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و رطوبت براي ايجاد شبنم  بر روي) يخ زده( تعيين آستانه دما
 سطوح پوشش فلزي گالوانيزه سقف ابنيه

 روان بخش رئيسيان
و بختياري و منابع طبيعي چهارمحال  عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي

 raesiyan@yahoo.com: پست الكترونيك

 چكيده

و وقوع خشكسالي هاي متناوب ضرورت استحصال آب به هر شكل افزايش جمعيت، افزايش نياز آبي، محدويت منابع آب
مي ممكن را توجيه و مناسب است استحصال آب از رطوبت موجود در هوا يكي از روش. سازد پذير در صورتي. هاي ممكن

برسد، بخشي از رطوبت موجود در آن در تماس با سطوح سرد به شكل دماي هوا به قدري كاهش يابد كه به نقطه شبنم
و به آساني قابل استحصال مي باشد و شدت تبديل رطوبت هوا به شبنم به عوامل مختلف از جمله. شبنم در آمده ميزان

و  يل شبنم از منظر دما در صورتي كه آستانه تشك. بستگي دارد... دما، رطوبت نسبي هوا، سرعت باد، مدت تداوم برودت هوا
و اطالع از شرايط جوي نه تنها مي توان مقدار آب قابل استحصال را برآورد نمود رطوبت هوا مشخص باشد با پيش بينيو 

و. برداري را به عمل آورد بلكه مي توان با اعمال تمهيدات الزم، از اين نوع آب حداكثر بهره براي اين منظور بايستي حد
و رطو و بر روي سطوح گوناگون تعيين گرددآستانه دما و. بت براي وقوع شبنم براي مناطق مختلف و آستانه دما حد

يكي از سطوحي كه به فراواني مورد استفاده قرار. رطوبت براي وقوع شبنم بر روي سطوح با جنس مختلف متفاوت است
و امكان استفاده از آن جهت استحصال آب از شبنم يخ ازد سطوح شيرواني ساخته شده از ورقزده وجود دار گرفته هاي
و ابنيه مي باشد يخ. جنس فلز گالوانيزه بر روي سقف ساختمانها و رطوبت براي ايجاد شبنم زده به منظور تعيين آستانه دما

و92و91اپي بر روي سطوح فلزي، در طي دو سال پي و رطوبت نسبي هوا  مقدار آب قابل استحصال شده از شبنم دما
و اندازه گيري گرديد) زدهخي( اين پژوهش بر روي سطوح شيرواني. در روزهايي كه شبنم ايجاد شده بود ثبت، جمع آوري

و بختياري انجام شد و منابع طبيعي استان چهارمحال جنس سطوح مذكور از ورق هاي. واقع در مركز تحقيقات كشاورزي
و شي و سطح زيرين آن با الياف پشم راگ نتايج نشان داده است كه در حالت كلي. شده بودشه پوشش داده فلزي گالوانيزه

گر آستانه دما صفر درجه سانتيگراد تا%43دد حد آستانه ميانگين رطوبت منظور و با تغيير دما از مثبت ده خواهد بود
درصد37تا49از زده منفي ده درجه سانتيگراد، دامنه نوسان آستانه ميانگين رطوبت نسبي براي تشكيل شبنم يخ 

. باشد مي

آب)يخ زده( آستانه، دما، رطوبت، شبنم:كلمات كليدي ، استحصال
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 مقدمه
و امروزه و نيمه خشك معضل بزرگي به شمار مي رود و تامين آب مورد نياز در اكثر مناطق خشك مبحث كم آبي

و عملي كشورهاي مختلف جهان از آخرين فناوري و هاي موجود علمي موجود براي حل مشكل كم آبي در مناطق خشك
و نيمه خشك محسوب. گيرندنيمه خشك كمك مي كشور ايران نيز به دليل اينكه قسمت اعظمي از آن جزء مناطق خشك

و كم آبي همواره باعث بروز مشكالتي جدي در زمينه هاي مختلف شده  مي شود از اين بالي طبيعي بي نصيب نمانده است
و تالش بيش از پيش الزم.ش بارندگي در چند سال اخير اين وضعيت را بغرنج تر ساخته استاست كه كاه بنابراين سعي

