
 

 یدنیرآشامیغ کاهش مصرف آباستحصال آب باران در  يها سامانه پتانسیل

  

  4ثمانه توکلی امینیان، 3، فریبا قنبري2پور ، محمد رضا علی11سید علی قاسمی

  دانشجوي دکتري مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد -1
  مدیر امور نظارت بر کیفیت آب و فاضالب، شرکت آب و فاضالب مشهد -2

  کارشناس تحقیقات، شرکت آب و فاضالب مشهد -3
  رئیس گروه تحقیقات، شرکت آب و فاضالب مشهد -4

  چکیده
 یدنیرآشامیآب مورد استفاده در مصارف غ ینیگزیاستحصال آب باران به منظور جا يها گسترش سامانه ر،یاخ يدر سالها

 هیرو یاز برداشت ب یناش یطیمح ستیآب و کاهش اثرات ز نیتأم یمنیا شیافزا. مورد توجه قرار گرفته است شیاز پ شیب
استحصال آب باران در کاهش  يها سامانه لیحاضر پتانس قیدر تحق. دیآ یبه حساب م کردیرو نیا يایمنابع آب از جمله مزا

از آن  تیکشور حکا 20به  کیاجرا شده در نزد يها طرح یبررس جهینت. مورد مطالعه قرار گرفته است یدنیمصرف آب آشام
در مصارف  ادهدرصد از آب مورد استف 50 نیاستحصال آب باران به طور متوسط قادر به تأم يها دارد که سامانه

از  یمذکور به عوامل يها سامانه ییجو صرفه لینشان داد که پتانس نیانجام شده همچن يها لیتحل. باشند یم یدنیرآشامیغ
بر اساس مستندات موجود، در . دارد یبستگ یآب خانگ يو تقاضا يساز رهیذخ تیظرف ر،یساالنه، مساحت آبگ یبارندگ لیقب
. ردیگ یمورد استفاده قرار م یبهداشت يها سیمورد مطالعه، آب باران در فالش تانک سرو يها درصد طرح 90از  شیب

در  بیبه ترت زین یحیتفر ياستحمام و کاربردها ع،یصنا ،ییشو خودرو، لباس يوشو سبز، شست يفضا ياریآب رینظ یفمصار
بر استحصال آب باران قرار  یبتندوگانه م یآبرسان يها درصد از موارد، تحت پوشش سامانه 8و  15، 15، 46، 23، 70

 .اند داشته
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  مقدمه -1
استحصال آب باران براي . گردد سال قبل باز می 3،000هاي سطحی به  آوري رواناب پیشینه استحصال آب باران و جمع

ها و اثرات  استفاده در مصارف غیرآشامیدنی به دلیل نقش مؤثري که در افزایش ایمنی تأمین آب و نیز کاهش هزینه
تا جایی که در بسیاري از کشورها نظیر استرالیا، دانمارك، . استمحیطی دارد، به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته  زیست

] 1[به عقیده زایزِن و همکاران . شود آوري آب باران یارانه پرداخت می هاي جمع آلمان، هند و نیوزیلند براي گسترش سامانه
جویی در مصرف آب  رفهکشی، جلوگیري از وقوع سیل، ص تواند در کنترل زه هاي استحصال آب باران می گسترش سامانه

بخش اصلی شامل  3هر سامانه استحصال آب باران از . آشامیدنی و ترمیم چرخه آب مناطق شهري نقش مؤثري را ایفا نماید
جزئیات مربوط به طرح استحصال آب باران و کاربرد آن در . سطح آبریز، مخزن ذخیره و شبکه توزیع تشکیل شده است

  . شود مشاهده می 1شکل مصارف غیرآشامیدنی در 
  

  
  آوري آب باران و شبکه دوگانه مربوط به مصارف آشامیدنی و غیرآشامیدنی طرح کلی سامانه جمع: 1شکل 

