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 و راهکارهای مصرف بهینه بحران آب

 فریبا رونقی
Fariba.ronaghi@gmail.com 

 

 

 چکیده:

ایران کشوری خشک و کم آب است که با توجه به رشد جمعیت و منابع محدود آب، باید راهکارهای مناسبی برای استفاده 

بهینه از منابع، اجرا کند. صرفه جویی، بهره وری و استفاده ی مجدد آب به دلیل رویارویی زمین با کاهش سطح آبهای 

آب و هوایی از اهمیت زیادی برخوردار شده است. بدین منظور ابتدا بایستی زیرزمینی و آبهای سطحی به دلیل تغییر  الگوهای 

به بررسی اصول کیفیت آب در رابطه با مدیریت پایدار آب در ساختمانها، فرصتهای تأمین آب جایگزین. تکنولوژیهای مختلف 

ستفاده ی مجدد از پساب و جمع آوری بهره وری آب که میتوان در ساختمانها استفاده کرد پرداخت. در این میان بازیافت و ا

منابع جایگزین باشند. استفاده ی مجدد از پساب بعنوان یکی از راه حل های مناسب و دارای آب باران میتوانند از گزینه های 

تجارب موفق در زمینه مدیریت آب شهری در شهرهای مختلف دنیا، برای حل مشکل تأمین آب و دفع فاضالب شهری میباشد 

ای اثرات اقتصادی و محیط زیستی است. در بسیاری از کشورهای جهان، جایی که منابع آب از نظر کیفی به مقدار کافی و دار

مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله به توضیح جهت مصرف ساکنان موجود نباشد، آب باران بعنوان یک منبع جایگزین 

در این  دازیم و موارد مصرف و نحوه ی جمع آوری آنها را بررسی می کنیم.اجمالی در باب این دو منبع آب جایگزین میپر

 شده است.از روش های مطالعه میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری داده ها و اطالعات استفاده مقاله 

 

 استفاده ی مجدد از پساب، آب باران، مصرف بهینه آب.بحران آب،  کلید واژه ها:
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 مقدمه:

بعنوان دومین و مهمترین نیاز انسانهاست که حیات موجودات و تداوم آن بوجود آب همچنین شده است. امروزه  بعد از هواآب 

همگان بر نقش آب در شکل گیری جوامع و نقشی که در توسعه ایفا میکند اذعان دارند. رشد روز افزون جمعیت کشور 

ی در پی، افزایش تقاضاها و نا همگونی توزیع مکانی و زمانی این گسترش صنایع، رخدادهای طبیعی نظیر خشکسالی های پ

به یک دغدغه ذهنی در بسیاری از کشورها تبدیل شود. اعمال  –ماده حیاتی همه و همه سبب گردیده تا تأمین آب شد 

محسوب ادی سیاستها در چگونگی مصرف در کنار مدیریت توزیع حتی در کشورهای پرآب نیز یکی از ابزارهای موثر اقتص

میشود. از جمله مواردی که همه ی جوامع به آن نیازمندند بکارگیری روشهای مناسب جهت بهینه سازی مصرف آب است. که 

بهینه سازی مصرف آب برای کل کشور از نظر هزینه های پرداختی و نیز آلودگی محیط زیست از اهمیت بسیار باالیی 

سخگویی به نیازهای آبی کشور از طریق افزایش بهره وری و کارآوری آب و برخوردار است. هدف از مدیریت مصرف آب پا

 اعمال انضباط در مصرف صحیح و بهینه آن است.

همانطور که میدانیم ایران کشوری خشک و کم آب است که با توجه به رشد جمعیت و منابع محدود آب، باید راهکارهای 

. با توجه به اینکه بخش اعظم کشور را مناطق کم آب در برگرفته است و مناسبی برای استفاده بهینه از منابع، اجرا کند

زندگی میکنند، روشهای نوین استفاده صحیح و حتی استفاده مجدد میتواند برای توسعه جمعیت قابل توجهی در این مناطق 

 ی مناطق فوق مفید باشد.

که آنها نیز مانند ایران با مشکل کمبود آب مواجه هستند با استفاده از تجربیات دیگر کشورها، از جمله کشورهای خاورمیانه 

بازیافت و استفاده ی مجدد از پساب بعنوان یکی از راه حلهای مناسب و دارای تجارب موفق در زمینه مدیریت آب شهری در 

زیستی  شهرهای مختلف دنیا، برای حل مشکل تأمین آب و دفع فاضالب شهره میباشد و دارای اثرات اقتصادی و محیط

 مناسبی است.

بازیابی و استفاده ی مجدد از آب خاکستری، جهت مصارف غیر شرب سهم عمده ای در کاهش مصرف آب تصفیه شده شهری 

 دارد. این مسئله بعنوان یکی از مقاصد اجرایی ساختمانهای سبز و توسعه شهری پایدار بیان شده است.