يكي از راههاي تامين بخشي از آب مورد نياز، استفاده از منابع آب غير. است تا حد امكان عوارض اين موضوع را كاهش داد
بر) به شكل رطوبت(مقدار حجم آب موجود در اتمسفر.شدبامرسوم نظير استحصال آب از رطوبت موجود در هوا مي بالغ

و در صورت.)1385عليزاده،(ميليارد متر مكعب برآورد شده است 14000 رطوبت موجود در هوا بصورت بخار آب بوده
و تگرگ بر روي زمين نازل  و موجبو شدهفراهم شدن شرايط به اشكال مختلف باران، برف تغذيه آبهاي زير زميني

و برخورد هواي مرطوب شبنم. يكي ديگر از اشكال بارش مي باشد شبنم. شوند سطحي مي  ، رطوبتي است كه بر اثر تماس
آب سرد، به شكل سطوحبا ازاليه نازكو يا بصورت قطرات در شرايطي كه دماي هوا به زير صفر. چگالش مي يابدنآي

ا .گويند شبنم يخ زدهيا ژالهز شبنم بصورت ريزه ها يا بلور هاي سفيد رنگ نمايان شده كه به آن كاهش يابد رطوبت ناشي
از اشياء رويدر تراكم پديدهكه زماني.همسانند استثناءيكبا عمالً شبنمو ژاله شرايط و در دماي باالتر  انجماد نقطه سرد
ميرخ نقطه انجماد دماهاي زيردر تراكمكه گرددمي تشكيل زماني ژالهكه حاليدر. شودمي تشكيل شبنم آيد بوجود
مي شكل تغيير مايع، ازحالت گذشتن بدون حالت جامد،به بخار حالتاز مستقيماً هوا، رطوبت شرايطي، چنان تحت.دهد
و زمين سطح رويدر سرد، هايشبدر پرمرغو سوزن فلس، به شكلكه است متبلوري پديده ژاله ترتيب اينبه. دهد

مشاهده پوشش سفيد رنگي مانند برف بر روي سطح اجسام مختلف نظير توري فلزي، سطوح.آيدمي بوجود اجسام سرد
و درختان موجود در فضاي سبز  استحصال از اين نوع مقدار آب قابل.)1شكل( مبين اين پديده استشيرواني ابنيه، چمن

و ميزان دماي سطوح تماس و يا اصطالحاً رطوبت نسبي هوا ، سرعت وزش باد، جنس بارش به مقدار رطوبت موجود در هوا
و دماي سطح تماس پايين.بستگي دارد سطوح تماس، مدت ماندگاري يا تداوم برودت هوا هر چه ميزان رطوبت هوا باالتر

و اين نوع بارش. يافته بيشتر خواهد بودتر باشد ميزان رطوبت چگالش  و جنسي مي تواند باشد سطوح تماس از هر نوع
و چمن روي زمين  و برگ درختان و شاخ و بقاياي گياهي با.نيز قابل مشاهده استحتي بر روي سطح خاك معموالً اجسام

نسبي بيشتر برخوردار است از دست مي رسانايي بيشتر به سرعت دماي خود را به ويژه در اوايل صبح كه هوا از رطوبت 
و از اين رو براي چگالش رطوبت هوا شرايط مساعدتري دارند بر اين اساس، سطوح فلزي به ويژه سطوح از جنس. دهند

و كارگاههاي صنعتي، واحدهاي دامداري،  آهن گالوانيزه كه به وفور به عنوان پوشش ساختمان هاي بزرگ نظير كارخانجات
و مؤثر مي ساختمان هاي  و غيره مورد استفاده قرار مي گيرند براي اين هدف بسيار مفيد و ورزشي اداري، سوله هاي انباري

