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  چکیده
ارزیابی اجتماعی و اقتصادي سیستم هاي جمع آوري آب باران، که یکی از روش هاي کارآمد در برطرف نمودن کمبود 

در این مطالعه با . شود آب در این بحران کم آبی می باشد، باعث اعمال مدیریت بهتر در به اجرا درآوردن این سیستم ها می
هدف تعیین محدودیت ها و پتانسیل هاي اجراي سیستم هاي استحصال آب باران از سطوح پشت بام در استان گلستان، به 

سایت مختلف  12بدین منظور با انتخاب و بازدید . مالحظات اجتماعی و اقتصادي در اجراي این سیستم ها پرداخته شد
طالعات مفیدي از این سایت ها کسب شده و پرسشنامه اي که به این منظور تهیه شده بود به بصورت پراکنده در استان، ا

کمک ساکنین سایت ها تکمیل گردید و شبیه سازي سیستم استحصال آب باران در این سایت ها صورت گرفت و به 
ت هاي اجرایی به لحاظ بررسی اجتماعی و اقتصادي سیستم سطوح آبگیر پشت بام موجود و تعیین مشکالت و محدودی

جهت بررسی عملکرد سیستم به لحاظ اقتصادي از ارزش خالص فعلی که یکی از . اجتماعی و اقتصادي پرداخته شد
نتایج محاسبات تحلیل اقتصادي  .است استفاده شد هاي اقتصادي در علم اقتصاد مهندسی ارزیابی طرح هاي استاندارد روش

سال  30پس از % 20، سیستم استحصال آب باران حتی با وجود نرخ تنزیل مطالعاتیي پروژه نشان می دهد که در سایت ها
نتایج بدست آمده از جمع بندي پرسشنامه که علت آن در پایین بودن نرخ آب است که با . به توجیه اقتصادي نخواهد رسید

ه ولی میزان استقبال نسل جدید از این ها مطابقت داشته چراکه میزان رضایت استفاده کنندگان از این سیستم ها زیاد بود
ورود و توسعه شبکه آب شرب شهر و روستا و راحت تر بودن استفاده از آن در  سیستم پایین می باشد و علت اصلی آن در

مقایسه با سیستم سنتی جمع آوري آب باران و عدم ترویج، آموزش و فرهنگ سازي و همچنین هزینه اولیه اجراي این 
  .باشدمی سیستم ها 
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  مقدمه
ي انسان و حیوانات و همچنین آبیاري در مقیاس ین آب شرب براماستحصال آب باران به روش هاي سنتی و با هدف تا

سیستم هاي استحصال ). 2010، 2خوري نولد( ساله دارد 4000 کوچک در مناطق خشک و نیمه خشک جهان، سابقه اي
دسته اول سیستم هایی . آب باران بر حسب منبع تولید رواناب به دو دسته کلی زمینی و پشت بامی قابل تقسیم هستند

اما . ی شودهستند که رواناب ناشی از سطح زمین به داخل جوي ها، کانال ها، برکه ها و یا منابع ذخیره مصنوعی هدایت م
گولد و نیسن (در گروه دوم که معموال آب پاکیزه تري از آنها قابل استحصال است، به استفاده از رواناب پشت بام تاکید دارد 

هاي به عمل آمده محدود به نقاط خاصی در کره جمع آوري آب باران از پشت بام ها براساس بررسی). 1999، 3پترسن
درکشورهائی نظیر . این روش در بسیاري از نقاط جهان از دیر باز استفاده می شده استزمین نمی باشد به طوري که از 

ایران، جمع آوري آب باران از پشت در و حتی . …تایلند، مالزي سنگاپور، گوام، انگلستان، آلمان، تایوان، فوجی،  چین، هند،
صرف نظر از علل استفاده و یا عدم استفاده . بام ها به طوري عمده براي تأمین آب شرب و مصارف خانگی متداول بوده است

شیوه در نقاط مختلف جهان از این روش براي تأمین آب و تداوم امروزي آن از یکسو و رواج تدریجی و بازسازي دوباره این 
از سوي دیگر، مستندات بدست آمده نشانگر این است که در نواحی شمال شرقی ایران واقع در حاشیه دریاي خزر به  انو ایر

ویژه در نواحی ترکمن نشین نظیر آق قال و مراوه تپه، به دلیل اندکی رودخانه هاي داراي جریان هاي پایه وکیفیت پائین 
ترین روش تأمین آب براي جمع آوري آب باران از پشت بام ها متداولهاي سطحی و شور بودن منابع آب زیرزمینی،  آب

  ).1976، 4قدوسی(مناطق بوده است مصارف شرب و خانگی در این 
نیاز آبی غیر شرب و یا نتایج حاصل از مطالعات انجام شده در مورد استحصال آب باران که می تواند بخشی زیادي از 

 ؛1391رشیدي مهرآبادي و همکاران، ؛ 1391سعدالدین و همکاران، ؛ 2005، 5نتوناستا(حتی شرب ساکنین را تامین کند 
سیستم ها رواج چندانی استفاده از این نشان می دهد که هنوز  )1393کومه و همکاران، ؛ 1392، زهتابیان و همکاران

