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  چکیده
امروزه سیستم هاي استحصال آب باران به عنوان یکی از طرح هاي کارمد جهت استحصال آب باران و در نتیجه 

به این منظور در نظر گرفتن تمامی اجزا و موارد مورد نیاز جهت طراحی و بهینه . مدیریت کمبود آب شناخته شده است
در این مقاله . این سیستم در ساختمان ها دیده می شود سازي مخازن آب باران براي به اجرا در آوردن هرچه کارامدتر

 مهم اجزايسعی شد در خصوص اجراي سیستم استحصال آب باران از سطوح پشت بام در استان گلستان، در مورد تمام 
کیفیت آب  و سازي ذخیرهتجهیزات انتقال، منبع  ر،یآبگ سطح بخش سه شامل آب استحصال هاي سیستم سازنده

 راي سازرهیذخ حداکثر با مناسب حجم کی ممکني نهیهز حداقل بامطالعه جامعی صورت گرفته تا بتوان  استحصال شده
چراکه یکی از مشکالت اصلی در طراحی یک سیستم مفید و اقتصادي جمع آوري آب باران، تعیین رابطه اندازه . کرد هیتعب

سایت مختلف بصورت پراکنده در  12تخاب و بازدید بدین منظور با ان. سطح جمع آوري با حجم منبع ذخیره می باشد
استان گلستان، اطالعات مفیدي از این سایت ها کسب شده و پرسشنامه اي که به این منظور تهیه شده بود به کمک 

براساس نتایج . ساکنین سایت ها تکمیل گردید و شبیه سازي سیستم استحصال آب باران در این سایت ها صورت گرفت
با توجه به اندازه سطح آبگیر هر سایت و تعداد افراد مصرف کننده از آب ذخیره شده، حجم بهینه مخزن که می  ارائه شده

تواند بیشترین میزان ذخیره سازي آب باران را داشته باشد محاسبه شده و با حجم مخزن هاي کنونی مورد استفاده در هر 
هزار لیتري  66ت شماره سه در حالیکه در حال حاضر از یک مخزن به عنوان مثال در سای. سایت مورد مقایسه قرار گرفت

  .هزار لیتري بیشترین میزان ذخیره آب باران را داشت 50استفاده شده است میتوان با یک مخزن 
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  مقدمه
به . باشد و این مقدار کم، توزیع مکانی بسیار ناهمگن داردمیلی متر در سال می 260نزوالت جوي کشور متوسط 

از سطح کشور، بارش سالیانه کمتر از % 28میلیمتر دارد، در حالیکه  1000از مساحت ایران بارشی بیش از % 1طوریکه فقط 
% 70میلیارد متر مکعب نزوالت ساالنه در ایران، حدود  415از . )1392پورجعفري نژاد و همکاران، ( میلیمتر را دارد 100

شود با ورود سالیانه دوازده میلیارد مترمکعب آب ورودي از مرزها به داخل کشور، کل منابع آب تجدیدپذیر آن تبخیر می
دیت منابع مالی هاي استحصال آب و محدوعالوه بر محدودیت مقدار منابع آب، هزینه. میلیارد مترمکعب است 135کشور 

در  .)1392پورجعفري نژاد و همکاران، (هاي توسعه منابع آب جدید را با مشکل و محدودیت مواجه کرده است نیز طرح
بسیاري از نقاط کشور، بدلیل وقوع خشکسالی هاي متعدد، عدم وجود شبکه آبرسانی، جیره بندي در شبکه، و باالبودن 

اسمعیلی و همکاران، (یگر، مقوله کمبود آب شیرین به بحرانی جدي تبدیل شده است هزینه انتقال آب از حوزه هاي آبی د
1388.(  

براساس آمار ارایه شده در . ، میزان آب مصرفی بعضی از شهرها و کشورهاي جهان نشان داده شده است1در جدول 
است که از لحاظ اقلیم، وضعیت  جدول، مصرف آب در شهرهاي کشور ایران به مراتب بیشتر از مصرف سرانه آب در مناطقی

 .اجتماعی و اقتصادي در ردیف آنها قرار دارند

  )1391رشیدي مهرآبادي و همکاران، : منبع(مصرف سرانه آب در بعضی از کشورها و شهرهاي ایران : 1جدول 

 کشور شهر
لیتر در (مصرف سرانه 

 )روز
 )لیتر در روز(مصرف سرانه  کشور شهر

 87 عربستان ظهران 155 ایران شیراز
 87 اندونزي - 166 ایران قم

 90 مالزي - 178 ایران لرستان
 100 مکزیک - 234 ایران خوزستان
 108 بلژیک - 188 ایران اصفهان
 128 یونان آتن 200 ایران تنکابن
 131 عربستان ریاض 50 یمن صنعا