  
هاي پیش روي  ترین چالش آوري آب باران از جمله شبکه توزیع آب غیرآشامیدنی از مهم هاي جمع اجراي زیرساخت

جویی قابل مالحظه در مصرف آب آشامیدنی، اجراي  با این وجود، در صورت صرفه  .گردد ها محسوب می گسترش این سامانه
نظر قابلیت  هاي استحصال آب باران از نقطه در تحقیق حاضر سامانه. هاي مذکور از توجیه کافی برخوردار خواهد بود سامانه



 

آوري آب  هاي جمع این منظور سانامه براي. جایگزینی مصارف غیرآشامیدنی و نوع کاربري مورد ارزیابی قرار گرفته است
 . کشور جهان بررسی شده است 20باران در ایران و نزدیک به 

 
  هاي استحصال آب باران در ایران و جهان  سامانه -2

در مطالعات رشیدي مهرآبادي و همکاران  براي تأمین نیازهاي آبیقزوین عملکرد سطوح آبگیر باران در مناطق مسکونی 
 آب تأمین درباران  سازي آب سطوح آبگیر و مخازن ذخیره سامانهعملکرد  این تحقیقدر . مورد ارزیابی قرار گرفته است] 2[

 ساله و 50میانگین بارندگی  .است گردیدهتحلیل این شهر تجزیه و مسکونی  هاي مجتمعساکنان در  غیرآشامیدنی مورد نیاز
پژوهش نتایج این  .در نظر گرفته شده است Lpcd 150و  mm 314سرانه مصرف خانگی در طرح مذکور به ترتیب معادل 

سازي آب  ذخیرهآب غیرآشامیدنی منجر به افزایش نیاز روزانه  برآورد دقیق و سازي بهینه ذخیره حجمتعیین  نشان داد که
هاي  یافته. دهد داري افزایش می یدنی مورد نیاز ساکنین را به طور معنیو پتانسیل تأمین آب غیرآشام شدهباران در مخازن 

درصد از آب مورد نیاز مصارف  27تا  20این طرح حاکی از آن است که بسته به مساحت پشت بام، امکان تأمین 
 m3تا  m3 73آوري، امکان استحصال  عالوه بر این بر اساس مساحت آبریز و حجم مخزن جمع. غیرآشامیدنی وجود دارد

  . آب باران به صورت ساالنه وجود دارد 269
مطالعاتی را در زمینه استحصال آب باران و چشم انداز مدیریت بهینه رواناب شهري مشهد ] 3[طباطبایی یزدي و همکاران 

ن از مساحتی آب بارا m3 615نتایج این طرح داللت بر آن داشت که در منطقه مورد مطالعه، امکان استحصال . انجام دادند
 Rialبر اساس تحلیل اقتصادي انجام شده، هزینه اجراي طرح استحصال آب باران مذکور معادل . وجود دارد ha 2معادل 

  . برآورد گردیده است 5/6×108
هاي  پتانسیل سامانه سطوح آبگیر باران در ساختمان] 4[در تحقیقات صورت گرفته توسط رشیدي مهرآبادي و قلخانی 

هاي این طرح تحقیقاتی حاکی از آن است که حداکثر پتانسیل  یافته. ر تهران مورد بررسی قرار گرفته استمسکونی شه
 77معادل  m3 10سازي کمتر از  هاي استحصال آب باران جهت تأمین تقاضاي آب غیرآشامیدنی در حجم ذخیره سامانه

الزم . یابد ین آب غیرآشامیدنی تنها اندکی افزایش میاین در حالی است که با افزایش حجم مخزن، پتانسیل تأم. درصد است
 mm 239و  Lpcd 150به توضیح است که سرانه مصرف آب و میانگین بارندگی ساالنه در این تحقیق به ترتیب معادل 

  . منظور شده است
تأمین آب هاي استحصال آب باران خانگی در  در مطالعه دیگري عملکرد سامانه] 5[رشیدي مهرآبادي و همکاران 