در بسیاري از نقاط کشور، بدلیل وقوع خشکسالی هاي متعدد، عدم وجود  .بخصوص در کشوري مثل ایران پیدا نکرده است
شبکه آبرسانی، جیره بندي در شبکه، و باالبودن هزینه انتقال آب از حوزه هاي آبی دیگر، مقوله کمبود آب شیرین به 

از حد استاندارد در  با توجه به شرایط اقلیمی و مصارف بیش). 1388اسمعیلی و همکاران، (بحرانی جدي تبدیل شده است 
رشیدي مهرآبادي و همکاران، (اکثر کالن شهرها، می توان مشکل کم آبی را با جمع آوري آب باران تا حدي کاهش داد 

استفاده از سطوح غیر قابل نفوذ شهري بویژه سیستم سطوح آبگیر پشت بام ساختمان هاي مسکونی این امکان را ). 1391
غیر شرب شهروندان و ساکنان ساختمان شرب یا آب باران هنگام بارندگی ها، بخشی از نیاز  فراهم می کند تا با جمع آوري

هاي مسکونی تامین شده و هزینه هاي تامین آب براي شستشوي فضاهاي باز، سرویس هاي بهداشتی، آبیاري باغچه و 
با وجود بحران آبی که در  بنابراین ).1391رشیدي مهرآبادي و همکاران، (فضاي سبز و دیگر مصارف غیر شرب کاهش یابد 

تمام نقاط کشورمان شاهد آن هستیم، استحصال آب باران می تواند یکی از راهکارهاي مدیریتی مناسب جهت ذخیره آب 
 ،نیاز به بررسی محدودیت ها و پتانسیل هاي سامانه هاي سطوح آبگیر پشت بام به این منظور .باران در محل بارش باشد

طرح ها در صورتی می توانند  .ه اجرا در آوردن هرچه کارامدتر این سیستم در ساختمان ها دیده می شودجهت طراحی و ب
ادافیکی احداث  -مفید واقع شوند که صحیح و اصولی، مطابق با معیارهاي استاندارد و با در نظر گرفتن تمام شرایط اقلیمی
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صادي، اجتماعی انجام شود روز به روز بر کارایی و راندمان آنها همچنین اگر از چگونگی ساخت آنها، یک ارزیابی اقت. شوند
سطح درآمد به هزینه روش هاي جمع آوري آب باران در  در پژوهشی) 2009( 6تانگ). 2000چاگ، (افزوده می شود 

اجراي  در این پژوهش تمامی هزینه هایی که در طراحی و. منطقه کوتاناد کشور هندوستان را تجزیه و تحلیل کرده است
تجزیه و تحلیل اقتصادي این طرح در نهایت . در نظر گرفته شده است سیستم جمع آوري آب باران در منطقه الزم است

نشان داده است که استقرار سامانه هاي جمع آوري آب باران سبب افزایش درآمد ساکنان و کاهش بیماري هاي ناشی از 
  .مصرف آب آلوده در میان بومیان منطقه شده است

آب باران از سطوح پشت بام در استان گلستان، در مورد  استحصالدر این مطالعه سعی شد در خصوص اجراي سیستم 
کیفیت آب  و سازي ذخیرهتجهیزات انتقال، منبع  ر،یآبگ سطح بخش هاي سیستم درتمام محدودیت ها و پتانسیل هاي 

سایت مختلف بصورت پراکنده در استان  12اب و بازدید بدین منظور با انتخ. استحصال شده مطالعه جامعی صورت گیرد
گلستان، اطالعات مفیدي از این سایت ها کسب شده و پرسشنامه اي که به این منظور تهیه شده بود به کمک ساکنین 
سایت ها تکمیل گردید و شبیه سازي سیستم استحصال آب باران در این سایت ها صورت گرفت و به بررسی اجتماعی و 

ادي سیستم سطوح آبگیر پشت بام موجود و تعیین مشکالت و محدودیت هاي اجرایی به لحاظ اجتماعی و اقتصادي اقتص
  .پرداخته شد

  روش انجام مطالعه
هاي ذخیره سازي آب باران در منازل شهرستان هاي کالله، بندر با توجه به سوابق موجود در زمینه فعالیت سیستم

بر این اساس و پس از . گلستان، این سه شهرستان به عنوان منطقه مورد مطالعه تعریف گردیدندترکمن و آق قال در استان 
قال از سه شهرستان فوق انجام تحقیقات مقدماتی از مسئولین و ساکنان بومی، به ترتیب شهرهاي مراوه تپه، گمیشان و آق

اند انتخاب شدند و مورد عداد سایت فعال بیشتري داشتهالذکر که تعداد بیشتري از ساختمان هاي مورد نظر را دارا بوده و ت
   .نمایش داده شده است 1موقعیت این مناطق بر روي شکل شماره . بازدید قرار گرفتند
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هاي موجود و مصاحبه با ساکنین مطلع، سعی گردید با توجه به تنوع سامانه مربوطهدر ادامه پس از حضور در شهرهاي 
از نظر نحوه جمع آوري و ذخیره سازي، نوع کاربري، مساحت و نوع مصرف، از هر مورد حداقل یک نمونه مورد بازدید قرار 

