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 دهيچك

ت يفيو ك يبردارن بهرهيينه پايآب باران با توجه به هز يآورجمعبا توجه به محدوديت منابع آب، استفاده بهينه از اين منابع بايد مدنظر قرار گيرد. 
برداري آب باران بهرهن مطالعه يدر ارد. يرشرب مورد توجه قرار گيغ يازهاين نيجهت تامموثر  يبه عنوان راهكارتواند يصله منسبتاً مناسب آب حا

رشرب مورد يغ يازهاين نيآزمايشگاه مركزي واقع در دانشكده منابع طبيعي و علوم دريايي دانشگاه تربيت مدرس به منظور تام ساختمان از بام
آب باران از  يبردارو بهره يآورمناسب به منظور جمع هايستمير شرب برآورد شده و سپس سيغ يازهاين منظور ابتدا نيبدفت. قرار گر يبررس
 .ندديگردو ارايه  يطراح

 يآب يهاسازه آب، استحصال آب باران، منابع ،نهيبه يبرداربهره :يديكلمات كل

 

 مقدمه

انداز روشن و مناسبي آتي متأسفانه چشم هايدههدر  انهيا و بخصوص در خاورميب نقاط دناغل در ارديو پا نيريدسترسي به منابع آب ش تيمحدود
 استحصال اتيعمل بهآنها  نيت كه عمده تركرده اس دايپ  شيافزا محليو  داريپا زيو ن نهيكم هز هاينهيبه گز لياكنون تماخاطر  نيبه هم. ستين

0Fآب باران

 ].1[ گرددمتعارف باز مي ريغ منابع ازاستحصال آب  زيو ن 1

 زـني نتاـباس ناـنيايرا ].2[ تـسا دهوـب قبل لسا 4000) در فلسطين( بـنق  ايحرـصآب در  لصاـستحا نوـفناز  دهتفاـسا هداشو ليناو
 دهساي هاروش جنوبيو  شمالييمريكاآ نبوميا. ندادهپرميكر رانباآب  ازو  اثحدا خشك مناطقو دام در  بشرآب  تأمين ايبر هائيرنبااضحو

 قديم از اـهمبا پشت سطحآب از  لستحصاا ].4و3[ نداداده ارقر  دهستفاا ردمو لـقب لسا 700تا 400ودحددر  ورزيكشا ايبرآب را  لستحصاا
 سطح يكدنزو در  هـپاي يكروي  بر هامبا پشتآب در  ضد مصالحاز  ليااسترا ركشودر  ايقيـع حطوـس هـك دـهدمي ننشا  بقاسو. ستا دهبو يجرا
 آوريفندر  هدـعم آوريوـنلذا  .تـسا هدـيشـم آوريجمع حسطو يناز روي ا دامو  ورزيشاـك فمصر براي رانباآب  و نداميساخته مينز
 ].4و2[ سترخ داده ا 1960ههدر د مريكاو آ فلسطين غاليـشا ياـمينهزسرو  ليااسترا يهاركشوآب در  لستحصاا

ن آب مورد نياز برخي از مصارف تواطق شهري و برون شهري است و ميبرداري آب باران در منااي مهار و بهرهاستحصال آب باران روشي بر
 ].3و2[ شرب دام و غيره را در مقياس كوچك با اين روش تامين يا ذخيره كرد صنعتي، خانگي، فصاي سبز،

لذا براي بسياري از مصارف  ،شودآوري ميل از آلودگي زياد، جمعد كه آب قبآوري آب باران قبل از رسيدن به زمين، اين مزيت را دارجمع
اي به شرايط اقليمي (ميزان بارش)، ميزان برداري از چنين سامانههاي الزم براي بهرهبزار، وسايل و مهارتچگونگي ا]. 1[ خانگي مناسب خواهد بود

در بسياري از  ].5[ ل اجراي طرح و برخي عوامل جزئي ديگر بستگي دارد(كاربري) و شرايط صنعتي و اقتصادي مح ي مصرف آب تقاضاي آب، نحوه
توان آب را بدون پوشانند. در چنين بامهايي اگر ناودان داشته باشند ميها را با ورق آهن گالوانيزه و سفال ميمناطق مرطوب و نيمه مرطوب بام

آوري آب باران نمود. در بام بوسيله پالستيك اقدام به جمعتوان با پوشاندن ز ميهاي كاهگلي نيآوري نمود. حتي در مناطق با باممخارج زياد جمع
ي مكمل ساير منابع آب موجود تواند بطور موثرها ميآوري آب باران از بام، باز جمعهايي كه بارندگي كافي باشدهاي اقليمي خوب و زمانوضعيت

 ].6[ دهدهاي مختلف آن را نمايش ميقسمتآوري آب بام و جمع پروژه شماي كلي يك 1شكل  باشد.