و از نظر تغذيه. باشند طبيعتاٌ حجم آب قابل حصول از اين نوع بارش نسبت به ساير اشكال بارش بسيار بسيار كمتر بوده
و سطحي فاقد اهميت است كه باالست نسبتاًآب اين نوع خلوص درجهعوضدر. منابع آبهاي زير زميني براي بحدي

آن است كه اگر آب ناشي از اين بارش به موقع،نكته مهم در مورد اين نوع بارش. مصارف آشاميدن نيز مناسب مي باشد
و از دسترس خارج مي شود به محض گرم شدن هوااستحصال نگردد  نالبته اين نوع بارش ممك. به سرعت تبخير شده

در اين رابطه اين.شودميو از دسترس خارج تبخير،با گرم شدن هوا ولي گرددافزايش رطوبت سطح خاك باعث است
و رطوبت براي تشكيل شبنم مطرح است سئوال در صورتي كه آستانه چگونه است؟) زدهيخ(كه شرايط الزم از نظر دما
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و اطالع از شرايط جوي نه تنها مي توان مقدار آب قابل و رطوبت هوا مشخص باشد با پيش بيني تشكيل شبنم از منظر دما
براي اين. برداري را به عمل آورد استحصال را برآورد نمود بلكه مي توان با اعمال تمهيدات الزم، از اين نوع آب حداكثر بهره

و بر روي سطوح گوناگون تعيين گرددمنظور بايست و رطوبت براي وقوع شبنم براي مناطق مختلف و آستانه دما حد.ي حد
و رطوبت براي وقوع شبنم بر روي سطوح با جنس مختلف متفاوت است يكي از سطوحي كه به فراواني مورد.و آستانه دما

آ و امكان استفاده از آن جهت استحصال يخاستفاده قرار مي گيرد ازب از شبنم زده وجود دارد سطوح شيرواني ساخته شده
و ابنيه مي باشد ورق ش.هاي از جنس فلز گالوانيزه بر روي سقف ساختمانها دن اهميتمردر اين مقاله در نظر است ضمن بر

و رطوبت نسبي،)زدهيخ(استحصال آب ناشي از شبنم و حد تشكيل اين نوع بارش از نظر حد دمايي به خاطر(هواآستانه
.تعيين گرددها بر روي سطوح فلزي شيرواني سقف ابنيه)اهميت آنها

و يا ساير مصارف نبوده ليكن فرآيند استحصال آب از شبنم يخ زده يقيناً يك منبع كافي جايگزين براي تهيه آب شرب
يخ زده نسبت به ساير روش هاي هزينه استحصال آب از شبنم. تواند مكمل بسيار مناسبي براي جبران كمبودها باشد مي

و  و نيازي به سرمايه گذاري و تجهيزات موجود استفاده شده تأمين آب نسبتاً كمتر است، چرا كه از امكانات، تأسيسات
و امكاناتهمچنين. احداث سازه هاي خاصي نمي باشد و قابل دسترس آن، استحصال آب با كيفيت تجهيزات بسيار ساده

و پايداري اين منبع آب براي سالهاي  آب طوالني،خيلي خوب عوامل مورد توجه قرار گرفتن اين شيوه جديد از استحصال
.بوده است

بريخ تشكيل شبنمپديده-1شكل ج-ب شبكه فلزي- الف:روي زده .اي پوشش گلخانه- شاخه درختان
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:سابقه تحقيق
و براي موارد گوناگون مورد استفاده قرار امكان اينكه به وسيله طرح هاي ساده بتوان آب موجود در اتمسفر را متراكم نموده

و چاه"مثال. داد توجه تعداد بسياري از محقيقن را به خود جلب كرده است در تمدن هاي قديم تحت عنوان تپه هاي شبنم
ا شدهاي هوايي از به اين ترتيب كه در منطقه كريمه توده هاي سنگي را دور. ين روش براي جمع آوري شبنم استفاده مي

آن.هم طوري مي چيدند تا بتوانند شبنم صبحگاهي را در حجم قابل توجهي جمع آوري كنند از،روش ساده تر استفاده
در جنگل هاي مه گير مانند. استفاده مي شودپراكنش سنگ در مزرعه مي باشد كه در برخي از مناطق جنوب ايران 