 133 قبرس نیکوزیا 70 الجزایر الجزیره
 150 مجارستان - 80 عمان عمان
 177 هلند آمستردام 80 تونس تونس

 242 آمریکا - 110 کازابالنکا کازابالنکا
 263 انگلستان لندن 184 کویت کویت

 

با توجه به شرایط اقلیمی و مصارف بیش از حد استاندارد در اکثر کالن شهرها، می توان مشکل کم آبی را با جمع آوري آب 
استفاده از سطوح غیر قابل نفوذ شهري بویژه سیستم ). 1391رشیدي مهرآبادي و همکاران، (باران تا حدي کاهش داد 

مکان را فراهم می کند تا با جمع آوري آب باران هنگام بارندگی ها، سطوح آبگیر پشت بام ساختمان هاي مسکونی این ا
بخشی از نیاز غیر شرب شهروندان و ساکنان ساختمان هاي مسکونی تامین شده و هزینه هاي تامین آب براي شستشوي 



 

مهرآبادي و  رشیدي(فضاهاي باز، سرویس هاي بهداشتی، آبیاري باغچه و فضاي سبز و دیگر مصارف غیر شرب کاهش یابد 
این در حالی است که علی رغم وجود مطالعات محدود در این زمینه، مشخصاً مطالعاتی بر روي طراحی و ). 1391همکاران، 

بهینه سازي مخازن ذخیره کننده آب باران در ساختمان ها صورت نپذیرفته است و انجام مطالعات تکمیلی در این زمینه را 
 . نمایدضروري می

هاي به عمل آمده محدود به نقاط خاصی در کره زمین نمی باشد به باران از پشت بام ها براساس بررسی جمع آوري آب
درکشورهائی نظیر چین، هند، تایلند، . طوري که از این روش در بسیاري از نقاط جهان از دیر باز استفاده می شده است

حتی ایران، جمع آوري آب باران از پشت بام ها به طوري عمده  و. …مالزي سنگاپور، گوام، انگلستان، آلمان، تایوان، فوجی، 
 . براي تأمین آب شرب و مصارف خانگی متداول بوده است

صرف نظر از علل استفاده و یا عدم استفاده از این روش براي تأمین آب و تداوم امروزي آن از یکسو و رواج تدریجی و 
براي توجیه بیشتر به منابع ارائه شده در فهرست منابع مراجعه (و ایران  بازسازي دوباره این شیوه در نقاط مختلف جهان

از سوي دیگر، مستندات بدست آمده نشانگر این است که در نواحی شمال شرقی ایران واقع در حاشیه دریاي خزر به ) شود
جریان هاي پایه وکیفیت پائین ویژه در نواحی ترکمن نشین نظیر آق قال و مراوه تپه، به دلیل اندکی رودخانه هاي داراي 

ترین روش تأمین آب براي آبهاي سطحی و شور بودن منابع آب زیرزمینی، جمع آوري آب باران از پشت بام ها متداول
  ). 1976، 1قدوسی(مصارف شرب و خانگی در این مناطق بوده است 

ت محدودي در ایران و سایر کشورها ها مطالعادر زمینه تحلیل عملکرد مخازن ذخیره سازي آب باران در ساختمان
تحقیقاتی جهت دستیابی به مدل جامعی براي تحلیل عملکرد و ) 2011(و همکاران  2بعنوان مثال ایمیتایز. انجام شده است

به مطالعه و بررسی عملکرد ) 2011( 3پاال و همکاران. همچنین طراحی مخازن آب باران در شهر ملبورن استرالیا انجام دادند
ه سیستم استحصال آب باران پرداختند و توانستند مدل مناسبی را جهت ارزیابی جریان ورودي، جریان خروجی و بهین

تحقیقی پیرامون استحصال ) 2010( 4اروکسوس و رحمان. تغییرات حجم ذخیره در سیستم استحصال آب باران پدید آورند
مدل ) 2009( 5جونز و هانت. واحدي استرالیا انجام دادند آب باران و پتانسیل ذخیره آب در مخازن در ساختمان هاي چند

. رایانه اي را براي مدل سازي عملکرد سیستم استحصال آب باران از سطح پشت بام ها در جنوب ایالت متحده ارائه نمودند
به ) 1392(زهتابیان و همکاران : و از مهمترین تحقیقات انجام شده در ایران در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد

خانه ها و کارآیی و صرفه ي اقتصادي این روش نسبت   DRWH(6(باران از سقف هاي حلبی  آوري آببررسی روش جمع
-دهد که استحصال آب باران توسط سقفنتایج ایشان نشان می. به سایر روش ها در بخشی از استان گلستان پرداخته اند