پس از بررسی ها و بازدیدهاي میدانی در . و فنی را نیز داشته باشیمگیرد تا ضمن رعایت پراکنش فیزیکی، تنوع شکلی 
مورد بازدید صورت  3مورد و آق قال نیز  6مورد، گمیشان  3سایت مورد بررسی قرار گرفت که در مراوه تپه  12مجموع 
 .صفحه اي گردید 8سپس جهت اخذ اطالعات مورد نظر اقدام به تهیه و تدوین پرسشنامه اي . )1جدول شماره ( پذیرفت

این پرسشنامه حاوي کلیه اطالعات مورد نیاز جهت شناخت کامل سامانه بازدید شده شامل طراحی، اجرا، بهره برداري و 
در تهیه این پرسشنامه اطالعات مورد نیاز براي . باشد با لحاظ موارد اقتصادي و اجتماعی آن میو نگهداري تعمیرات 

نیز متناسب با تحقیقات و دستورالعمل هاي موجود خارجی و برخی تجارب موفق داخلی بازطراحی و بهینه سازي کارکرد 
بخش هاي موجود در پرسشنامه شامل مشخصات محل بازدید، مشخصات فرد پرسش شونده و . نیز لحاظ گردیده است

 )ماعی و اقتصادياجت (اطالعات فنی سامانه شامل مشخصات سطح آبگیر، سیستم انتقال، مخزن، مصرف و مصرف کنندگان
به این منظور . گردد باشد که هر یک زیربخش هاي مربوط به خود را شامل می اجرایی سیستم می -و مشکالت فنی

اطالعات مورد نظر در چهار بخش اصلی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفتند که سه بخش اول آن مربوط به سه بخش اصلی 
می باشند و در بخش چهارم به ) سیستم انتقال آب و مخزن ذخیره آبسطح آبگیر، : شامل(یک سیستم استحصال آب 

 .ها پرداخته شداجرایی سیستم  -مشکالت فنیبررسی و تعیین مالحظات اجتماعی و اقتصادي به منظور 
. شداستفاده ) NPV )Net Present Valueاز ارزش خالص فعلی یا  اقتصاديجهت بررسی عملکرد سیستم به لحاظ 

در این روش، . هاي اقتصادي است ارزیابی طرح هاي استاندارد در علم اقتصاد مهندسی، یکی از روش فعلیارزش خالص 
به این ترتیب در جریان . شود وز تنزیل میبه نرخ ر) درآمد یا هزینه( بر پایه زمان وقوع )ها و هزینه درآمدها(جریان نقدینگی

  .گردد آمدن درآمد نیز لحاظ می نقدینگی، ارزش زمان انجام هزینه یا به دست
 푁푃푉 = 퐾 + ∑

( )
):1(رابطه                                                                                                   

هزینه ها در  t ،Ctمنافع پروژه در سال  Bt، )سال(افق زمان  Nهزینه سرمایه اي در سال صفر،  Koر این معادله که د
   .)2011، 7مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي( نرخ تنزیل  می باشد r، و tسال 

  رابطه بین شاخص هاي تنزیلی در اقتصاد مهندسی پروژه: 1جدول 
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  نتایج 
خالصه اي از اطالعات جمع آوري شده در ساختمان هاي مورد مطالعه، براساس سه بخش اصلی یک سیستم استحصال 

  .ارائه شده اند 4تا  2در جداول شماره ) سطح آبگیر، سیستم انتقال آب و مخزن ذخیره آب: شامل(آب 

  

  وط به سطح آبگیرمشخصات محل بازدید و خالصه اي از اطالعات مرب: 2جدول 

یف
رد

  

نوع واحد   محل بازدید
  ساختمانی

ارتفاع از سطح   مختصات جغرافیایی
  دریا

اندازه 
)m2(  ارتفاع از کف حیاط   جنس

)m(  نحوه و زمان پاکسازي و نظافت  
Y X 

  سالی یکبار با استفاده  از کلر 5/3  حلب  12*10  متر108   376059  4199329  مسکونی  قره گل غربی روستاي  1
  سالی یکبار با استفاده  از کلر  3  حلب  12*11  متر118   378129  4198422 مسکونی  روستاي قره گل  2
  استفاده  از کلرسالی یکبار با   20/3  ایرانیت  10*10  متر500   406726  4183839  مسکونی  روستاي چناران  3
  با جارو - قبل از فصل بارندگی  7  حلب  6*5  - 20   239902  4106688  مسکونی  شهر گمیشان  4
  با جارو - قبل از فصل بارندگی  3  حلب  48  -  11    273732  4100065  مسکونی  آق قال  5
  مخزن تخریب شده  8  حلب  240 - 22   239932  4106669  مسکونی  شهر گمیشان  6
  با جارو - قبل از فصل بارندگی  7  حلب  96 - 22   239932  4106669  مسکونی  شهر گمیشان  7
  با جارو - قبل از فصل بارندگی  5  حلب  32 - 25   239414  4109194  مسکونی  حاشیه روستاي گمیشان  8
  تازه ساز بوده و نظافت نشده  5/3  حلب  25  - 23   289559  4108838  مسکونی  صفایی شان -گمیشان  9
  با جارو - قبل از فصل بارندگی  2.5حلب 4ایرانیت   حلب و ایرانیت  102  - 14   253568  4101093  مسکونی  الري - شهر آق قال  10
  با جارو - قبل از فصل بارندگی  متر 5  حلب  350  - 22   272875  4099714  مسجد  مسجد ساري آخوند  11
  جاروبا  - قبل از فصل بارندگی  متر 4  حلب  180  - 21   239901  4107576  مسجد  گمیشان  12