                                                 
1  Rain Water Harvesting 



 

 آوري آب بامجمع سيستمشماي كلي از  :1شكل 

  

 ]:6[ شودير را شامل ميز يهامزايا و سودمنديآب باران  يآورجمع يبه طور كل

  .باشديمطرح مآوري و استفاده از آن آب رايگان است و تنها هزينه براي جمع -

 .پر هزينه ندارد و لذا نياز به شبكه پيچيده و تفاده نزديك منبع هستندآوري و نقطه اسنقطه جمع -

  .كندآب باران منبعي از آب را در  زمانيكه آب زيرزميني در دسترس يا با كيفيت نيست يا ميزان آن كم است مهيا مي -

  .كندمي ايجادسختي درحد صفر آب باران كاربرد وسيعي براي آن در موادي كه آب سبك مورد نياز است،  -

  .گرددآب باران فاقد سديم است كه براي شرب افراد خاص توصيه مي -

  .اي آبياري باغچه و محوطه بسيار مناسب و در دسترس استرآب باران ب -

  .دهداي را كاهش ميو همچنين منابع آالينده غيرنقطههاي سيالبي برداشت آب باران جريان -

  د.دهداختي آب مصرف كنندگان را كاهش ميبرداشت آب باران هزينه پر -

 .كندبرداشت آب به كاهش اوج نياز آبي مصارف شهري و آبياري كشاورزي در فصل تابستان كمك ميهمچنين   -

وم دريايي واقع در دانشكده منابع طبيعي و عل يشگاه مركزيبرداري آب باران به منظور تامين نياز غير شرب از بام آزماق بهرهين تحقيلذا در ا
 قرار گرفت. يدانشگاه تربيت مدرس مورد بررس

 

 هامواد و روش

 الف: منطقه مورد مطالعه:

ت حدود مناسب به مساح ايداراي عرصه ت نمود وينور آغاز به فعال يس دانشگاهيدر پرد 1363از سال  ييايو علوم در يعيدانشكده منابع طب
دقيقه  34درجه و  36دقيقه طول شرقي،  2درجه و  52اشد. اين پرديس در موقعيت جغرافيايي بمتر مربع و همجوار با درياي خزر مي 700000

قرار  به عنوان نمونه ساختمان آزمايشگاه مركزي اين پرديس مورد مطالعه تر از سطح دريا قرار دارد.متر پايين 15عرض شمالي با ارتفاع حدود 
 نمايش داده  شده است.ان آزمايشگاه نقشه دانشكده و موقعيت ساختم 2گرفت كه در شكل 



 

 و موقعيت ساختمان آزمايشگاهدانشكده نقشه بناهاي موجود در : 2شكل 

 

  ب: روش مطالعه:

 محاسبه نياز آب غير شرب روزانه:  -1

شگاه، يركنان آزماشود. با احتساب كايرا شامل م يس بهداشتيسرو 6شگاه و يآزما 8 انبار، ،متر مربع 1175با مساحت  يشگاه مركزيآزما
ده يبار كش 4ن هر فالش تانك به طور متوسط يبنابرا ،ندشگاه مشغولينفر در آزما 24 در طي روزان و نگهبان ساختمان به طور متوسط يدانشجو

ساختمان  ياهكل  فالش تانك يكه براتر هر فالش تانك آب مصرف خواهد كرد يل 32باشد كه روزانه يتر ميل 8. حجم  هر فالش تانك شوديم
 لذا:گردد.  يتر ميل 192با   اه روزانه برابرشگيآزما

  تريل 8حجم هر فالش تانك 

  بار در روز 4متوسط تعداد استفاده از هر فالش تانك به طور 

  تر بر روزيل 32از  هر فالش تانك يمقدار آب مورد ن

 تر بر روزيل 192 آزمايشگاهساختمان  يهاكل فالش تانك ياز برايمقدار آب مورد ن

 طراحي تاسيسات الزم: -2

بدين منظور با توجه به نوع  ،كننده گرديدرد زمان تمركز سطوح جمعآوري آب باران اقدام به برآونظور طراحي تاسيسات الزم جهت جمعبه م
 رابطه مانينگ به شرحبه ترتيب از روش موج سينماتيك و  ،باشدكننده ميهاي مختلف كه شامل سطح جمع كننده و كانال منتقل  جريان در بخش

  زير استفاده گرديد.