جهان مصرف آب تصفیه شده آب باران میباشد. در بسیاری از کشورهای  از دیگر منابع آب قابل استفاده و موثر در کاهش

جایی که منابع آب از نظر کیفی به مقدار کافی جهت مصرف ساکنان موجود نباشد، آب باران بعنوان یک منبع جایگزین مورد 

 تأمین کرد. استفاده قرار می گیرد و با جمع آوری آبهای سطحی شهر میتوان نیازهای آبی ساکنان را تا حدی

صرفه جویی، بهره وری و استفاده ی مجدد به دلیل رویارویی زمین با کاهش سطح آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی به دلیل 

تغییر الگوهای آب و هوایی از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در نقاط مختلفی از جهان برنامه هایی برای بهبود بهره وری 

انجام شده است و چه بهتر که اینگونه برنامه ها و مطالعات در باب مسئله مانهای مسکونی و تجاری در استفاده از آبهای ساخت

 ی بحرانی آب تعمیم یابد تا همگان بتوانند استفاده ی الزم را ببرند.
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اده آنها بدین منظور در این مقاله به بررسی روشهای استفاده ی مجدد از پساب، آب خاکستری و آب باران و حوزه های استف

 میپردازد. که استفاده از این دو منبع جدید آب میتواند نقش بسزایی در صرفه جویی در مصرف آب شرب شهری داشته باشد.

 روش تحقیق

 شده است.از روش های مطالعه میدانی و کتابخانه ای برای گردآوری داده ها و اطالعات استفاده در این مقاله 

 پیشینه تحقیق:

تصفیه شده از نکات کلیدی مدیریتی است. معموالً با مشکل کمبود آب مواجه هستند، استفاده از فاضالب  برای جوامعی که

تخمین پتانسیل های استفاده مجدد به دلیل نبود اطالعات و دانش کافی مشکل است. سالهاست که مدلهای مدیریتی بعنوان 

 اده مجدد از فاضالب و تخصیص منابع آب بکار میروند. اساسی ترین راه حل برای ارزیابی و بهینه سازی تصفیه و استف

است که با حذف کمینه کردن  4791از اولین فعالیتها در این زمینه مدلسازی انجام شده توسط مولویهیل و دراپک در سال 

این هزینه های تأمین آب بین چند مبنع تولید آب صورت گرفته است. یکی از محدودیتهای مدلسازی انجام شده توسط 

میالدی مدلهای پیچیده تر  08وان یک مصرف کننده بزرگ بوده است. در دهه مدل کردن کلیه مصرف کننده ها بعن محققان،

با طراحی یک مدل  4707و لیجکلما و ویرا در سال  4701و استفاده مجدد از فاضالب مطرح شد. شوارتز در سال بازیافت 

یک تصفیه خانه فاضالب را با توجه به مکان مصرف کننده های پساب امکانپذیر دینامیک، تشخیص بهینه ترین محل و اندازه، 

 کرده اند.

در دو دهه ی اخیر، مسائل بهداشتی و محیط زیستی در ارتباط با استفاده مجدد از فاضالب مطرح شده و مطالعات زیادی در 

ساس مالحظات مهندسی مثل مراحل مختلف میالدی با نگرشی جامع بر ا 4771این رابطه صورت گرفته است. ارن در سال 

تصفیه و کنترل کیفیت پساب، منابع و مصارف آب و دیگر فاکتورهای محیطی به مسئله بازیافت و تصفیه فاضالب پرداخت. 

شبکه ای، مسیرهای ممکن برای انتقال جریان آب، تعیین و بهترین تخصیص آب را با در در قالب روش  4770کلکر در سال 

میالدی، پتانسیل  3882هزینه های تصفیه و حمل و نقل مشخص کرده است. همچنین چو و همکاران در سال  نظر گرفتن

استفاده مجدد در چین را در چارچوب روابط ریافتی. با یک مدل بهینه سازی خطی با محدودیتهای موجود اقتصادی و فیزیکی 

 ورده اند.آبدست 

در ایران تحقیقاتی که در زمینه استفاده مجدد از فاضالب بویژه مراحل مختلف تصفیه انجام شده است. بیشتر به بررسی فنی 

اقتصادی  –به ارزیابی فنی  4291مسئله پرداخته و کمتر به جنبه مدیریتی توجه داشته است. محمد نژاد و تجریشی در سال 

پارکهای جنگلی پرداخته و با یک تحلیل سود و زیان از  ای تهران برای آبیاریاستفده از پساب تصفیه خانه های شهرک ه

ی و آتی ساز به پارک چیتگر را مورد مطالعه قرار داده و بمیان گزینه های مختلف، انتقال پساب تصفیه خانه های شهرکهای غر

 این پروژه را اقتصادی ارزیابی نموده اند.