    
  
  

  خالصه اي از سیستم انتقال آب از سطح آبگیر به مخازن تعبیه شده: 3جدول 

یف
رد

  

  وجود فیلتر در محل ورودي ناودان  جنس ناودان  )cm(قطر ناودان   )m(طول ناودان   تعداد ناودان ها  نوع آبرو  )m(یا آبرو  gutterطول 

  خیر  پالستیکی  5  12  1  لوله اي  5  1
  خیر  پالستیکی  5  3  1  لوله اي  4  2
  بله  پالستیکی  5  2  2  لوله اي  20/8متر و دومی  20/6اولی   3
  بله  پالستیکی  5  12  1  روباز  متر 5  4
  بله  پالستیکی -حلبی  10  4  2  روباز -  5
  تخریب شده  فلزي  7  12  2  روباز  متر 12  6
  بله  پالستیکی  7و  5   8و  12  2  روباز  متر 8و  12  7
  بله  پالستیکی  7  20  2  روباز  متر 10  8
  خیر  پالستیکی  5  10  1  روباز  متر 4  9
  بله  پالستیکی  7  8  3  روباز  متر 8  10
  بله  حلبی  7و  5    7  روباز  -  11
  بله  پالستیکی  7  40  4  روباز  متر    54  12

  

  

  

  



 

  خالصه اي از اطالعات مربوط به مخزن جمع آوري آب -4جدول 

یف
رد

  

عمق قرار   نوع مخزن
حجم  نوع پوشش  جنس  )m(گیري

m3   
محل قرارگیري شیر 

  روش نظافت  زمان نظافت  تخلیه

درب فلزي پوشیده شده   بتنی  2  زیرزمینی  1
–شستشو با جارو و نمک   پاییز هرسال  فاقد شیر تخلیه  24  با سیمان

  ضدعفونی با کلر

درب فلزي پوشیده شده   بتنی  2  زیرزمینی  2
–و نمک  شستشو با جارو  پاییز هرسال  فاقد شیر تخلیه  24  با سیمان

  ضدعفونی با کلر

درب فلزي پوشیده شده   بتنی  3  زیرزمینی  3
–شستشو با جارو و نمک   پاییز هرسال  فاقد شیر تخلیه  36  با سیمان

  ضدعفونی با کلر

چاهک - زیرزمینی  4
درب فلزي پوشیده شده   بتنی  6  دایره اي

برداشت  - فاقد شیر  15  با سیمان
–جارو و نمک شستشو با   فصل تابستان  با سطل و طناب

  ضدعفونی با کلر

برداشت  - فاقد شیر  12  تراس منزل -موزاییک   بتنی  2  زیرزمینی  5
شستشو با جارو وضدعفونی با کلر   فصل تابستان  با سطل و طناب

  و  نمک و تخلیه رسوبات با پمپ

آجر خشتی   5/1  زیرزمینی  6
- نامشخص  فاقد شیر  36  خشتی- گنبدي  با سیمان

  تخریب یافته- نامشخص  تخریب یافته

برداشت  - فاقد شیر  32  بتنی  بتنی  5/2  زیرزمینی  7
  ضد عفونی با کلر -شستشو با جارو   فصل تابستان  با سطل

چاهک - زیرزمینی  8
آجري با   5  دایره اي

  روکش سیمان
پوشش گنبدي با درب 

برداشت  - فاقد شیر  5/24  فلزي
  نظافت نمیگردد  نظافت نمیگردد  با سطل

 تانکر-سطحی  9
پایین  - داراي شیر  1  -  گالوانیزه  -  گالوانیزه

  مخزن
سال اول 

  سال اول استفاده میباشد  استفاده میباشد

1
برداشت  - فاقد شیر  24  تراس منزل -موزاییک   بتنی  2  زیرزمینی  0

شستشو با  - قبل از فصل بارندگی  فصل تابستان  با سطل
  نمک و ضد عفونی با کلر

1
مورد خارج از  2  66  حیات مسجد –بتنی   بتنی  7/2  زیرزمینی  1

کلر - شستشو با آب شهري و جارو  فصل تابستان  مسجد
  زنی

1
برداشت  - فاقد شیر  16  سیمانی  بتنی  2  زیرزمینی  2

  نظافت نمیگردد  نظافت نمیگردد  با سطل

  
نتایج اطالعات مربوط به سطح آبگیر سایت هاي مطالعاتی نشان می دهد که در اکثر موارد پاکسازي و نظافت مخزن 