نتایج ارائه شده در این تحقیق داللت بر . اي، مرطوب و خشک ایران را مورد ارزیابی قرار دادند اقلیم مدیترانه 3غیرآشامیدنی 
درصد از مصارف غیرآشامیدنی از طریق  75درصد از روزهاي سال، امکان تأمین  70تا  45آن دارد که در اقلیم مرطوب و در 

اي و خشک نیز پتانسیل تأمین آب  هاي مدیترانه الزم به توضیح است که در اقلیم. دارد استحصال آب باران وجود
  . درصد برآورد شده است 23و  75غیرآشامیدنی به ترتیب بیش از 



 

 3در شهر نورکوپینگ 2محیطی منطقه تحت بهسازي رینگدنسن امکان استفاده از آب باران در جهت بهبود شرایط زیست
هاي  واحدهاي مسکونی منطقه رینگدنسن در فاصله سال. مورد مطالعه قرار گرفته است] 6[سوئد توسط ویالریل و دیکسون 

محیطی آن  هاي زیست میالدي نیز عملیات نوسازي و ارتقاء شاخص 1997میالدي احداث شده و در سال  1972تا  1970
شویی و ظرفشویی با  هاي لباس هش مصرف آب آشامیدنی، نصب ماشیناهدافی از قبیل کا. در دستور کار قرار گرفته است

مصرف و نیز استفاده از آب  هاي بهداشتی کم ها از طریق احداث تاالب و برکه، نصب سرویس راندمان باال، مدیریت رواناب
ه استفاده از آب باران اي ک به گونه. باران در مصارف غیرآشامیدنی در بهسازي این منطقه مسکونی مد نظر قرار گرفته است

توجهی از این طرح را شامل  وشوي خودرو و آبیاري بخش قابل شویی، شست هاي بهداشتی، لباس در فالش تانک سرویس
 60تا  30توان  نشان داد که از طریق جایگزینی آب باران می 4اي مبتنی بر روش مونت کارلو نتایج مدل رایانه. گردد می

  . جویی کرد صرفه درصد در مصرف آب آشامیدنی
شهر واقع در ایالت  62جویی ناشی از کاربرد آب باران در مصارف غیرآشامیدنی را در  میزان صرفه] 7[قیسی و همکاران 

هاي این پژوهش نشان داد که در شهرهاي مختلف این ایالت، امکان  یافته. برزیل مورد بررسی قرار دادند 5سانتا کاتاریناي
اي معادل  به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن مصرف سرانه. صدي در مصرف آب آشامیدنی وجود دارددر 92تا  34جویی  صرفه

Lpcd 118درصد کاهش داد 69توان مصرف آب آشامیدنی را به میزان  ، به طور میانگین می . 

فیایی مختلف در پژوهش دیگري پتانسیل استحصال آب باران و کاهش مصرف آب آشامیدنی را در مناطق جغرا] 8[قیسی 
درصد از  48نتایج ارائه شده در این تحقیق داللت بر آن داشت که در مناطق جنوبی این کشور . برزیل مورد بررسی قرار داد

سبز،  بر این اساس، تحت پوشش قرار دادن مصارف آبیاري فضاي . توان با آب باران جایگزین نمود آب مصرفی را می
 . هاي بهداشتی توسط آب باران وجود دارد ش تانک سرویسشویی و فال وشوي خودرو، لباس شست

هاي توزیع آب دوگانه و کاربرد آب باران در مصارف غیرآشامیدنی را در  پتانسیل ایجاد شبکه] 9[مورِیرا نتو و همکاران 
ین فرودگاه با ظرفیت ا. برزیل مورد ارزیابی قرار دادند 7واقع در ایالت میناس گرایس 6فرودگاه بین المللی تانکرندو نوِس

نفر  12،000،000به  2015شود این میزان در سال  بینی می مسافر است و پیش 5،000،000پرواز، ساالنه پذیراي  40،000
درصد از کل تقاضاي آب این فرودگاه مربوط به مصارف  65بر اساس محاسبات انجام شده، در حدود . افزایش یابد