یک شبکه کامل با در نظرگیری کلیه منابع آب )آب خام، رواناب و پساب( مورد عنوان تا بحال هیچ یک از شهرهای ایران ب

مطالعه قرار نگرفته اند. همچنین هیچگونه بهینه سازی در زمینه ی تخصیص منابع آب شهری با در نظر گرفتن منابع مختلف 

ب در کنار کمینه کردن مصرف آب خام آن انجام شده است. بهینه سازی با هدف کمینه کردن هزینه های سیستم انتقال آ
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)آب مخزن سدها و آبهای زیرزمینی( فرصت منابعی برای درک الزام تغییر الگوی مصرف بسیاری از مصرف کنندگان عمده 

شهر از جمله پارکهای جنگلی و منابع شهری و عملیاتی نمودن استفاده از پساب تصفیه خانه های شهری در آبیاری فضاهای 

 فضای سبز اتوبان ها و بزرگ راه های شهری و همچنین مصارف خانگی است. سبز پارکها،

 میزان مصرف آب:

مصرف آن را میتوان به سه گونه تقسیم کرد: ساختمانهای مسکونی، کارگاه ها و صنایع مصارف آب مصارف گوناگونی دارد و 

 عمومی مانند: شهرداری ها، سازمانهای آتش نشانی و.......

مقدار مصرف بر حسب محلر مصرف متغیر است. مثالً آب مصرفی ساختمانهای مسکونی تابع موقعیت های اقلیمی از نظر 

میزان مصرف آب در ساختمانهای مسکونی را  4موجود بودن آب مناسب، سطح زندگی و فصول سال میباشد. نمودار شکل 

امیدنی در روز مصرف میکند. فقط درصد کمی از آب مصرف لیتر آب آش 188نشان میدهد. بطور متوسط هر خانواده حدود 

لیتر و این سرانه در ایران دو برابر  428نیاز به آب شرب استاندارد دارد. سرانه مصرف در کشورهای پرآب جهان برای هر نفر 

 سایر کشورهاست.

 لیتر برای یک نفر در روز 131( استاندارد مصرف آب آشامیدنی بر اساس 1جدول )

 مصرف لیتر مصرفمورد 

 12 استحمام

 31 دستشویی

 1/49 لباس شویی

 42 پخت و پز

 1/0 نظافت خانه و آبیاری

 1/1 کولر و تهویه

 1/1 آشامیدنی و غیره

 42 ظرفشویی

 428 جمع کل

 

میزان مصرف، قسمت اندکی مع کل جبا توجه به جدول فوق اینگونه برداشت میشود که در یک ساختمان مسکونی با توجه به 

از آن به آب شرب اختصاص داده میشود و ما بقی آن را میتوان از آبهای بازیافتی خانه و آب باران استفاده کرد. در ادامه 
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راهکارهای عملی صرفه جویی و تکنیک ها، روشهای بهینه سازی مصرف آب و توضیحات اجمالی در مورد آب خاکستری و آب 

    باران میپردازیم. 

 

 راهکارهای عملی صرفه جویی و بهینه سازی مصرف آب در داخل ساختمانها عبارتند از:

ا الحاق عناصری به آنها جهت و همچنین بهبود عملکرد تجهیزات موجود در ساختمان ب ( استفاده از تجهیزات کم مصرف4

 مصرف آب. کاهش

که در آنها نیازی به استفاده از آب تصفیه و آشامیدنی  ( استفاده از آب باران و آب خاکستری تصفیه شده جهت مواردی3

 نیست.

 ( آموزش و اصالح عادت فرهنگی جامعه.2

 ( اقدامات قانونی و کنترلی.1

 اقدامات صرفه جویی در مصرف آب خارج از ساختمان عبارتند از:

 ( کاربرد گیاهان بومی و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه.4

 ی بهینه و کم مصرف )با حداقل اتالف آب(.( کاربرد تجهیزات آبیار3

 ( استفاده از آب باران جهت آبیاری.2

امروزه با آب آشامیدنی فضاهای سبز را آبیاری میکنیم در صورتیکه کیفیت آب مورد شرب انسان و فضای سبز مساوی نیستند. 

وزه توسط ناودان ها به چاه های فاضالب مناسب است ولی امرآب باران با تمام ویژگیهایی که دارد برای فضای سبز بسیار 

آلوده هدایت میشود. جمع آوری آب باران توسط یکسری کانالهای پیش بینی شده و هدایت به سمت حوضچه های نگه داری 

 و استفاده از آن جهت فضای سبز عمومی و خصوصی میتواند در طرح های توسعه و عمران شهری پیگیری گردد.