حاظ ساختاري مناسب مناطق بیابانی بوده باشد و روش مورد استفاده از لتر میها کم هزینههاي حلبی نسبت به سایر روش
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آلودگی (ها مانند آب سطحی رودخانه و یا  آب بندان از لحاظ کیفیت هم چنین کیفیت آب باران به مراتب از دیگر سیستم
رشیدي . با وجود این، این روش از لحاظ علمی زیاد مورد توجه قرار نگرفته است. ارجحیت دارد) میکروبی و شیمیایی

به ارزیابی عملکرد سطوح آبگیر باران در مناطق مسکونی براي تأمین نیازهاي آبی در شهر ) 1391(ي و همکاران مهرآباد
توان بیان داشت که اگر حجم مخازن و نیاز غیرشرب روزانه ساکنان بر  با توجه به نتایج این تحقیق می. قزوین پرداختند

سازي آب باران در مخازن به حداکثر رسیده و  حاسبه شوند، ذخیرهاساس شرایط فیزیکی ساختمان و شرایط هیدرولوژیکی م
براي مساحت پشت . آوري آب باران خواهیم داشت تعداد روزهاي بیشتري براي تأمین نیاز غیرشرب ساکنان از طریق جمع

کنان تأمین کل روزهاي سال، نیازهاي غیرشرب روزانه سا% 20و % 27هاي بزرگ و کوچک به طور میانگین به ترتیب  بام
کل نیازهاي غیرشرب ساکنان تأمین شده % 10و % 35بزرگ و کوچک، به ترتیب همچنین براي حجم مخازن . شده است

در مطالعه اي به بررسی بهره برداري از آب باران از بام ساختمان آزمایشگاه مرکزي ) 1391(بشري و همکاران . است
آنها ابتدا نیازهاي غیر شرب را . ور تامین نیازهاي غیر شرب پرداختنددانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس بمنظ

در محاسبه رواناب از روش . برآورد کرده و سپس سیستمی را جهت جمع آوري آب باران و بهره برداري از آن ارائه نمودند
پارسایی و . بهره گرفتنداستداللی و در محاسبه سرعت و زمان تمرکز جریان از روش مانینگ و روندیابی موج سینماتیک 

جمع آوري آب باران از پشت بام را بعنوان راه حلی براي کاهش اثر خشکسالی هاي استان گلستان معرفی ) 1391(همکاران 
به بررسی امکان توسعه مدل بارش رواناب براي سطوح آبگیر کوچک شهري در ) 1392(عباسی و همکاران . نمودند

 –بررسی رابطه بارش "بر این اساس پروژه . و منابع طبیعی خراسان رضوي پرداختندساختمان مرکز تحقیقات کشاورزي 
ارزیابی امکان استحصال آب باران براي تأمین بخشی "بعنوان زیر مجموعه طرح تحقیقاتی  "رواناب در سطوح آبگیر شهري

-ر و لیمنوگراف در داخل مخزن جمعدر این تحقیق با نصب باران نگا. به اجرا در آمده است "از آب مورد نیاز فضاي سبز

گیري مقادیر همزمان بارش و رواناب شده  کننده رواناب ناشی از بارندگی، در مدت اجراي طرح اقدام به ثبت و اندازهآوري
هاي آماري الزم، مقادیر ضریب رواناب به ازاي مقادیر متفاوت عمق و شدت بارندگی بعد  با استفاده از تجزیه و تحلیل. است

برآورد گردیده  62/0بر این اساس ضریب رواناب متوسط کل رگبارهاي پایش شده حدود . گردیدهر واقعه بارش تعیین  از
به ارزیابی عملکرد سطوح پشت بام جهت تامین نیازهاي آبی ساکنان شهري در شهرستان ) 1393(کومه و همکاران . است

عنوان نمونه آزمایشی، پرسشنامه هایی را تکمیل و سیستم  باب ساختمان به 7ایشان با انتخاب . بیرجند پرداختند
با توجه به نتایج بدست آمده در صورت در . استحصال آب باران را براي سه سال آبی خشک، نرمال و تر شبیه سازي نمودند

خیره سازي توان به ذ نظر گرفتن فاکتورهایی مثل مساحت ساختمان،تعداد افراد مصرف کننده و میزان نیاز غیر شرب می
درصد نیاز  85درصد نیاز روزانه غیر شرب ساختمان هاي ویالیی و تا  4/63حداکثر در مخازن اقدام نمود و بطور متوسط تا 

روزانه غیر شرب ساختمان هاي آپارتمانی را در طی یک سال آبی نرمال تامین نمود که به همین میزان باعث کاهش مصرف 
  . آب شهري می شود