و آن را باران مخفي  مي  perciptation acutteكالردشت، شبنم در صبح به حدي زياد است كه عين باران مي بارد
و در محاسبات ميزان بارندگي لحاظ نمي گردد ولي حضور آن كامال و همكاران،(محسوس است"نامند .)1388اسفنديارنژاد

و عمان از رطوبت موجود در مه در سطح وسيعي براي توليد در حال حاضر كشورهاي مختلفي در جهان از جمله شيلي، پرو
تا كنون اجرا شده است، طرحي 1992بزرگترين طرح استحصال آب از مه كه از سال. كنندمنابع آبي جديد استفاده مي

و نتيجه آن به طور متوسط استحصال نفري در بيابان ساحلي خشك شمال 330بوده كه در يك روستاي  شيلي اجرا شده
و همكاران.هزار ليتر آب در روز بوده است 11 و اطالعات، با بهره1389اسفنديارنژاد و آمار گيري از قوانين ساده فيزيكي

ب و گوارا و مه معلق در هوا مقدار قابل توجهي آب سالم .ه دست آوردندهواشناسي از بخار آب ناشي از تابش انرژي خورشيد
شوند لذا بخشي از آن آب به دليل پايين با توجه به اينكه تمام بخار آب ناشي از تابش انرژي خورشيد، به نزوالت تبديل نمي

و نامرئي  و در فضا به صورت مرئي و رطوبت هوا(بودن تراكم به بارش تبديل نشده امروزه در كشورهاي. پراكنده هستند) مه
و كشاورزي اين روش مورد استفاده توسعه يافته كه در آنها حتي كمبود آب شرب وجود ندارد، براي آبياري جنگلها، مراتع

و همكاران،(گيرد قرار مي .)1388اسفنديارنژاد
و شبنم در دهه گذشته تحقيقات ارزشمندي در نقاط مختلف جهان صورت گرفته كه غالباً در رابطه با جمع آوري آب از مه

و ارزشمند تامين آب ياد شده استنتايج همراه با  و از اين روش به عنوان يك منبع جديد از. بسيار موفقت آميزي بوده
و كرسدا(جمله مي توان به تحقيقات و همكاران(،)1994شمنائر و مكاران) 2004شمنائر اشاره كرد 2005و ميلتا

.)1378دستوراني،(
ميدر كشورمان ايران نيز، پس از تعيين من توان بصورت گسترده از اين نعمت خدادادي بعنوان اطق مستعد توليد آب از مه

مه. يك منبع تجديد شونده با صرف هزينه هاي قابل توجيه استفاده نمود مناطق ساحلي، مناطق كوهستاني كه طول فصل
و مرطوب هستند، نق و مناطقي با ارتفاع زياد كه در مسير توده هواي گرم اط مه خيز كشور را تشكيل مي بيشتري دارند

با. دهند با 220آستارا و جزيره كيش مي 213روز از.باشند روز همراه با مه، بيشترين طول فصل مه را دارا استحصال آب
بنابراين منطقي بنظر مي رسد. مه در ايران مي تواند به عنوان يك فن آوري نوين در عرصه منابع آبي مورد توجه قرار بگيرد

و داراي توجيه اقتصادي انجام گيردكه  بعداز تعيين مناطق. پروژه هاي ارزيابي مختلف قابليت توليد مه در نقاط مه خيز
مستعد توليد آب از مه مي توان به صورت گسترده اي از اين نعمت خدادادي به عنوان يك منبع طبيعي تجديد شونده با 

من. صرف هزينه هاي قابل توجيه استفاده نمود و شناسايي به ظور تعيين طول فصل مه در نقاط مختلف ايران به طور اعم
نقاط مه خيز ايران به طور اخص آمار بلند مدت ايستگاه هاي سينوپتيك در سراسر كشور براي نتيجه گيري مورد مطالعه 