مقیاس کوچک خانگی استفاده ی مجدد از آب، سهم قابل توجهی در صرفه جویی دارد. استفاده ی باید توجه داشت که در 

مجدد از آب خاکستری و آب باران بطور بالقوه، نیاز به استفاده از آب شرب برای مصارف غیر شرب را کاهش میدهد و آب قبل 

و آبیاری باغ است که اده ی مجدد برای فالشینگ توالت از تخلیه به فاضالب دوباره استفاده میشود. بزرگترین پتانسیل استف

 منافع زیر را در پی دارد:

 صرفه جویی در منابع آب. -

 کاهش تقاضا در منابع آبهای عمومی، جمع آوری فاضالب و امکانات تصفیه. -

 کاهش جریان رواناب در سطح شبکه ی فاضالب با جمع آوری و ذخیره سازی آب باران. -
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آوری و استفاده از آب خاکستری و آب باران برای آبیاری زمین، بویژه در مناطق خشک و یا مستعد خشکسالی بطورکلی جمع 

 میتواند یک ایده ی عالی باشد.

تخلیه فاضالب در ساختمانهای پایدار در مقایسه با  78تقاضای آب و کاهش % 08مطالعات انجام شده. کاهش حدود %

میدهد. که اینها از طریق ادغام اقدامات نوآورانه بهره وری آب، جمع آوری و استفاده از آب باران، ساختمانهای متعارف را نشان 

 استفاده مجدد از پساب تصفیه شده و تبخیر و تحرق از طریق بام های سبز میسر شده است.

 آب خاکستری:

این راهبردها در نقطه ی تولید  نز میاتا کنون راهبرهای مختلفی توسط کشورهای گوناگون تدوین و آزمایش شده است. ا -

 آب خاکستری میتوان به دو راهبر کلی اشاره نمود:

 راهبر استفاده حداکثر از آب خاکستری و طراحی سیستم تصفیه نسبتاً گران قیمت. -

 راهبرد استفاده از آب خاکستری با آلودگی پایین با حداقل تصفی ممکن. -

راهبرد دهای بینا بینی نیز قابل اتخاذ است. از دیدگاه نقطه مصرف آب خاکستری نیز دو ن این راهبردها راهبراالبته در می

 اصلی قابل اتخاذ است.

 استفاده از آب خاکستری در فضای داخلی ساختمان. -

 استفاده از آب خاکستری در فضای بیرون ساختمان. -

یه، نیاز به لوله کشی و مالحظات ایمنی و بهداشتی بر بار آلودگی آب خاکستری موردنظر و نیازهای جانبی از قبیل پیش تصف

ینه آن بر مبنای یک معیار قابل قبول بندی راهبردهای اصلی و آنالیز هزاتخاذ نقطه ی مصرف پساب اثر میگذارد. با جمع 

ی به شهر همچون استانداردهای ملی در رهنمودهای تخلیه پساب میتوان راهبر مشخصی را اتخاذ نمود. ابن راهبر از شهر

دیگر، از ساختمانی به ساختمان دیگر و حتی از خانه ای به خانه ی دیگر متفاوت است. زیرا تصمیم گیری نهایی در خصوص 

بازیابی آب خاکستری با مصرف کننده نهایی آب یعنی ساختمانهای مسکونی است. و بسته به اینکه ساختمان مسکونی ویالیی، 

 متفاوت خواهد بود. آپارتمانی و مجتمع مسکونی باشد،

یکی از ساده ترین روشهای بازیابی آب خاکستری بازگردش داخلی آب دستشویی به فالش تانک است. از طریق این رهیافت 

درصد نیز از طریق آب مورد نیاز فالش تانک صرفه جویی کرد.  9درصد از آب مصرفی را بازیابی نموده و  9میتوان حدود 

 ضمن اینکه این روش نیاز چندانی به تصفیه ندارد و با یک صاف سازی ساده قابل انجام است. 

امروزه در دنیا انواع بسیار مختلفی از سیستمهای تصفیه آب خاکستری وجود دارد. آبهای خاکستری حاوی مقداری مواد معلق، 

ار آب خاکستری ومواد شوینده و میکرو ارگانیسم هستند و بایستی قبل از استفاده تصفیه شوند. در جدول زیر ترکیب نمونه 

 دیده میشود.
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 وار آب خاکستری ( ترکیب نمونه2جدول )

 فاضالب خام آب خاکستری واحد پارامتر واحد

  میانگین محدوده  

 mglc 228-11 441 188-488 جامدات معلق

 NTU 388-33 488 NA کدورت

BODS  mglc 378-78 418 188-488 

TKN mglc 1/24-4/3 43 08-38 

 mglc 43-1/8 0 28-1 کل فسفر

EC ms/cm 4418-231 188 088-288 

آب خاکستری استفاده شود.  MBRتصفیه آب خاکستری میتواند یک فیلتر ساده باشد و یا اینکه از روشهای پیشرفته نظیر 

است. اما بعلت جنبه های عینی و  کلر حارجو گندزدایی شود. گندزدایی شیمیایی بعلت داشتن بار میکروبی بایستی تصفیه 

 زیست محیطی آن کاربرد پرتو فرابنفش و ازن توصیه میشود.