نظافت . معمول شستشو بوده و فقط در پاره اي از موارد کلر زنی انجام می شود وسایلصرفا سالی یکبار با استفاده از جارو و 
و پاکسازي مخزن بسیار مهم بوده و با توجه به ضعف موجود در این بخش در ناحیه مطالعاتی، الزم است که آموزش هاي 

ن سیستم، مواد الزم براي الزم در این زمینه به مردم محلی داده شده و حتی جهت تشویق ساکنین در استفاده از ای
در ضمن کاربران این سیستم در تمامی سایت هاي مطالعاتی . شستشو، ضدعفونی و پاکسازي در اختیار آنان گذاشته شود

با استفاده از جداسازي دستی لوله ورودي به مخزن در بارش اول فصل، فالش اول را جدا کرده و اجازه ورود رواناب حاصل 
در اکثر سایت هاي بازدید شده، ساکنین نسبت به لزوم نصب فیلتر قبل از ورود ناودان . خزن نمی دهنداز بارش اول را به م

همچنین در برخی از . به مخزن آگاهی کافی داشته و با استفاده از توري هاي ساده فلزي یا پارچه اي اینکار را انجام داده اند
رقی استفاده می شود که استفاده از پمپ ها و شیرهاي تخلیه سایت ها جهت برداشت آب از مخازن از پمپ هاي کوچک ب

  .به برداشت بهداشتی تر و سهل تر آب از مخازن کمک شایانی می کند

 اجتماعی و اقتصادي بررسی هاي
تعداد افراد مصرف کننده، میزان و نوع مصرف آنها، (خالصه اي از اطالعات کسب شده در بخش مطالعات اجتماعی 

ارائه شده  5در جدول شماره ) ارزیابی اقتصادي، هزینه ها و سودها(و اقتصادي ...) از این سیستم ها و رضایت ساکنین 
  .است



 

 )اجتماعی و اقتصادي(خالصه اي از اطالعات مربوط به مصرف و مصرف کنندگان  -5جدول 

یف
رد

  

تعداد افراد 
استفاده 
  کننده

نوع 
  مصرف
  

  عمر سیستم  بمیانگین مصرفی غیر شر  نوع مصارف غیر شرب
میزان   میانگین استفاده روزانه 

  فصل تر  فصل خشک  رضایت

  نفر 12  1
  خانوار 3

شرب و 
  غیر شرب

دستشویی، شستشو،  
  دام

براي نظافت مابقی % 60
  زیاد  لیتر 50  لیتر100  سال40  براي شرب و دام

براي نظافت مابقی % 60  دام  غیرشرب  تفر 5  2
 براي شرب و دام

  زیاد  لیتر 50  لیتر100  سال40

شرب و   نفر 4  3
  غیرشرب

دستشویی، فضاي 
  سبز، شستشو

براي نظافت مابقی % 60
  زیاد  لیتر 60  لیتر150  سال 30  براي شرب و دام

 8نفر   32  4
  خیلی زیاد  لیتر 70  لیتر 120  سال 90  - -  غالباً شرب  خانوار

  

نفر  16  5
درصد زمان هایی که  90  -  فقط شرب  )خانوار4(

  خیلی زیاد  لیتر 2هر خانوار   -  سال 20  مخزن داراي آب است
  

کل محله   6
  خیلی زیاد  نامشخص  نامشخص  بیش از یک قرن  نامشخص  -  غالباً شرب  خزینی

  

نفر  24  7
درصد تامین  90بیش از   -  غالباً شرب  )خانوار6(

  خیلی زیاد  20هر خانوار   20هر خانوار   سال 20  آب از لوله کشی شهري 
  

تنها جهت   8
درصد  که غالبا از آب  100  -  شرب دام  شرب دام

  متناسب با نیاز دام ها  سال 35  لوله کشی شهري تامین
  خیلی زیاد  متناسب با نیاز دام ها  

  

شرب  و   نفر 3  9
  غیر شرب

دستشویی، ظرفشویی 
  خیلی زیاد  هنوز استفاده نشده  لیتر طی سه ماهه 70  ماه 3  درصد 90  استحمام،لباسشویی

  

نفر  30  10
فصل زمستان   غالباً شرب  )خانوار6(

  خیلی زیاد  لیتر  15هر خانوار   لیتر  20هر خانوار   سال 28  درصد 90بیش از   شستشو لباس
  

11  
اغلب 
منازل 
  مجاور

ساعت 1حق برداشت   سال 8  -  -  فقط شرب
  خیلی زیاد  لیتر 1  در روز

  

تنها شرب   12
درصد که غالبا از آب  100  -  شرب دام  دام

فصل تر تخلیه از قبل   فاقد استفاده در مسجد  سال 25  لوله کشی شهري تامین
  زیاد  براي شرب دام 