ا. قرار گرفت ين اطالعات عالوه بر نشان هر ايستگاه سينوپتيك در طول ماه تعداد روزهاي همراه با مه را ديده باني مي كند
.)1388آب منطقه اي هرمزگان(دادن كل طول فصل مه، توزيع زماني روزهاي همراه با مه را نيز در كل سال نشان مي دهد
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و شبنم در چند نقطه از كشور كرواسي ارائه نمودند در اين. نتايج يك تحقيق چند ساله را در رابطه با جمع آوري آب از مه
تا تحقيق از هر از. ليتر در روز آب جمع آوري نمايند1/19متر مربع سطح مشبك از جنس پلي پروپيلن توانستند عواملي

و ميزان رطوبت نسبي از جمله عوامل تأثير گذار در ميران آب قابل جمع آوري از  جمله سرعت باد، طول مدت ابرناكي
و همكاران،( شبنم بيان شده اند .)2005ميلتا

 روش تحقيق
و رطوبت نسبي هوا براي تشكيلو تعيين پژوهشبراي انجام اين و آستانه دما و)ژاله(شبنم يخ زدهحد از امكانات

و بختياري استفاده گرديد و منابع طبيعي استان چهارمحال دو. تأسيسات موجود در مركز تحقيقات كشاورزي در اين مركز
متر مربع وجود 910) سطح شيبدار(آهن گالوانيزه با مساحت از جنس ورقو پوشش با سقف شيرواني ساختمان باب
و شيشه پوشش داده شده بوداي الزم به ذكر است كه سطح زيرين ورق هاي گالوانيزه با اليه.)2شكل(رددا . از جنس پشم

شب. متغيير است) به دليل شيبدار بودن(متر7تا5از سطح زمين بين مذكور ارتفاع سقف سوله به اوايل صبحو در طول
و با و افزايش رطوبت نسبي و دليل كاهش دما ، بخشي از رطوبت سطوح سرد شيروانيبه هواي مرطوبتماس برخورد

ميو به شكل اليه نازكي از برف چگالش نموده بر روي ورق گالوانيزه) شبنم يخ زده(موجود در هوا بصورت شبنم يا ژاله در
گر.آيد و تشعشعات شدبا طلوع خورشيد و انجماد يافته، شروع به ذوب و يا گرم شدن هوا، رطوبت يخ زده نمايي نور آن

و از لبه هاي شيرواني به پايين مي ري به).2شكل(زدنموده و با قرار دادن يك قطعه ناوداني و اقدامات الزم با انجام تمهيدات
يك طول دو متر، آب توليد شده از  متر طولي يك سمت لبه2( هاي موجود ساختمانازيطول دو متر لبه شيرواني سقف

و پس از هدايت به داخل ظرف جمع) متر مربع از سقف سوله12با مساحت متر عرض سقف6شيرواني در  جمع آوري
شد5آوري با دقت كافي با ظروف مدرج با دقت  م.سي سي اندازه گيري و با محاسبه قدار آب استحصال شده از واحد سطح

به همچنين اخذ و حداكثر اطالعات مربوط و حداقل و حداكثر دما گيري متناظر با اندازهرطوبت نسبي در روز هاي حذاق
با برقراري رابطه SPSSو با استفاده از نرم افزار آماري از ايستگاه هواشناسي كه در محوطه مركز تحقيقات قرار داشتآب، 

و رطو و دما و تحليل الزم انجام يخرگرسيون تجزيه .زده تعيين گرديد بت آستانه براي ايجاد شبنم

يك ريزش قطرات آب ناشي از ايجاد شبنم يخ زده بر روي پوشش فلزي سقف ساختمان از لبه شيرواني-ب محل انجام پژوهش- الف-2شكل در
ج  يخ–روز آفتابي  زده در يك روز آفتابي گستردگي سطح خيس شده ناشي از ريزش شبنم
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 نتايج
و اندازه جمع92و91روز مختلف در طي سالهاي 125در)زدهيخ(استحصال شده از شبنمآب  همچنين.گيري گرديد آوري