و پشت بام ها در داخل کشور انجام  شهريت با ارزشی در زمینه جمع آوري آب از سطوح غیر قابل نفوذ هر چند مطالعا
شده است، اما متاسفانه در زمینه تامین آب شرب خصوصاً در شمال کشور که پتانسیل بیشتري در این زمینه دارد مطالعه 

اي مختلف این مبحث نیازمند تحقیقات گسترده تکمیلی و لذا با توجه به اینکه ابعاد و زوای. جامعی صورت نپذیرفته است



 

باشد، انجام این مطالعه با هدف شبیه سازي و بهینه سازي عملکرد مخازن ذخیره سازي آب باران در تامین  مکان محور می
از منابع نیاز شرب روزانه ساکنان می تواند به برنامه ریزان و مدیران شهري و روستایی جهت شناخت پتانسیل این بخش 

  .تولید آب، کمک شایانی نماید

  منطقه مورد مطالعه
با توجه  .درصد از وسعت کل کشور را فراگرفته است 3/1کیلومترمربع، قریب  20438استان گلستان با وسعتی معادل 

بندر ترکمن و هاي کالله، سازي آب باران در منازل شهرستانهاي ذخیرهبه سوابق و منابع موجود در زمینه فعالیت سیستم
بر این اساس و پس از انجام . قال در استان گلستان، این سه شهرستان به عنوان منطقه مورد مطالعه تعریف گردیدندآق

قال از سه شهرستان فوق الذکر تحقیقات مقدماتی از مسئولین و ساکنان بومی، به ترتیب شهرهاي مراوه تپه، گمیشان و آق
اند انتخاب شدند و مورد بازدید تعداد سایت فعال بیشتري داشتهو  بودههاي مورد نظر را دارا که تعداد بیشتري از ساختمان 

همچنین متوسط بارندگی ماهانه شهرهاي  .نمایش داده شده است 1موقعیت این مناطق بر روي شکل شماره . قرار گرفتند
  .نشان داده شده است 2مورد مطالعه در جدول 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  هاي مطالعاتیمحدوده تقسیمات سیاسی اداري استان گلستان همراه با موقعیت سایت: 1شکل 

  متوسط بارندگی ماهانه شهرهاي مورد مطالعه : 2جدول 

  

  شهر

فروردین
اردیبه  

شت
خرداد  

تیر  
مرداد  

شهریور  
  

مهر
آبان  
آذر  
دي  
بهمن  

اسفند  
  

  3/71  0/22  9/29  4/45  1/41  1/5  6/2  1/9  1/8  8/11  8/16  5/37 قال  آق
  0/65  0/21  9/53  8/104  5/67  5/6  0/6  5/2  6/9  7/5  0/7  6/33  گمیشان
  9/63  4/17  5/22  3/39  7/63  9/13  8/13  0/0  3/2  8/1  9/39  8/32  مراوه تپه

 العاتیمحدوده  هاي مط



 

  انجام مطالعه  روش
طراحی حجم مخزن شناسایی جهت ایجاد مدل براي شبیه سازي مخازن ذخیره آب باران، ابتدا عوامل و متغیرهاي 

رشیدي مهرآبادي و (بر اساس معادله زیر حجم استحصال آب باران از سطح پشت بام قابل برآورد خواهد بود . میگردند
  ):1391همکاران، 

  It =  Rt A  )1(رابطه 
It  حجم استحصال آب باران)lit( ،  ،ضریب روانابRt  مقدار بارش روزانه)lit ( وA  سطح استحصال آب)lit (می باشد .

  ):1391رشیدي مهرآبادي و همکاران، (حجم مخزن نیز با استفاده از معادله زیر قابل برآورد خواهد بود 
  Vt = It + Vt-1 - Yt - SPt  )2(رابطه 

Vt حجم ذخیره آب در زمانt )lit(،Vt-1 حجم ذخیره آب در مخزن در زمانt-1 )lit(،Ytهت تامین آب خروجی از مخزن ج
و حجم آب سرریز از مخزن نیز از رابطه . می باشد) lit( tحجم سرریز از مخزن در زمان  SPtو ) t )litنیاز غیر شرب در زمان 

  :قابل محاسبه است) 3(
  SPt = It + Vt-1 - Yt - VMax  )3(رابطه 

  .حجم مخزن بر حسب لیتر است VMaxکه در این معادله 

قابل استحصال از پشت بام به صورت مستقیم به مقدار بارندگی، مساحت و پوشش سطح پشت بام بنابراین مقدار رواناب 
بارندگی متوسط ساالنه معیار خوبی براي مقدار آب فابل استحصال نیست و باید آمار دراز مدت، تحلیل فراوانی . بستگی دارد