آب باران از مجموعه سطوح  m3 85،000ن حاکی از آن است که ساالنه حجمی معادل برآوردها همچنی. غیرآشامیدنی است
  . درصد بیش از کل مصارف غیرآشامیدنی ساالنه است 54دردسترس فرودگاه قابل استحصال است که این میزان، 

ورزشگاه چند  3در  .آوري آب باران در مقیاس وسیع وجود دارد هاي جمع هاي متعددي از کاربرد سامانه در ژاپن نمونه
هاي بهداشتی و آبیاري فضاي  آب باران پس از استحصال، در فالش تانک سرویس 9و فوکوکا 8منظوره واقع در توکیو، ناگویا
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 m2و  m2 16،000 ،m2 25،900هاي مذکور به ترتیب معادل  سطح آبریز در طرح. گیرد سبز مورد استفاده قرار می 
 m3هاي توکیو، ناگویا و فوکوکا نیز به ترتیب  آوري آب باران در ورزشگاه زن جمعحجم مخا. گزارش شده است 35،000
1،000 ،m3 1،800  وm3 1،500 مطالعات انجام شده در فوکوکا حاکی از آن است که با استحصال آب باران . بوده است

  ]. 1[درصد از مصارف غیرآشامیدنی را تحت پوشش قرار داد  65توان  می
سامانه استحصال آب باران در مناطق مختلف انگلستان به اجرا  2،000میالدي در حدود  2007و  2006هاي  در طی سال

سبز و فالش تانک   شویی، آبیاري فضاي آب باران در این کشور عمدتاً در مصارف غیرآشامیدنی شامل لباس. در آمده است
هاي استحصال آب باران در مقیاس  اي از طرح ندن نمونهگنبد هزاره در ل. گیرد هاي بهداشتی مورد استفاده قرار می سرویس

درصد از نیاز آبی این  10آوري شده و  جمع m2 100،000اي به مساحت  در طرح مذکور آب باران از منطقه. وسیع است
  ]. 10[کند  مجموعه عظیم را تأمین می

مصارف غیرآشامیدنی را مورد ارزیابی قرار  پتانسیل کاربرد همزمان آب باران و آب خاکستري در] 11[دیکسون و همکاران 
هاي بارندگی همراه با آمار سرانه  بینی عملکرد سامانه تأمین آب غیرآشامیدنی، از داده در این پژوهش جهت پیش. دادند

نتایج به دست آمده داللت بر آن داشت که تأمین حجم . سازي مونت کارلو استفاده گردید مصرف خانگی مبتنی بر شبیه
درصدي مصرف آب  80جویی  تواند صرفه نفره می 4و  2، 1به ترتیب براي خانوارهاي  L 50و  L 30 ،L 40سازي  رهذخی

توان میزان  می L 200تا  L 100سازي به  الزم به توضیح است که با افزایش حجم ذخیره. آشامیدنی را به دنبال داشته باشد
ین وجود محققین مذکور ثابت کردند که در عمل، تنها دستیابی به با ا. درصد کاهش داد 90مصرف آب آشامیدنی را تا 

  . پذیر است درصد امکان 60راندمان عملکرد 
شهر  3هاي مسکونی واقع در  جویی ناشی از کاربرد مخازن آب باران در مجموعه پتانسیل صرفه] 12[اروکسوز و رحمان 

ترین مصارف غیرآشامیدنی شامل  در این پژوهش مهم. رار دادنداسترالیا را مورد مطالعه ق 11، سیدنی و ولونگونگ10نیوکاسل
سبز لحاظ  شویی، آب گرم مصرفی در استحمام و آشپرخانه و نیز آبیاري فضاي  هاي بهداشتی، لباس فالش تانک سرویس

امیدنی را به توان مصرف آب آش نتایج ارائه شده داللت بر آن دارد که با افزایش حجم مخزن ذخیره آب باران می. شده است
هاي آبرسانی دوگانه مبتنی بر آب باران،  هاي مسکونی به سامانه عالوه بر این تجهیز مجتمع. اي کاهش داد طور قابل مالحظه