و حداكثرو حداكثر مقادير حداقل همچوناطالعات هواشناسي مورد نياز و مقادير حداقل در هوا رطوبت نسبي دماي روزانه
در روزهاي متناظر با روزهاي آماري، و اطالعات ثبت شده مركز كه در محوطه ايستگاه هواشناسي كشاورزي از آمار

و بختياري و منابع طبيعي استان چهار محال آب.اخذ گرديد واقع است تحقيقات كشاورزي نتايج مربوط به مقادير
. مي باشد)1(به شرح جدول استحصال شده 

يخ شده مقادير آب استحصال–)1(جدول  از سطوح شيرواني از جنس فلز گالوانيزه) مترمربع(واحد سطحاززده از شبنم

مقداررديف
)cm3(آب

مقداررديف
)cm3(آب

مقداررديف
)cm3(آب

مقداررديف
)cm3(آب

مقداررديف
)cm3(آب

مقداررديف
)cm3(آب

1106.7 2246.4 430.5 6448.0 854.8 10622.4 
2160.0 233.4 444.5 6524.5 860.0 1070.0 
3181.32441.6450.06652.8876.910812.6
424.0250.04620.36782.78876.8109123.7
5165.3261.1470.0685.18988.511099.2
6186.72764.0480.0690.09017.111167.2
782.1 2846.4 490.0 700.0 9144.8 11244.8 
8181.3 290.6 500.0 710.0 9214.9 113121.6 
9154.7 30133.3 510.0 720.0 9327.7 114134.4 
1087.531140.3520.5730.09485.3115100.3
11112.032146.1530.0740.09551.211656.0
120.0330.554219.7750.09673.111743.7
1397.13452.3550.07632.09710.71180.0
14116.3 350.0 560.0 7723.5 9842.7 1190.0 
15144.0 3684.7 570.0 780.0 99150.4 1200.0 
1646.93767.25875.7796.910023.71217.5
17137.1380.05926.7808.0101012233.1
18169.6390.06097.18161.310201230.0
1981.1400.06169.38290.710360.81240.0
2068.8 4115.6 620.0 8328.8 104107.7 1250.0
2124.0 4228.8 630.0 8416.5 10576.8 126

 گيريو نتيجه بحث
دماي حداقل روزانه-الف: زده در برابر در اين تحقيق روابط رگرسيون دو متغييره بين ميزان آب استحصال شده از شبنم يخ

ب ج-و حداكثر رطوبتي نسبي روزانه، و متوسط رطوبتي نسبي روزانه و حداكثر- دماي حداقل روزانه ميانگين دماي روزانه
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د و متوسط رطوبتي نسبي روزانه با استفاده از نرم ميانگين دماي-رطوبتي نسبي روزانه به روش SPSS افزار آماري روزانه
STEPWISE  مشاهده مي شود. مي باشند4تا1روابط بدست آمده براي چهار حال ذكر شده بصورت. تعيين گرديد

ر2رابطهFوR2ولي مقدار. كه تمام روابط در تمام سطوح معني دار هستند وابط بزرگتر است از اين رو اين از ساير
و امكان استحصال آب انتخاب مي شود رابطه بعنوان رابطه مبنا براي تعيين آستانه تشكيل شبنم يخ بر. زده بر اين اساس

درجه سانتيگراد،حداقل ميانگين رطوبت نسبي روزانه الزم براي+10تا-10حسب مقادير مختلف دماي حداقل روزانه از 
و نتايج به شرح جدول تشكيل شبنم  .ارائه شده است2محاسبه

W � �125.20 � 1.31T�� � 2.115H��� R� � 0.43           F � 46.7       sign � 0.000           �1� 
W � �115.76 � 1.56T�� � 2.705H��� R� � 0.53          F � 68.3       sign � 0.000           �2� 
W � �113.17 � 1.76T��� � 2.114H��� R� � 0.44          F � 47.9       sign � 0.000           �3� 

W � �103.91 � 1.03T��� � 2.66H��� R� � 0.44          F � 65.6       sign � 0.000           �4� 