جم مخزن باید بر اساس متوسط بارندگی و سال هاي خشک و تر در دوره هاي بازگشت مختلف مشخص شود و طراحی ح
ساالنه منطقه و براي ذخیره سازي بارانهاي با دوره برگشت معین باشد تا بتواند بارانهاي با شدت و ارتفاع معین را در خود 

   .)1983، 1فریزیر و مییر(نگهدارد 
حجم مفید ) 4(بر اساس رابطه  .استفاده می شود 2به منظور محاسبه حجم مفید مخازن از منحنی جرم یا منحنی ریپل

  .)1385صفوي، (مخزن، معادل حداکثر فاصله قائم بین منحنی جرم جریان ورودي با منحنی جرم مصرف یا نیاز است 

  )4(رابطه 
حجم مفید مخزن  Sو ) m3(حجم آب ورودي به مخزن  Vs، )m3(حجم آب برداشتی یا مورد نیاز  Vdکه در آن 

)m3 (آنالیز منحنی جرم مستلزم تعیین دوره هاي بحرانی داده ها در جائیکه اختالف بین جریان هاي ورودي .می باشد
  .حداکثر هستند، می باشد) نیاز آبی(و جریان هاي خروجی ) بارندگی(تجمعی 

براي مراوه تپه  91- 92براي گمیشان و 88-89به عنوان یک سال نرمال براي آق قال ،  84-85  یآبدر این تحقیق سال 
مالك تعیین سال مورد نظر، نزدیک بودن متوسط بارندگی سال آبی انتخابی به متوسط دراز مدت منطقه . در نظر گرفته شد

، ایستگاه آق قال در  1392تا  1343هاي بر اساس آمار بارندگی ایستگاه مرکز خدمات کشاورزي گمیشان طی بازه زمانی سال
بوده است که از آمار هواشناسی  1392تا  1369و ایستگاه سینوپتیک مراوه تپه در دوره زمانی  1391تا  1361طی سالهاي 

و آب منطقه اي استخراج شد و محاسبات سیستم استحصال آب باران براي  نمونه مورد مطالعه و بر اساس روابط قید شده 

                                                
7: Frasier & Myer 
8: Ripple 



 

همچنین به منظور جلوگیري از صفر قراردادن آب موجود در مخزن در روز اول . پیاده سازي شد Excelر برنامه فوق د
ضریب رواناب . مورد بررسی قرار گرفت 1سالهاي آبی مورد مطالعه، یک سال قبل از سالهاي فوق هم به عنوان سال شروع کار

و میزان ). 1997، 2هرمان و هس(در نظر گرفته شد 9/0برابر با  هاي منطقه ها هم بر اساس نوع و جنس پشت بام پشت بام
شرکت مهندسی آب و (لیتر در روز براي هر نفر در نظر گرفته شد  4آب خروجی براي تامین آب شرب ساکنان با توجه 

جود، در این مطالعه به منظور تعیین یک ظرفیت مناسب براي مخازن و بهینه سازي مخازن مو. )1391 ،فاضالب کشور
شبیه سازي استفاده از سیستم استحصال آب به منظور اجرایی نمودن یک استاندارد مناسب و مقایسه با وضع موجود در 

هاي جمعیتی متفاوت و همچنین پراکنش مناسب در سطح مناطق  ساختمان با مساحت هاي مختلف پشت بام، تراکم 12
سایت به منظور  5و با توجه به نوع و جنس سطح پشت بام نهایتا  آق قال و گمیشان و مراوه تپه مورد مطالعه صورت گرفت

  . تحلیل هاي هیدرولوژیکی انتخاب شدند

پس از شبیه سازي سیستم ها براي ساختمان هایی با مساحت ها و تعداد ساکنین متفاوت که باعث ایجاد ارقام متفاوتی 
ره آب باران و میزان سرریز آن، در مخازن با حجم هاي از مصرف آب می شود، کارایی این سیستم ها از لحاظ میزان ذخی

متفاوت در دوره مورد مطالعه مورد تحلیل قرار گرفت تا بر اساس آن بتوان درصد روزهایی از سال را که می توان از آب 
  .استحصال شده به منظور تامین نیازهاي شرب استفاده نمود مشخص کرد

سایت ها و بررسی تمام جوانب الزم، با تکمیل پرسشنامه اطالعات کلی از میزان به منظور اجراي طرح، پس از بازدید از 
 3مصرف آب و اطالعات تفصیلی از مشخصات هیدرولیکی ساختمان ها بدست آمد که خالصه اي از این اطالعات در جدول 