بازیابی آب خاکستری عالوه بر هزینه های پایه هزینه های دیگری نیز دارد که در آنالیز اقتصادی بازیابی آب خاکستری 

های راهبری و بهره برداری شامل نیروی انسانی مورد  بایستی مورد توجه قرار گیرد. از جمله این هزینه ها میتوان به هزینه

نیاز، مواد شیمیایی، انرژی مصرفی، تعمیرات احتمالی و...... اشاره نمود. این هزینه ها معموالً با افزایش تعداد واحد مسکونی در 

 هر آپارتمان یا مجتمع مسکونی کاهش می یابد.

 باران آب

 باران آب نباشد، موجود ساکنان مصرف جهت کافی مقدار به کیفی نظر از آب منابع که جایی جهان، کشورهای از بسیاری در

 تا را ساکنان آبی نیاز توان می شهر سطحی های آب آوری جمع با .گیرد می قرار استفاده مورد جایگزین منبع یک عنوان به

 باران آب آوری جمع با تا دهد می را امکان این ها ساختمان بام پشت آبگیر سطوح سیستم از استفاده .کرد می مین تأ حدی

 سرویس باز، فضاهای شستشوی برای آب تأمین های هزینه و شود تأمین ساکنان آبی نیاز از بخشی ها، بارندگی هنگام در

 حوضه در آلودگی گسترش و انتقال عوامل از یکی همچنین .یابد کاهش آن، مانند و منازل باغچه آبیاری بهداشتی، های

 شهری سطوح کم نفوذپذیری علت به شدید، های بارندگی در .باشد می بارندگی های زمان در سطحی رواناب ایجاد شهرها،

 مسدود موارد از بعضی در و فاضالب های شبکه در آب ورودی دبی افزایش آن نبال بد و شده سطحی رواناب افزایش سبب

 مشکالت از جلوگیری و فاضالبی های شبکه داخل به سطحی رواناب حجم کاهش برای .دارد بدنبال را ها زهکش شدن
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 در و آوری جمع آبگیر، سطوح کمک به مسکونی مناطق محدوده در را سطحی رواناب توان می بارش، بروز زمان در ترافیکی

 .برسد حداقل به شهرها سطح در سطحی آلودگی گسترش و انتقال تا کرد ذخیره مخازن

  

 ساکنا شرب غیر آب نیاز مین درصد تأ منطقه، بارندگی آمار اساس بر مسکونی های ساختمان بام پشت آبگیر سطوح سیستم

 این کارایی تا شود می باعث امر این و شوند می طراحی سیستم، اقتصادی توجیهات و باران آب استحصال مقدارمساحت ن،

 قرار استفاده مورد شهرها در نحو بهترین به ساکنان آبی مصارف برای باران آب از و بیابد افزایش شهرهای در ها سیستم نوع

  .بگیرد

 

 آبگیر سطوح سیستم دهنده تشکیل اجزای

 :باشند می اصلی مؤلفه سه دارای باران آب استحصال های سیستم

  باران آب آوری جمع جهت آبریز حوزه .4

  ها ناودان و ها لوله شامل انتقال سیستم .3

  باران آب ذخیره مخزن .2

                  

                                             
 .باشد می ذخیره های مکان و انتقال ابزارهای شامل بام پشت باران آب استحصال سیستم از ساده طرح دهنده 1 شکل

 

 مخازن سمت به را باران آب که باشد می بام پشت مانند ساده ساختار یک عموماً :آبریز یا آوری جمع سیستم  .1

 هدایت ذخیره

 جمع را باران آب از باالیی بسیار حجم براحتی که چرا باشند می اهمیت حائز آبریز مناطق عنوان به ها بام پشت .کند می

 نوع بام، پشت سطح بارش، تراکم به وابسته آبریز منطقه یک از شده آوری جمع باران آب کیفیت و مقدار .کنند می آوری

 که شوند ساخته باشند می اثر بی شیمیایی نظر از که موادی از باید ها بام پشت .باشد می آن پیرامون محیط و بام پشت مواد

 رنگ که بام پشت از سطوحی عموماً، .کرد اشاره سفالی های کاشی یا آلومینیوم پالستیک، چوب، به توان می نمونه برای
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 سربی های رنگ از )نباید باشد سمی نباید بگیرد، قرار استفاده مورد رنگ اگر .هستند مناسب بسیار کار این برای اند نشده

 کرد(. استفاده

 

 با کار این و باشد می نیاز مورد ذخیره سیستم به بام پشت آبریز حوزه از باران آب انتقال جهت :انتقال سیستم  .2