بر این اساس در . به همراه نرخ تنزیل پروژه تعیین گردد درآمدهابراي انجام تحلیل اقتصادي بایستی کلیه هزینه ها و 
  .ارائه گردیده است 94ادامه برآوردهاي مربوط به سایت شماره یک مطالعاتی با فرض احداث در سال 

   یمنزل مسکون ياستحصال آب باران برا یستمجراي ساکل سازه هاي  یالیمتره و برآورد ر: 6جدول 
  یو زهکش یاريرشته  آب 1394بر اساس فهرست بهاء سال 

شماره 
   جدول

   شرح عملیات
 بهاي کل با اعمال ضرایب

 میلیون تومان )هزار ریال(  )ریال(

 1.79 17936 17936498 عملیات سازه اي 1

 2.56 25560 25560000 لیست لوازم مورد نیاز  و دستمزد  2
 4 43496 43496498 جمع کل 3

  سال یک يبرا یمنزل مسکون ياستحصال آب باران برا یستمس يو بهره بردار ينگهدار یالیمتره و برآورد ر: 7جدول 
 )ریال(هزینه  مقدار )ریال(بهاي واحد   واحد شرح عملیات  شماره

 1000000 5 200000 لیتر مواد ضدعفونی  کننده  *
 500000 1 500000 مرتبه دستمزد ضد عفونی و پاکسازي سیستم *
 1200000 12 100000 ماهانه آبهزینه برق پمپ  *

 2700000          جمع کل



 

  بدون لحاظ حجم مخزن یکشماره  یتبرآورد حجم آب قابل استحصال از سا: 8جدول 
 P C A Yt عالمت
 حجم آب قابل استحصال سطح افقی پشت بام  ضیب رواناب بارش ساالنه  فاکتور
 لیتر متر مربع درصد میلی متر واحد
 18079 48 90 419 مقدار

  مخزن ینهبا لحاظ حجم به یکشماره  یتبرآورد حجم آب قابل استحصال از سا: 9جدول 
 Vb Yt1 Sp C Yt2 عالمت

 فاکتور
حجم مخزن 

 بهینه
حجم آب داراي پتانسیل 
 ذخیره شده در سال نرمال

حجم آب سر ریز 
 شده از مخزن بهینه

ضریب اصالحی سر ریز آب 
 از مخزن بهینه

 حجم آب ذخیره شده
 در مخزن بهینه

 لیتر درصد لیتر لیتر لیتر واحد
 17774 7/1 305  18079 6000 مقدار

  مخزن و بدون آن ینهبا لحاظ حجم به یکشماره  یتبرآورد منافع سا: 10جدول 
 Cw N Bt1 Bt2 N Bt1 Bt2 عالمت

 فاکتور
قیمت هر متر 

 مکعب آب
 ساالنه

منافع پروژه بر 
اساس پتانسیل آب 

 ذخیره سازي

منافع پروژه بر 
اساس آب 
 ذخیره شده

عمر مفید 
 مخزن 

منافع پروژه بر 
اساس پتانسیل آب 

 ذخیره سازي

منافع پروژه 
بر اساس آب 
 ذخیره شده

 ریال ریال سال ریال ریال سال ریال واحد

  7998480  8135640 30 266616  271188  1 15000 مقدار

   یکشماره  یتسا تعیین ارزش خالص فعلی: 11جدول 
 Year Ct Bt cash flow NPV عالمت
 ارزش خالص فعلی اختالف هزینه و درآمد  درآمد هزینه  سال فاکتور
  ریال ریال ریال سال واحد

0 43496498  0 43496498- 43496498- 
1 2700000  266616  2433384-  2027820- 
2 2700000  266616  2433384-  1689850- 
3 2700000  266616  2433384-  1408208- 
4 2700000  266616  2433384-  1173507- 
5 2700000  266616  2433384-  977922- 
6 2700000  266616  2433384-  1173507- 
7 2700000  266616  2433384-  977922- 
8 2700000  266616  2433384-  1173507- 
9 2700000  266616  2433384-  977922- 
10 2700000  266616  2433384-  1173507- 
11 2700000  266616  2433384-  977922- 
12 2700000  266616  2433384-  1173507- 
13 2700000  266616  2433384-  977922- 
14 2700000  266616  2433384-  1173507- 
15 2700000  266616  2433384-  977922- 
16 2700000  266616  2433384-  1173507- 
17 2700000  266616  2433384-  977922- 
18 2700000  266616  2433384-  1173507- 
19 2700000  266616  2433384-  977922- 



 

  بحث و نتیجه گیري
جمع بندي پرسشنامه ها حاکی از آنست که میزان رضایت استفاده کنندگان از این سیستم ها زیاد بوده ولی میزان 

در مجموع و با توجه به بررسی هاي میدانی و تحلیل هاي دفتري و  باشداستقبال نسل جدید از این سیستم پایین می 
آوري آب باران از سطح پشت بام در منطقه استان گلستان، عدم استقبال نسل مهمترین مسئله مرتبط با سیستم جمع 