   .آورده شده است

  خالصه اطالعات سایت هاي مورد مطالعه:  3جدول 
نوع   محل بازدید  ردیف

اندازه سطح   مختصات جغرافیایی  ساختمان
  )m2(آبگیر 

جنس سطح 
 حجم  نوع مخزن ذخیره  آبگیر

  m3مخزن 
تعداد افراد 

  استفاده کننده
  نفر 12  2*2*6  زیرزمینی  حلب  12*10  376059  4199329  مسکونی  روستاي قره گل شهرستان مراوه تپه  1
  تفر 5  2*2*6  زیرزمینی  حلب  12*11  378129  4198422 مسکونی  روستاي قره گل تخته شهرستان مراوه تپه  2
  نفر 4  3*4*3  زیرزمینی  ایرانیت  10*10  406726  4183839  مسکونی  روستاي چناران شهرستان مراوه تپه  3
  نفر 32حدود   15  چاهک دایره اي - زیرزمینی  حلب  6*5  239902  4106688  مسکونی  شهر گمیشان  4
  نفر 16حدود   12  زیرزمینی  حلب  48  273732  4100065  مسکونی  آق قال  5
  کل محله   36  زیرزمینی  حلب  240  239932  4106669  مسکونی  شهر گمیشان  6
  نفر 24  32  زیرزمینی  حلب  96  239932  4106669  مسکونی  شهر گمیشان  7
  تنها شرب دام  5/24  چاهک دایره اي- زیرزمینی  حلب  32  239414  4109194  مسکونی  حاشیه روستایی گمیشان  8
  نفر 3  1  تانکر گالوانیزه-سطحی  حلب  25  289559  4108838  مسکونی  منطقه صفایی شان-گمیشان  9
  نفر 30حدود   24  زیرزمینی  حلب ایرانیت  102  253568  4101093  مسکونی  منطقه الري - شهر آق قال  10
  منازل مجاور  66  زیرزمینی  حلب  350  272875  4099714  مسجد  مسجد ساري آخوند   11
  تنها شرب دام  16  زیرزمینی  حلب  180  239901  4107576  مسجد  گمیشان  12

  

                                                
1: Warm up 
2 : Herrmann & Hasse  



 

  بحث و نتایج
پس از شبیه سازي سیستم استحصال آب باران براي ساختمان هاي بازدید شده با تعداد بهره برداران متفاوت که باعث 

آن، در  باران و میزان سرریزایجاد ارقام متفاوتی از مصرف آب می شود، کارایی این سیستم ها از لحاظ میزان ذخیره آب 
مخازن با حجم هاي متفاوت و حجم موجود مخزن مورد تحلیل قرار گرفت تا بر اساس آن بتوان حجم بهینه مخزن را براي 

  .ذخیره سازي آب استحصال شده به منظور تامین نیازهاي شرب بهره برداران مشخص نمود

ه در مخازن با حجم هاي مختلف و براي ساختمان هاي متفاوت، با توجه به نتایج بدست آمده از حجم آب استحصال شد
می توان نتیجه گرفت در سالهاي خشک با توجه به بارندگی اندك، میزان استحصال آب کمتر خواهد بود ولی درسالهاي تر 

حجم ایده آل می توان حجم بیشتري از آب را در انواع مخزن استحصال نمود و با توجه نتایج بدست آمده می توان به یک 
 تعداد و رسیده حداکثر به مخازن در باران آب سازي مخزن به منظور حداکثر استحصال آب رسید در این حالت ذخیره

رشیدي مهر آبادي و (داشت  خواهیم باران آب آوري جمع از طریق ساکنان شرب غیر نیاز مین تأ براي بیشتري روزهاي
  ).1393؛ کومه و همکاران، 1391همکاران، 

ها، نتایج مربوط به کار بهینه سازي مخزن در آنا توجه به تعداد باالي سایت هاي مورد مطالعه و یکسان بودن روشب
  .به عنوان نمونه در ادامه ارائه گردیده است 3سایت شماره 

لیتر،  هزار 66و  50، 40، 35، 30، 25بر اساس نتایج بدست آمده از حجم آب ذخیره شده که در مخازنی با حجم هاي 
می توان نتیجه گرفت با مقدار متوسط بارندگی در یک ) 3شکل (انتخاب شدند  3متناسب با مخزن موجود در سایت شماره 

بیانگر میزان  3همچنین شکل . لیتر می تواند حداکثر آب قابل استحصال را ذخیره کند 66000سال نرمال مخزنی با حجم 
 5/2لیتري، حدود  50000خزن می باشد که بطور متوسط ساالنه، براي مخازن آب سرریز شده از مخازن با توجه به حجم م