 اتصال

 سیستم یک از گذر و انتقال های لوله کمک با و بام پشت باالی از کشی لوله و زهکشی( های )لوله بام پشت های زهکش

 عبارتند کرد استفاده آب انتقال جهت آنها از تا برد بکار ها لوله در توان می که موادی .شود می انجام ذخیره مخازن به فیلتر

 .است زنگ ضد فوالد یا پروپیلن پلی اتیلن، پلی :از

 

 می را مخازن این موجود، فضای اساس آید. بر می بکار شده، استحصال باران آب ذخیره جهت : ذخیره مخزن .3

 به توان می را مخازن این .نمود ایجاد زمین زیر در کامالً یا زمین زیر در حدی تا زمین، سطح از باالتر در توان

 ساختمان از حدی تا که مجزا واحد یک عنوان به را آنها توان می اینکه یا و کرد احداث ساختمان از بخشی عنوان

 .کرد ایجاد است دور اصلی

 زنگ ضد فوالد یا چوب پالستیک، بتن(، همراه به مقاوم )فوالد آرمه، فروسیمان بتن مانند اثر بی مواد با بایستی ذخیره مخزن

 مخازن ترین متداول اتیلنی، پلی مخازن .باشد می آنها پذیری سازش و محلی دسترسی به وابسته مواد، انتخاب .شوند ایجاد

 تا باشند مات باید ذخیره مخازن .است ساده بسیار نیز آنها کردن تمیز که باشند می کشی لوله های سیستم به اتصال جهت

 کوتاه به آب انتقال مسیر تا باشند داشته قرار تقاضا نقاط و تغذیه منبع نزدیکی در بایستی و کنند جلوگیری جلبک رشد از

 .برسد خود میزان ترین

 ورودی .است اهمیت حائز مخزن آب کیفیت تعیین برای نیز شود می وارد انبار آب یا ذخیره مخزن درون به که آبی جریان

 انبار، آب طراحی اساس بر .آورد عمل به جلوگیری مخزن داخل به رسوب ورود از که شود می طراحی ای گونه به ان بار آب

 کمک خروجی شناور فیلترهای توان می نیز کار این برای و کشید بیرون مخزن بخش تمیزترین از را شده ذخیره آب توان می

 .شود جلوگیری جانوران و حشرات ورود از تا باشند سرپوشیده بایستی ذخیره مخازن .گرفت

 

 باران آب استحصال پیرامون در نکاتی

 افزایش و آب کمبود با مواجه در آب تأمین برای ها جایگزین بهترین و ترین مناسب از یکی باران، آب استحصال :پایداری

 شدن محدود سبب آب، کیفیت حفظ و بزرگ های پروژه از محیطی زیست تأثیر افزایش آب، منابع بر فشار .باشد می تقاضا

 جهت آبی منابع افزایش برای فرصتی باران، آب استحصال .شد خواهد سنتی منابع از تمیز آب نمودن برآورده جهت توانایی

 .آورند می فراهم نیازها شدن برآورده

 از بسیاری در شرب قابل آب تأمین افزایش در شده پذیرفته های فناوری از یکی باران، آب استحصال :فرهنگی پذیرش

 آب است، پایین زیرزمینی آب های حوضه از شده آوری جمع باران آب باکتریایی کیفیت که حالی در .باشد می جهان نقاط

 می و بوده مناسب آشامیدن برای معموالً باشد، می مناسب ذخیره مخازن به مجهز که ها بام پشت از شده آوری جمع باران

 دیگر در که سنتی آب منابع دیگر به نسبت باالتری کیفیت دارای آب این .نماید برآورده را آشامیدنی آب استانداردهای تواند

 .باشد می شود، می یافت پیشرفته کشورهای
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 که هایی لوله و ها ناودانی کردن تمیز و متداول نظارت مخازن، سالیانه کردن تمیز به محدود معموالً نگهداری :نگهداری

  .شود می کند، می وصل آب مخزن به را ناودانی

 

 باران آب استحصال فناوری کارآمدی

 آنجا از .باشد می بارندگی تراکم و مقدار به وابسته بسیار خاص محل یک در باران آب استحصال سیستم کارآمدی و کارایی

 منبع یک عنوان به تواند می تنها باران آب استحصال است، شده توزیع سال سرتاسر در نابرابر صورت به معموالً بارندگی که

 و باشد می اندک باران آب منابع از استفاده با ارتباط در جدی های بیماری احتمال .شود استفاده خانگی مصارف برای مکمل

  .باشند می آب تأمین مؤثر منابع جزو باران آب استحصال های فناوری که است آن بیانگر

 :شود می تأمین زیر صورت به که است جامعه مشارکت نیازمند باران آب استحصال های طرح نهایت، در