  :جدید از این سیستم هاست که دالیل آن بشرح زیر می باشد

ورود و توسعه شبکه آب شرب شهر و روستا و راحت تر بودن استفاده از آن در مقایسه با سیستم سنتی جمع آوري  .1
نتایج محاسبات تحلیل .  در بسیاري از مناطق بخصوص مناطق روستاییآب باران و همچنین ارزان بودن آب بها 

اقتصادي پروژه نشان می دهد که در سایت هاي مطالعاتی، سیستم استحصال آب باران حتی با وجود نرخ تنزیل 
 در پایین بودن نرخ آب در این منطقه و تقریبا که علت آن. سال به توجیه اقتصادي نخواهد رسید 30پس از % 20

با توجه به قیمت اعالم شده ) تومان براي هر مترمکعب 1500(نرخ آب بکار برده شده در این تحلیل . کل ایران است
در حالیکه هم اکنون قیمت هر . )http://news.moe.gov.ir(در پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو تعیین گردید 

که بسیار پایین تر از نرخ آب . تومان می باشد 400مترمکعب آب براي مصرف کننده با در نظر گرفتن یارانه کمتر از 
بنابراین در این زمینه الزم است که در کمیسیون هاي تخصصی مرتبط قیمت . کشورهاي جهان استدر بسیاري از 

ها بصورت واقعی براي هر منطقه جداگانه تعیین شده و دریافت گردد تا خود بتواند واقعی آب تعیین و هزینه آب ب
 .بعنوان مشوقی در جهت توسعه سیستم هاي جمع آب باران عمل نماید

بعنوان مثال استفاده از پمپ . عدم بهینه سازي سیستم هاي سنتی قدیمی و مدرن سازي و افزایش راندمان آن ها .2
همچنین ضرورت دارد که مخازن جمع آوري . لت استفاده از این سیستم کمک نمایدمی تواند تا حدي به سهو

قدیمی به لحاظ نشت یا نفوذ آب مورد بررسی قرار گرفته و تمهیدات الزم جهت رفع عیب و بهینه سازي آن ها به 
 .مردم محلی پیشنهاد گردد

در این زمینه می توان با کمک و . ي جدیدعدم ترویج، آموزش و فرهنگ سازي اهمیت و ارزش آب بویژه به نسل ها .3
همیاري بزرگان و ریش سفیدان و بویژه روحانیون مذهبی به معرفی اهمیت و ارزش آب پرداخت و همزمان مدیران 

و بویژه با مد نظر قرار دادن (سازمان هاي زیربط مشکالت آب منطقه و استان را در حال حاضر و شرایط آینده 
به مردم محلی گوشزد و اهمیت استفاده از منابع آب جایگزین مثل آب جمع آوري شده ) دهتغییرات اقلیمی در آین

20 2700000  266616  2433384-  1173507- 
21 2700000  266616  2433384-  977922- 
22 2700000  266616  2433384-  1173507- 
23 2700000  266616  2433384-  977922- 
24 2700000  266616  2433384-  977922- 
25 2700000  266616  2433384-  1173507- 
26 2700000  266616  2433384-  977922- 
27 2700000  266616  2433384-  977922- 
28 2700000  266616  2433384-  1173507- 
29 2700000  266616  2433384-  977922- 
30 2700000  266616  2433384-  977922- 
    

50773805- 

   2/0 نرخ تنزیل

http://news.moe.gov.ir


 

مطالعات جامعی از بعد اجتماعی نظیر میزان پذیرش اجتماعی و  .از سطوح پشت بام را براي آنها تبیین نمایند
بارتی توجیه اجتماعی و بع. فرهنگی و نیز میزان رضایت مردم از اجراي این سیستم در منطقه بایستی انجام شود

 . فرهنگی طرح باید تهیه شود تا در عمل با مشکل پذیرش اجتماعی مواجه نشویم
در این زمینه الزم است مراکز بهداشت شهرستان ها به . عدم تایید مراکز مرتبط بر کیفیت آب جمع آوري شده .4

ري و ذخیره به لحاظ فنی و پایش دقیق کیفیت آب جمع آوري شده بپردازند و در صورتیکه سیستم جمع آو
بهداشتی داراي استانداردهاي الزم است، کیفیت آن را تایید و بدینصورت اطمینان خاطر الزم را در ذهن مصرف 

همچنین تحویل کلر به مردم از جانب مراکز بهداشت . کنندگان نسبت به کیفیت آب جمع آوري شده ایجاد نمایند
الزم بذکر . مخازن و سطوح جمع آوري می تواند در این زمینه راهگشا باشد وارائه آموزش هاي الزم براي پاکسازي

است که مطالعات تفصیلی و جامعی نیز در خصوص نقش آلودگی هوا بر آب باران جمع آوري شده تا کنون انجام 
 .نشده که انجام آن یک ضرورت محسوب می گردد

 . ردم به نجس شدن آبورود حشرات و جانوران به داخل مخازن قدیمی و اعتقاد م .5
البته الزم بذکر است استفاده از ایرانیت . ساخت سقف هاي منازل جدید از جنس هاي نامناسب مانند ایرانیت .6