حداقل دماي روزانه، درجه ساتيگراد= Tmin مربع مقدار آب قابل استحصال، سانتيمتر مكعب در متر=W: در روابط فوق
Tmean =متوسط دماي روزانه، درجه ساتيگرادHmax =حداكثر رطوبت نسبي روزانه، درصدHmean =متوسط

. باشند رطوبت نسبي روزانه، درصد مي
ازپ كه در تحليل واريانس بدست مي آيد مي توان (ANOVA)در اين تحليل با توجه به مقدار يرامون وزن هر يك

هرچه مقدار بتاي مربوط به يك پارامتر بيشتر باشد، نشان دهنده. قضاوت نموداستحصال آب پارامترهاي متغيير در ميزان 
درهب. تأثير بيشتر نسبت به عوامل ديگر مي باشد عبارت ديگر اين ضريب به ما مي گويدكه با تغيير يك انحراف معيار

آبدر اينجا(، چند انحراف معيار تغيير در متغيير وابسته)پارامتر مورد نظر( متغيير مستقل مورد نظر  رخ) استحصال
ع به عمل آمده بر اين اساس با توجه نتايج آناليز. خواهد داد ميزان در استحصال آب،وامل مذكور از نظر ميزان درجة تأثير

مي.برابر ميزان تأثير حداقل دما است 1.73تأثير ميانگين رطوبت نسبي  . باشد بنابر اين وزن تأثير رطوبت نسبي بيش از دما
و ميانگين و كنترل مقادير دماي حداقل و كليماتولوژي هواشناسي با بررسي آمار بلند مدت ايستگاههاي سينوپتيك

ن ميرطوبت و به كمك رابطه سبي توان تعداد روزهايي كه شرايط براي تشكيل شبنم در آنها فراهم است را مشخص
يخ. منتخب مقدار آب قابل استحصال را برآورد نمود زده يك روش غير مرسوم تامين از آنجايي كه استحصال آب از شبنم

و ترويجي آب به شمار مي رود ضرورت ارائه برنامه مي هاي آموزشي و معايبها در اين برنامه. باشد مورد تاكيد هر مزايا
و بهرهو چگونگي روش ها سيستم اين قبيل در تاسيسمردم مشاركت.شدخواهد توضيح داده برداري براي آنان استحصال

. از آنها با اهميت استتعمير، نگهداريو

و ميانگين رطوبت نسبي هوا براي تشكيل شبنم–)2(جدول و حدود مقادير حداقل دماي روزانه  مقادير آستانه

C₀(109876543210(دما
4948474746464545444343%رطوبت

₀C(-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(دما

42424140403939383837%رطوبت
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و پوشش فلزي هايي كه داراي ساختمان توضيح است كه اين روش استحصال تنها براي مكانالزم به هاي با سقف شيرواني
آبرو از اين. شود پيشنهاد مي و با اطالعات موجود هزينه استحصال و تقريباً در خد صفر است در اين روش بسييار پايين

پ البته جاي پژوهش در اين مورد بسيار وجود. گردد يشنهاد نميساخت سطوح شيرواني تنها به منظور استحصال آب شبنم
و با توجه به اينكه تاكنون در اين مورد در كشور پژوهش هاي زيادي انجام نشده است جا دارد توسط اساتيد دانشگاه، دارد

و دانشجويان اين روش براي سطوح با جنس سطوح نسبتو شكل مختلف، شيب گوناگون، جهت قرار گيري پژوهشگران
و هر آنچه كه مي و به جهت وزش باد، ارتفاع سطوح از سطح زمين، سطوح چند اليه تواند تأثيرگذار باشد مورد برسي

و بكار بسته شود هاي علمي، روش تا انشااهللا بر اساس يافته.تحقيق قرار گيرد و منابع تأمين آب پايدار شناسايي .ها

و تشكر :تقدير
و آقاي اسماعيل و تحليل آماري نتايج برخود الزم مي دانم از جناب آقاي مهندس شهباز شمس الديني كه در تجزيه

و اندازه سليمي كه در جمع و آوري رايگيري آب استحصالي اينجانب را كمك و سپاسگزاري داشته اري نمودند كمال تشكر
.باشم
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