  . شود داري در مصرف آب آشامیدنی می هاي خشکسالی، موجب کاهش معنی حتی در دوره
نقطه از شهر سیدنی  10اران در مصارف غیرآشامیدنی را در جویی ناشی از کاربرد آب ب میزان صرفه] 13[رحمان و همکاران 

عالوه بر این یک مدل تعادل آب در مقیاس روزانه براي ارزیابی قابلیت اعتماد و عملکرد اقتصادي . مورد بررسی قرار دادند
از آب باران در  سناریو شامل استفاده 3در این تحقیق . هاي استحصال آب باران توسط این پژوهشگران ارائه گردید طرح

شویی، و استفاده از آب باران در مصارف  هاي بهداشتی و لباس سبز، کاربرد آب باران در فالش تانک سرویس آبیاري فضاي 
هاي این پژوهش،  بر اساس یافته. هاي بهداشتی در نظر گرفته شد سبز و فالش تانک سرویس  شویی، آبیاري فضاي لباس

شویی و آبیاري  هاي بهداشتی، لباس تحقق خواهد یافت که آب باران در فالش تانک سرویس باالترین صرفه اقتصادي زمانی

                                                
10- Newcastle 
11- Wollongong 



 

در مصرف  m3 5/69در این حالت با جایگزینی آب باران در واحدهاي مسکونی، ساالنه . فضاي سبز مورد استفاده قرار گیرد
  .جویی خواهد شد آب آشامیدنی صرفه

وي با . سازي پیوسته را مورد بررسی قرار دادصال آب باران به کمک روش شبیهمسئله انتخاب سامانه استح] 14[جنکینز 
. سازي نمود شهر استرالیا شبیه 12هاي استحصال آب باران را در  برداري سامانهاستفاده از آمار بارندگی و مصرف روزانه، بهره

درصد از آب مورد نیاز  25تنها امکان تأمین  m3 25/1سازي  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در حجم ذخیره
الزم به توضیح است که اگر آب باران تنها در فالش . هاي بهداشتی و سایر مصارف خارجی وجود دارد فالش تانک سرویس

 . درصد افزایش خواهد یافت 78هاي بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد، نسبت جایگزینی آب باران به  تانک سرویس

جویی در مصرف آب  با هدف ارزیابی پتانسیل استفاده از آب باران در مصارف غیرآشامیدنی و صرفه] 15[اهللا و الشریف عبد
براي این منظور اطالعات مربوط به بارندگی، تأمین آب . استان اردن به انجام رساندند 12آشامیدنی، مطالعاتی را در 

 2004بر این اساس، تا سال . آوري گردید پژوهشگران مذکور جمع آشامیدنی، جمعیت و مساحت واحدهاي مسکونی توسط
درصد از موارد،  66در . در مناطق مختلف اردن نصب شده است m3 20مخزن آب باران با حجم متوسط  33،229میالدي 

بر اساس . رسد هاي بهداشتی به مصرف می وشو و فالش تانک سرویس سبز، شست آوري شده در آبیاري فضاي  آب باران جمع
برآورد شده  m3 107×5/15آوري آب باران در اردن معادل  نتایج به دست آمده، حجم آب قابل استحصال از طریق جمع

  . درصد از کل تقاضاي آب شهري از این طریق وجود دارد 6/5اي که امکان جایگزینی  به گونه. است
در این طرح، آب . است 13ن اجرا شده در شهر برلینهاي استحصال آب بارا یکی از طرح 12رولر-مجموعه آموزشی هاینریخ

نفر از ساکنین این مجموعه آموزشی را  200اي مجزا، آب غیرآشامیدنی مورد نیاز  باران استحصال شده با ورود به شبکه
. ودش جویی می در مصرف آب آشامیدنی صرفه m3 2،650با اجراي این سامانه استحصال آب باران، ساالنه . نماید تأمین می