وجه به ذهنیت مردم محلی مبنی بر ولی با ت. نتوانسته تاثیر معنی داري بر کیفیت آب جمع آوري شده داشته باشد
 .یا سفال بیشتر توصیه می شود آلوده زا بودن ایرانیت، استفاده از حلبی

ناچیز است ولی با توجه به اینکه پرداخت ... هزینه اولیه اجراي سیستم که البته در مقابل هزینه انشعاب و آبونمان و  .7
این هزینه در ابتدا براي بسیاري از روستا نشینان دشوار است توصیه می شود که دولت از طریق پرداخت تسهیالت 

الزم بذکر است که در مقایسه با هزینه هاي . ونق و راه اندازي این سیستم در منطقه کمک کندبا بهره اندك به ر
حدودا (سنگین انتقال و تصفیه آب، هزینه راه اندازي این سیستم که عمدتا شامل ساخت مخزن می شود 

ولی منافع . است بسیار ناچیز بوده که از طریق تسهیالت دولتی قابل پرداخت) تومان براي هر مخزن 2000000
حاصل از اجراي اینگونه سیستم ها با توجه به تامین پایدار آب شرب و غیر شرب براي ساکنین شهرها و روستاهاي 

البته پیشنهاد دیگري که مطرح می شود اینست که در .دوردست و بویژه مناطق مرزي استان بسیار زیاد است
ادي این سیستم پرداخته شده و راهکارهاي افزایش بازده طرحی دیگر به بررسی تفصیلی عملکرد و بازده اقتص

در واقع مطالعات تفصیلی در بعد اقتصادي از نظر هزینه هاي اجراي این سیستم به . اقتصادي آن نیز بررسی گردد
روشهاي مختلف و مرسوم در منطقه و منافع حاصل از آن بایستی انجام گیرد تا اطالعات کافی براي تصمیم گیري 

بعبارتی توجیه اقتصادي طرح بایستی تهیه شود تا مردم قانع شوند که اجراي این . تیار مدیران قرار گیرددر اخ
 ).1392؛ نظریان و همکاران، 1390افتخاري، (باشند سیستم به نفع آنهاست و راغب به اجراي آن 

 عدم حمایت مالی و قانونی الزم از اجراي این سیستم ها از جانب دولت .8
هزینه باالي انتقال آب از گرگان به آق قال و دیگر مناطق استان با کیفیت محدود، هیچ گونه مطالعه و کار علی رغم 

لذا توصیه می گردد که در این . جامعی بر روي این سیستم ها که بیش از صد سال در منطقه قدمت دارند نشده است
ح هاي الزم در جهت حل مشکالت سیستم ها تهیه و زمینه با درگیر کردن مشاوران، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی طر

ساالنه  2007بعنوان مثال در ایالت تگزاس آمریکا از سال . بصورت دستورالعمل هاي تکمیلی این طرح الزم االجرا گردند
به بهترین اجرا کنندگان سیستم هاي سطوح آبگیر باران جوایزي اختصاص می یابد و مسابقاتی جهت ترویج این سیستم 

مانند منازل خان ها یا مساجد و  در گذشته مراکز بزرگی .ا برگزار میگردد که قابل توصیه و طراحی در داخل نیز هسته
کرده اند که با  محل جمع آوري و ذخیره سازي آب باران بوده اند و دیگر اهالی از آب جمع آوري شده استفاده می... 



 

توان بر آن  ضمن اینکه می. باشد چنین مراکزي قابل توصیه نیز می توجه به هزینه اولیه این سیستم ها، راه اندازي
  .مدیریت کرده و نکات فنی و بهداشتی را نیز بیشتر رعایت نمود
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Abstract 

Socio-economic assessment of rainwater harvesting systems that are considered as one 
of the efficient approaches in water resource management under deficit conditions, leads to 
a better management practice in the implementation of such systems. This work was aimed 
at analyzing the socio-economic limitations and potentials of rooftop catchment systems in 
Golestan province. The methodology was based on field surveying and questionnaire filling 
in 12 selected sites in Golestan province. Then, each site was hydrologically simulated and 
reservoirs’ volumes were optimized. To evaluate the economic performance of the rooftop 
catchment system, the Net Present Value (NPV) of a typical site was computed. Results showed 
that the system would not be economically justified even with a discount rate of 20% 
during 30 years of simulation. This could be resulted from a low price of water which also 
confirmed by questionnaires results. Based on the social analysis of rooftop catchment 
systems, it was revealed that there was a high degree of satisfaction of these systems by 
residents and users, but it was not welcomed by the new generation of residents in the study 
area. This issue was mainly arisen from the entry and development of urban and rural water 
networks which were more convenient to use as compared with traditional systems. There 
were some other reasons in this background such as low level of knowledge and education 
about rooftop catchment systems especially for new generations, as well as the initial cost 
of the execution of these systems. 

Keywords: Golestan province, rainwater harvesting, socio-economic assessment, rooftop 
catchment system, Net Present Value. 
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