 افراد نیازهای به حساسیت •

 محلی تجارب و بومی دانش •

 خانوارها مسائل گرفتن نظر در و کامل بینی پیش •

 مناسب قوانین ارائه واسطه به جامعه و ملی های سیاست همانند کشاورزی های سیستم توسعه گرفتن نظر در •

 قیمت) ای منطقه شرایط به بسته .ندارند وجود باران آب استحصال های سیستم اقتصادی کارایی زمینه در معتبر های داده

 و آب های

 در باید این، وجود با .بیانجامد طول به سال 20 تا 10 بین است ممکن استهالک دوره ،(دسترس در های بودجه فاضالب،

 .باشد می مدنظر چندساله استفاده دوره یک (ها لوله و ذخیره منبع) اصلی های گذاری سرمایه برای که داشت نظر

 می بیشتر کارایی دارای که جدید پروژه یک برای یکپارچه عضو یک عنوان به باران آب استحصال سیستم یک کل، طور به

 برای) اشتراک های هزینه از بسیاری که نمود تشریح واقعیت این اساس بر توان می را امر این .شود می گرفته نظر در باشد،

 مناسب گذاری سرمایه و سیستم عملکرد کردن بهینه سبب که نمود طراحی ای گونه به توان می را (ها ناودان و ها بام پشت

 .شود زمان گذر در

 

 باران آب کیفیت استانداردهای

 آب مصارف برای موارد، از بسیاری در زیرا باشند می حیاتی اهمیت دارای که است داخلی منابع نیازمند باران آب کیفیت

 از باران آب است ممکن که چرا نماید برآورده را شرب آب نیازهای همیشه تواند نمی باران آب .شود می گرفته کار به شرب

 نمی تواند شده استحصال آب کیفیت که دلیل این به تنها این، وجود با .باشد نداشته قرار مناسبی شرایط در باکتریایی نظر

 با قیاس در .باشد می مضر شرب برای آب که گفت و کرد استناد توان نماید، نمی برآورده را شرب آب نیاز مورد استانداردهای

 اگر حتی باشد، می سالم معموالً ها بام پشت آبریز های حوزه از باران آب آشامیدن شده، محافظت سنتی آب منابع اکثر

  .باشد نشده تصفیه

 به باران آب نباشد، موجود انسان مصرف جهت کافی مقدار به کیفی نظر از آب منابع که جایی جهان، کشورهای از بسیاری در

 است ممکن باران آب دنیا، سرتاسر در افتاده دور جزایر از برخی در .گیرد می قرار استفاده مورد جایگزین منبع یک عنوان

 است این باران آب آوری جمع در مسئله مهمترین .آید بکار جزیره آن جمعیت برای شرب قابل آب منبع یک عنوان به حتی

 و گرد و سنگین فلزات مانند هایی آلودگی جلوی بتوان اینکه و بوده حیوانی فضوالت ها، برگ مانند هایی کثیفی از مبرا که

 از استفاده که است شده اثبات .بگیرد قرار استفاده مورد شرب قابل آب منبع یک عنوان به تواند می باران آب .گرفت را غبار
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 در است ممکن که باشد می غیرارگانیک و ارگانیک های کننده آلوده اکثر حذف برای مؤثر و ساده راهکار یک شنی، فیلترهای

 .باشد داشته وجود ها آب دیگر همانند باران آب

 

 :داشت توجه زیر نکات به باید مسکونی های ساختمان در باران آب استحصال های سیستم اجرا در

 

 نداشته مناسبی، بارندگی آمار منطقه اگر .است تأثیرگذار سیستم عملکرد روی بر نظر مورد منطقه بارندگی دآمار  .4

 باران آب استحصال .باشد نداشته اقتصادی توجیه و نداشته مناسبی عملکرد استحصال سیستم شود می باعث باشد،

 در مسکونی های ساختمان بام پشت از

 .شود می اجرا ندرت به خشک و باران کم مناطق

 

 هستند، تأثیرگذار بام پشت از باران آب استحصال حجم مقدار بر مسکونی ساختمان بام پشت نوع و شیب مساحت، .3

 سطح چقدر هر

 .داریم ها بارندگی هنگام در بیشتری آبی ذخیره و شود می بیشتر باران آب استحصالی حجم مقدار باشد بیشتر بام پشت

 جنس همچنین

 آب استحصال حجم مقدار باشد یک به نزدیک رواناب ضریب چقدر هر .است تأثیرگذار رواناب ضریب در بام پشت شیب و

 .شود می بیشتر بام پشت از باران

 

 پشت مساحت به نسبت مخزن حجم اگر .گذارد می تأثیر آب ذخیره بر سیستم این در استفاده مورد مخزن حجم  .2

 بارندگی مقدار و بام

 و بام پشت مساحت به نسبت مخزن حجم اگر دیگر طرف از و باشد داشته خوبی کارایی تواند نمی سیستم باشد، کوچک