لیتري به بعد میزان هدر رفت و سرریزي براي آب قابل  66000متر مکعب سرریز و هدر رفت آب وجود داشته و از مخزن 
  .جمع آوري وجود ندارد

  

  3نمودار حجم آب سرریز شده از مخزن در سایت شماره : 3شکل       3نمودار حجم آب ذخیره شده در مخزن در سایت شماره : 2شکل 



 

نیز نتایج حاصل از حجم آب ذخیره شده نسبت آب ورودي و فرایند تامین آب در طی سال، در فرایند استحصال  4در شکل 
 .آب باران براي مخازن با حجم هاي مختلف به تفصیل نشان داده شده است

  

  3حجم آب ذخیره شده در مخازن در طی سال در سایت شماره نمودار : 4شکل 
نیز نتایج تفصیلی محاسبات شبیه سازي آورده شده است که طبق نتایج ارائه شده در آن، درصد کل  4در جدول شماره 

روزهایی از سال که می توان آب مورد نیاز ساکنان این ساختمان را تنها از طریق آب باران استحصال شده تامین نمود براي 
هزار  66راي مخازن بزرگتر این مقدار افزایش می یابد  و در مخزن درصد و ب 4/70لیتري حدود  25000مخزن با حجم 

  . درصد می رسد 59/89لیتري به 



 

  3درصد روزهاي تامین کل نیاز آبی غیر شرب ساکنان در طی سال در سایت شماره : 4جدول 
حجم مخزن 

  )لیتر(
حجم آب ذخیره شده 

 )لیتر(
حجم آب استحصال شده 

 )لیتر(
حجم سریز 

 )لیتر(
د روزهاي تامین تعدا

 آب
درصد روزهاي تامین نیاز 

  آبی 
25000 101530 5/131827 5/27497  257 41/70 

30000 106530 5/131827 5/22497 270  97/73  
35000 111935 5/131827 5/17497 283  53/77  
40000 117730 5/131827 5/12497 296  10/81  
50000  127730 5/131827 5/2497 321  95/87  
66000 5/130227 5/131827 0 327 59/89  

  تعیین حجم بهینه مخزن
به منظور تعیین حجم بهینه مخزن در سیستم استحصال آب باران سایت مورد نظر نیز بهینه سازي حجم مخزن با 
روش منحنی جرم صورت گرفته تا بر اساس حداکثر تفاوت بین جریان ورودي تجمعی و میزان نیاز تجمعی در دوره فعال 
بودن مخزن، که خود تحت تاثیر فاکتورهایی از قبیل مساحت ساختمان، تعداد ساکنین و میزان مصرف آنها است، بهینه 

مورد مطالعه را نشان می دهد که حجم مفید مخزن مورد   منحنی جرم سایت 5شکل . سازي حجم مخزن صورت گرفت
نحنی مصرف یا نیاز، براي ساختمان مورد مطالعه تعریف می نیاز، بر اساس حداکثر فاصله قائم بین منحنی جرم جریان با م

لیتر می باشد که نشان دهنده   5/50897شود و طبق نتایج بدست آمده براي ساختمان مذکور مقدار حداکثر اختالف برابر 
  .مناسب بودن مخزنی با این حجم است

  
  3 نمودار منحنی جرم سایت شماره: 5شکل 

  3شبیه سازي مخازن و بهینه سازي حجم مخزن در سایت شماره نتایج حاصل از مقایسه 
لیتر را مناسب سایت مذکور  5/50897با توجه به تعیین حجم بهینه مخزن در روش منحنی جرم که مخزنی با حجم 

یت نشان داده و در مقایسه با نتایج بدست آمده از روش آزمون و خطا که مخزن هایی با حجم هاي مختلف را در شرایط سا
مورد مطالعه مورد آزمون قرار داده است مناسب بودن استفاده از روش منحنی جرم را براي تعیین حجم بهینه نشان می 

متر  5/2لیتر میزان   50000به عنوان مثال در روش آزمون و خطا در مخزن با حجم ). 1393کومه و همکاران، (دهد 



 

لیتري وجود داشته که هیچ نوع   66000میزان ذخیره آب در مخزن مکعب سرریز و هدر رفت آب وجود داشته و باالترین 
  . سرریزي وجود ندارد

سایت از سایت هاي مورد مطالعه در مقابل  6نتایج حاصل از حجم برآورد شده مخزن بهینه براي تعداد  5در جدول 
  .حجم کنونی مخازن مورد استفاده، آورده شده است

  اسب مخزن براي خانوارها بر اساس بهینه سازي سایت هاي مورد مطالعهارائه نتایجی از احجام من: 5جدول 