رولر را -درصد از مصارف غیرآشامیدنی مجموعه آموزشی هاینریخ 77بر اساس اطالعات موجود، آب باران پتانسیل تأمین 
 ]. 16[دارد 

اي  هاي متفاوت را در آب و هواي مدیترانه هاي استحصال آب باران در مقیاس صرفه اقتصادي سامانه] 17[فارِنی و همکاران 
در نزدیکی بارسلونا براي  14واقع در شهر گرانولرز ha 6/2اي به مساحت  براي این منظور منطقه .مورد ارزیابی قرار دادند

وشوي  آوري، در شست بر اساس مشخصات ارائه شده در این طرح، آب باران پس از جمع]. 18[انجام پژوهش انتخاب گردید 
اي مجزا به کلیه واحدهاي  آب باران از طریق شبکهفرض بر این است که  1در سناریوي . گیرد لباس مورد استفاده قرار می

آوري آب باران در نظر گرفته  شویی عمومی در نزدیکی مخزن جمع سناریوي دیگر اتاق لباس 3اما در . مسکونی انتقال یابد
صرف الزم به توضیح است که میزان م. کنند وشوي لباس از امکانات آن استفاده می شده است که کلیه ساکنین براي شست

  . درصد بیشتر است 30در مقایسه با سناریوهاي دیگر  1آب در سناریوي 
جنوبی، توسط وِنگ کاهیندا و همکاران  پتانسیل استحصال آب باران در راستاي سازگاري با تغییرات آب و هوایی در آفریقاي

سازي بهینه به منظور دستیابی به حداکثر امنیت آبی در  در این تحقیق، حجم ذخیره. مورد مطالعه قرار گرفته است] 19[
                                                

12- Heinrich-Roller 
13- Berlin 
14- Granollers 



 

هاي  ایج به دست آمده حاکی از آن است که حجم بهینه مخزن ذخیره در حوضهنت. سناریوهاي مختلف تعیین گردیده است
خشک و  هاي نیمه بر این اساس سامانه استحصال آب باران در اقلیم. است m3 5/0چهارگانه مورد مطالعه معادل 

وب نیز به ترتیب هاي خشک و مرط در اقلیم. درصد از مصارف خانگی را دارا است 20تا  15مرطوب، پتانسیل تأمین  نیمه
  .درصد از کل تقاضاي آب وجود دارد 40تا  30و  15تا  10امکان جایگزینی 

  
  نتایج و بحث  -3

هاي استحصال آب باران به حساب  هاي مهم سامانه قابل جایگزینی توسط آب باران یکی از مشخصه غیرآشامیدنیمیزان آب 
. ي سطوح آبگیر باران در کشورهاي مختلف نشان داده شده استها حداکثر راندمان جایگزینی سامانه 2شکل در . آید می

نظر قابلیت تأمین آب آشامیدنی به  هاي مذکور از نقطه نتیجه مطالعات انجام شده حاکی از آن است که عملکرد سامانه
النه و سازي، الگوي بارندگی سا عواملی نظیر جمعیت تحت پوشش، نوع و نوسانات مصرف آب غیرآشامیدنی، حجم ذخیره

هاي آبرسانی دوگانه مبتنی بر استحصال آب باران عمالً  به همین دلیل میزان جایگزینی سامانه. مساحت آبگیر بستگی دارد
دار بین راندمان جایگزینی و میزان بارندگی این  عدم وجود همبستگی معنی. فرد تبدیل شده است  به کمیتی منحصر به

توان به  سازي آب باران می آوري و ذخیره جمع  از این رو با طراحی بهینه سامانه).  P< 05/0(کند  مسئله را تأیید می
هاي استحصال آب باران سنگاپور و برزیل  هاي مورد بررسی، سامانه در میان نمونه. قبولی دست یافت راندمان جایگزینی قابل