 بارندگی مقدار

 .ندارد اقتصادی توجیه و شود می نگهداری و تعمیر اجرا، های هزینه افزایش باعث شود، گرفته نظر در بزرگ
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 جمع بندی:

صحنه ها حضور دارد، حقیقتی انکارناپذیر است. آینده آب نیز با توجه به تحلیل های آماری  آب بعنوان ماده حیاتی که در تمام

به سمت کاهش است. استفاده از آب در آینده به سمت گران شدن و فرآوری آن به سمت صنایع پیشرفته است. کشورهای 

مقابله با بحران کم آبی را در سیاستهای خود فراهم پیشرفته داقدامات استفاده از انرژی های دائمی را آغاز نموده اند و زمینه 

 نموده اند.

از این رو و غیرشرب با مشکل روبرو هستند کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران بصورت جدی برای تأمین آب شرب 

که دیده استفاده از  تأمین این نیاز از طریق روشهای مختلف باعث کاهش این تنش ها میشوند. میتوان اینگونه اظهار داشت

فاضالب و رواناب تصفیه شده در مصارف شهری که نیازمند آب با کیفیت باال نیستند، امکانپذیر و موفق خواهد بود و استفاده 

از این دو منبع جدید آب میتوان بسیاری از مشکالت از جمله هزینه های اقتصادی و محیط زیستی شهر را برطرف کند. 

ب شهری و آب باران در چالشهای سیاسی و اقتصادی کشور حرکت رو به جلو به حد کافی ندارد. سیستم جمع آوری فاضال

تکمیل این شبکه و ایجاد تصفیه خانه های شهری میتواند با تبدیل فاضالب به آبهای مناسب جهت مصرف زراعی و کشاورزی 

 دد.و حتی خانگی اقدامی مناسب جهت کم کردن وابستگی به آب شرب استفاده گر

درصد فاضالب خانگی میتوان بعنوان  19در استفاده از آب خاکستری نشان میدهد که بطور متوسط از تجارب کشورهای دیگر 

آب خاکستری استفاده نمود. در اینصورت عالوه بر کاهش هزینه هایی که ناشی از صرفه جویی در مصرف آب است )کاهش 

 ی اقتصادی متناظر قابل توجه است.درصدی هزینه آب مصرفی( که مقدار صرفه جوی 18

در اتخاذ راهبر بازیابی آب خاکستری بایستی جوانب بهداشتی، فنی، اقتصادی، فرهنگ سازی و آموزش عمومی را مدنظر قرار 

داد و روشی را اتخاذ نمود که ضمن بازیابی حداکثر آب و فاضالب جنبه های بهداشتی و فنی آن نیز مورد توجه باشد. از این 

 نیل به نتیجه واقعی در خصوص بازیابی آب خاکستری موارد زیر پیشنهاد میشود:برای رو 

 تدوین استانداردها یا رهنمودهای بازیابی آب خاکستری. -

 تدوین بسته های حمایتی در خصوص بازیابی آب خاکستری. -

 بررسی کارایی روشهای مختلف در محل و یا خارج از محل و ارزیابی اقتصادی آن. -

در خصوص آب باران میتوان اظهار داشت با بهره گیری از جمع آوری آبهای سطحی از پشت بام ساختمانها بعنوان یک تأمین 

کننده منابع آب برای ساکنان آن باشد. مصرف از جمع آوری آب باران از سطح پشت بام ها ایجاد ساختاری است که عالوه بر 

را تأمین نماید باعث کاهش سیل و جلوگیری از انتشار آلودگی از طریق رواناب اینکه بخشی از آب غیر شرب ساکنین شهرها 

 سطحی شهری شود.
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و میتوان با کمترین امکانات با استحصان آب باران یک گزینه مناسب برای خانوارها بعنوان منبع کمکی تأمین آب میباشد 

ای خانگی آن است که خود کاربران به نگهداری و صرف حداقل انرژی به جمع آوری آن پرداخت. یکی از مزیت های سیستمه

 کنترل سیستمهایشان بدون نیاز به اتکا به دیگر اعضای جامعه میپردازند. 

با توجه به مطالب گفته شده مهندسین ساختمانی سرایی در اجرایی شدن این طرحها دارند، امروزه آنها با مطالعات بیشتر و 

انند از گسترش بحران آب جلوگیری کنند. معماران با درنظر گرفتن فضاهای مورد نیاز همگام شدن با فناوری های نوین میتو

برای استفاده ی مجدد از فاضالب ها و جمع آوری آب باران در طرحهای خود و همچنین آگاه کردن کارفرمایان خود از مزایای 

بسیاری از مشکالت اقتصادی و محیط زیستی آن میتوانند سهم عمده ای در کم کردن وابستگی به آب شرب داشته باشند تا 

    را برطرف کنند..
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