اندازه سطح آبگیر   شماره سایت
)m2(  

حجم مخزن مورد استفاده 
  )m3(کنونی 

تعداد افراد استفاده 
  کننده

 حجم مخزن بهینه
  )لیتر(برآورد شده 

1  48  12  16  8/5864  
2  102  24  30  1/14557  
  5/50897  منازل مجاور مسجد  66  350  3
4  25  1  3  3/6131  
5  132  24  5  5/37361  
6  120  24  12  2/26719  

  

، علی رغم سابقه طوالنی استفاده از نیزدر رابطه با مالحظات بهداشتی الزم براي استفاده شرب از آب استحصال شده 
نیز گردید که تمامی آزمایشات  هاي مورد بازدیدآب باران براي شرب در منطقه، اقدام به نمونه گیري از آب موجود در سایت

الزم به ذکر است که یک سري ملزومات شامل پوشش و جنس . تایید کننده قابلیت استفاده شرب از آب ذخیره شده بودند
تواند در ارتقاء کیفیت آب ذخیره سازي شده موثر سقف، نگهداري و فیلتراسیون سامانه به همراه ضدعفونی مختصر نیز می

  .باشد موضوعیت این مقاله خارج می واقع گردد که از

 90با توجه به سوابق موجود استحصال آب باران در مناطق خشک مثل صحاري فلسطین اشغالی با متوسط بارندگی 
و استفاده از این سیستم به عنوان دستورالعملی براي تامین آب اضطراري ) 1385طباطبایی یزدي و همکاران، (میلیمتر 

، نتایج شبیه سازي سیستم استحصال آب باران در این مطالعه هم نشان )2005، 1استانتون(الیا مناطق خشک کشور استر
دهنده موثر بودن این سیستم در استان هاي شمالی بخصوص مناطقی که فاقد سیستم لوله کشی آب شرب می باشد و 

ران در مخازن مناسب و استفاده از باعث تامین بخش زیادي از آب مصرفی شرب یا غیر شرب به وسیله ذخیره سازي آب با
آن در فصول خشک که فاقد بارندگی مناسب است شده که خود باعث کاهش فشار مصرف آب شیرین شهري و هزینه آب 

   ).1391سعدالدین و همکاران، (گردد مصرفی می

و زمزمه هایی از تعطیل بنابراین باتوجه به نیاز آبی شدید کشورمان که در حال وارد شدن به بحران کم آبی می باشد 
کردن بخش هایی از کشاورزي به منظور تامین نیاز آبی ساکنین به گوش میرسد، انجام مطالعات بیشتر در زمینه بهره 
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برداري از آب باران استحصال شده از سطوح پشت بام منازل بعنوان روش هاي جایگزین تامین نیاز آبی، می تواند به 
 . رزآب هاي شهري کمک نمایدمدیریت و بهره وري موثرتر ه

عالوه بر این با توجه به بهره برداران مردمی این گونه طرح ها و ارتباط مستقیم آن با قوانین و مقررات و ضوابط فنی 
مهندسی ساختمان، تهیه یک راهنماي مشخص در قالب دستورالعملی استاندارد یکی از ملزومات توسعه چنین طرح هایی 

راحان، مجریان و بهره برداران ساختمان بتوانند با دانش محدود در این زمینه چنین سیستم هایی را میباشد به نحوي که ط
  .اجرا و مورد استفاده قرار دهند

  سپاسگزاري
هاي سطوح آبگیر باران ایران در طی انجام این طرح تشکر و هاي مالی و معنوي انجمن سیستمبدین وسیله از حمایت
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Abstract 

Nowadays, rainwater harvesting systems are considered as one of the efficient 
approaches in water resource management under deficit conditions. Before the execution of 
any rainwater harvesting project, we need to prepare a comprehensive manual for designing 
and optimizing the water reservoirs. In this work, an inclusive plan was designed to study 
all parts of a rooftop catchment system, i.e. rooftop area, transfer equipments, reservoir and 
also water quality problem in Golestan province. The study was aimed to optimize cisterns’ 
volume with a possibly lowest cost and the highest volume. The methodology was based on 
field surveying and questionnaire filling in 12 selected sites in Golestan province. Then, 
each site was hydrological simulated and reservoirs’ volumes were optimized based on the 
mass diagram approach. The factors rooftop area and the number of inhabitants were 
mainly contributed to water consumption and storage of rainfall. The optimized volume of 
cistern was compared with the current volume at each site. For example, in site #3, a cistern 
with an optimized volume of 50000 lit can be replaced with the current cistern, which has a 
volume of 66000 lit. 
Keywords: cistern optimization, Golestan province, residential area, rooftop catchment 
system, water harvesting. 
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