همچنین . اند را به خود اختصاص داده ترین عملکرد درصد باالترین و پایین 92و  4به ترتیب با راندمان جایگزینی 
درصد از آب مورد استفاده در مصارف غیرآشامیدنی  50هاي استحصال آب باران به طور متوسط قادر به تأمین  سامانه

  .باشند می
  

  
  در سطح جهاني استحصال آب باران ها سامانهحداکثر راندمان جایگزینی : 2شکل 

  



 

کشورهاي مورد بررسی نشان داده شده استحصال آب باران در  يها شش سامانهتحت پو یرآشامیدنیمصارف غ 3شکل در 
هاي  هاي مورد مطالعه، آب باران در فالش تانک سرویس درصد طرح 90بر اساس مستندات موجود، در بیش از . است

صنایع، استحمام و  شویی، وشوي خودرو، لباس مصارفی نظیر آبیاري فضاي سبز، شست. گیرد بهداشتی مورد استفاده قرار می
هاي آبرسانی دوگانه  درصد از موارد، تحت پوشش سامانه 8و  15، 15، 46، 23، 70کاربردهاي تفریحی نیز به ترتیب در 

  .اند مبتنی بر استحصال آب باران قرار داشته
  

  
  در سطح جهاني استحصال آب باران ها سامانهمصارف غیرآشامیدنی تحت پوشش : 3شکل 

  
  ي گیر نتیجه -4

به  هاي کشاورزي و صنعتی، هاي کمی و کیفی منابع آب، رشد روز افزون جمعیت و توسعه فعالیت با توجه به محدودیت
منابع آب براي به حداقل رساندن اثرات نامطلوب ناشی از بحران آب در کشور امري جامع هاي مدیریت  کارگیري روش

مؤثر در  رویکردبه عنوان یک استحصال آب باران و کاربرد آن در مصارف غیرآشامیدنی .  ناپذیر است ضروري و اجتناب
تواند  از این رو بررسی تجربیات کشورهاي پیشگام در این زمینه می. بسیاري از نقاط جهان مورد توجه قرار گرفته است

در این تحقیق دستاوردهاي پژوهشی و لذا . هاي استحصال آب باران را تسریع نماید دستیابی به اهداف مدیریت سامانه
نتایج به دست آمده حاکی از آن است مصارفی نظیر فالش تانک . کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت 20اجرایی نزدیک به 

شویی، صنایع، استحمام و کاربردهاي تفریحی به  وشوي خودرو، لباس هاي بهداشتی، آبیاري فضاي سبز، شست سرویس
هاي آبرسانی دوگانه مبتنی بر استحصال آب  درصد از موارد، تحت پوشش سامانه 8و  15، 15، 46، 23، 70،90ترتیب در 

هاي تحقیق همچنین نشان داد که عواملی از قبیل جمعیت تحت پوشش، نوع و نوسانات مصرف  یافته. اند باران قرار داشته
هاي استحصال آب  آبگیر راندمان جایگزینی سامانهسازي، الگوي بارندگی ساالنه و مساحت  آب غیرآشامیدنی، حجم ذخیره

  . دهند اي تحت تأثیر قرار می باران را به طور قابل مالحظه
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In recent years, rainwater harvesting systems have been considered as an alternative supply 
for non-potable water demand, due to the fact that they have potential to enhance water 
security and mitigate environmental impacts from water abstraction. In this study, the non-
potable water saving potential by using rainwater harvesting were assessed. Results of the 
research carried out in about 20 countries indicated that the average potential of non-
potable water savings is 50%. The analysis showed that the potable water saved by 
mentioned systems was affected by factors such as annual precipitation, catchment area, 
storage capacity, and water demand of household. According to literature reviews, more 
than 90% of the case studies, harvested rainwater was used in toilet flushing. Moreover, 
other rainwater usages were landscape irrigation, car washing, laundry, industrial, hot water 
and recreational with frequency of 70%, 23%, 46%, 15%, 15% and 8% in the case studies, 
respectively.  
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