارای باید نقل و حمل سیستم سازی،ذخیره

 باران آب که است غیره و مخازن، تانکها ،بزرگ هایشیشه شامل: سازیذخیره هایتانک یا مخازن 

 هایآب تغذیه برای یا و شودمی ذخیره آن در های مختلف آیندهاستفاده برای شده آوریجمع
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 همکاران و رومن) شودمی استفاده غیره و نفوذ هایچاله یا چاله چاه، باز هایکانال طریق از زیرزمینی

 شوند، احداث زمین روی یا زیر در است ممکن باران آب آوری جمع برای آب ذخیره . مخازن(2۰1۷

قرار  ساختمان از کمی اصلهف در جداگانه سازه یک عنوان به یا هستند ساختمان از بخشی که جایی

 آب کیفیت تخریب از تا شود ساخته اثربی مواد از باید بدنه مخزن(. 2۰۰۵ همکاران و مبیلیینی)دارند 

 .شود جلوگیری شده ذخیره

 طریق از های مصرفبرای هدف شده ذخیره و تصفیه باران آب انتقال و حمل سیستم شامل :انتقال 

 بین ارتفاع تفاوت به بستگی گرانشی سیستم برای آب فشار که آنجا از .است پمپاژ یا گرانشنیروی 

 ۳1/2 حدود آب فشار، psi یک افزایش دارد، به ازای )محل مصرف نهایی( آب شیر و ذخیره مخزن

 با متناسب یهاطراحی باید رو این شود، ازسانتیمتر( با ارتفاع باالتر انتقال داده می ۷۰فوت )معادل 

 .شود امموجود انج ساختار

 ه الزم باران استحصال شد آب ،آلی مواد و جامد مواد حذف برای و کیفیت بهبود منظور به :آب تصفیه

-بالغر شامل( 2جدول ) تیمارها نوع این(. 2۰1۷ رحمان) گیرد قرار فیلتر نوع معرض چندین در است

 زا استفاده پز، و پخت و آشامیدنی اهداف برای .استضدعفونی  کردن، رسوبگذاری، فیلترکردن و 

 زمال آب تصفیه شیمیایی، کننده ضدعفونی یا بنفشماوراء نور از استفاده با کننده ضدعفونی مواد

 . (2۰12 همکاران و رانی) است

 مواد ای و بافت ،اندازه بهبسته  باران آب برداشت هایسیستم ب استحصالی ازمیزان آ ، خالصه طور به

د، کار شو ناپذیرنفوذ و صاف روی سطح مواد هر چه است. متفاوت آوریجمع حوضه ساخت در استفاده مورد

 . (1 شکل( )2۰11 همکاران و فارنی) شودآب استحصال می بیشتری مقادیر در همچنین باال و آب کیفیت

 
 : شماتیک سیستم استحصال آب باران در مناطق مسکونی1شکل 
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 ال شدههای تیمار جهت تصفیه آب استحصواع روش: ان2جدول 

 روش موقعیت نتایج
 غربال کردن  

 صاف کردن و غربالکردن ناودانها و لوله های انتقال به مخزن ذخیره جلوگیری از ورود بقایای گیاهی و مواد فیزیکی دیگر به داخل منبع ذخیره

 رسوب دادن  

 گذاریرسوب داخل تانکها و منبع ذخیره ترسیب مواد دانه ریز

 فیلتر کردن  

 یک یا چند الیه فیلتر بعد از پمپ کردن رسوب الک

 کربن فعال شده در لوله بردکلر را از بین می

 اسمز معکوس در لوله هااز بین بردن آلودگی

 پوششهای ترکیبی مخازن پخش اندازدمواد ریز معلق را به دام می

 شن نرم مخازن پخش اندازدمواد ریز معلق را به دام می

 دهضد عفونی کنن  

 جوشاندن / تقطیرکردن قبل استفاده کشتن میکروارگانیسمها

 تیمارهای شیمیایی )کلر یا ید( داخل مخزن با پمپ کشتن میکروارگانیسمها )مایع، قرص یا گرانول(

 بنفشاشعه فرا باشد فعال کربن محلول باید تله از قبل کشتن میکروارگانیسمها

 سیوناوزونا قبل لوله کشتن میکروارگانیسمها
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