Time of concentration =Tc overland flow + Tc gutter flow  

Tc for overland flow: 

L=10 m,  S=0.21m/m, for  Roof  n = 0.011 

Tc overland flow= 44.4 sec 

 Time of concentration for Gutter flow calculated with manning equation: 



n= 0.011, R= 0.061017, and S = 1% 

 Time of concentration for Gutter flow= 20.9 sec 

Total Time of concentration= 44.4+ 20.9=65.3 sec                                                           

فراواني و در نظر  –مدت  –باشد. كه با توجه به منحني شدت  ثانيه مي 3/65ه سطح جمع آوري آب باران  بنابراين زمان تمركز محاسبه شد
بنابراين  ،تواند در طراحي استفاده گرددباشد كه  نمي بارش بسيار زياد ميشدت  باشد گرفتن زمان بارش براي اين زمان تمركز كه كوتاه مي

 ميليمتر 15عددي در حدود براي منطقه مورد مطالعه استفاده نمود كه با استناد به مطالعات انجام شده  اي بايست از حداكثر شدت بارش لحظه مي
  بر ساعت ثبت شده است. لذا اين عدد در محاسبات استفاده گرديد.

 طبق روش استداللي: 

Q= 1/360.CIA 

 .آيد بدست ميبر ثانيه  ليتر 65/4دبي جريان  I= 15 mm/hو  A=1175 m2و  C=.95 برايلذا 

 طراحي مخزن : -3

كه بارندگي  گاه و همچنين توانايي ذخيره آب براي روزهاييشيآزمادر ساختمان مخزن مورد نياز براي ذخيره رواناب بر اساس ميزان نياز روزانه 
شناسي اخذ گرديد كه بر اين اساس هوا ميلي متر شهر نور از سازمان هاي با بارش بيش از يكدين منظور آمار تعداد روزشود بوجود ندارد انجام مي

 10حداكثر  ، اي طراحي شد كه بتواند نياز حداقل اين دوره.  بر اين اساس حجم مخزن به گونهدهدروز يك بارندگي رخ مي 6متوسط هر به طور 
 در نظربراي آن متر مكعب)  5/3با (تقريمتر مكعب   456/3 حجمرا تامين كند. بدين ترتيب ها و مصرف روزانه حين بارندگيروز بدون بارش 

 گرفته شد.

1Fدهنده جريان اوليهانحراف طراحي -4

2: 

هاست. لذا به داليل بهداشتي و مقدار زيادي گل و الي و آالينده شود دارايها جاري ميها يا حياطبطور طبيعي اولين آب باراني كه از بام
ترين راه عملي براي اين منظور خارج كردن آب اولين باران از مخزن است. ساده يش شود.چنين آبي بايد پاال ،همچنين به منظور قابل شرب كردن

اي هاي خودكار سادهتوان آب اول بارش را از مخزن خارج نمود. همچنين سيستمبه وسيله يك دريچه تخليه و حتي يك تكه شيلنگ پالستيكي مي
 3طراحي شده به صورت شكل  انحراف دهنده جريان اوليه شوند.ت كه به سادگي نصب مياوليه نام دارند طراحي شده اس جريانكه انحراف دهنده 

لي ورودي به مخزن گردد. دهد كه وارد لوله اصشود و سپس به آب اضافي اجازه ميكه لوله با آب اوليه پر مي PVCهاي ايستاده لوله يعني باشدمي
ن رسوبات دارند كه پس از رگبار امكان باز شدن دارند. همچنين جهت جلوگيري از هاي ايستاده در كف خود بخشي جهت پاك كرداين لوله

شود شود كه با شدت بسيار ماليم باز است و آب از آن خارج ميشيري تعبيه مي ،چرخش آب در بخش آشغالگير و ورود به مخزن در بخش انتهايي
اينچ به ازاء هر گالن آب توصيه شده  33اينچ طولي برابر  3هاي با قطر ر لولهدتا جريان چرخشي بخش آشغالگير را خنثي كند. به عنوان راهنما 

 ،شود و پس از پر شدن قسمت زيرين آنتوپ توسط رواناب اوليه شناور مي نمونه مشابه ديگر لوله ايستاده با سوپاپ توپي است  كه ]. 6[ است
  .گرددابقي رواناب وارد مخزن اصلي ميمجراي باال توسط نيروي غوطه وري توپ درون آب بسته شده و م

                                                 
2 First Flash Diverter  



 

 انحراف دهنده جريان اوليهسيستم دو نوع  :3 شكل

 

 يريگجهينت

آب باران به  ين راستا جمع آوريرد. در اين منابع مورد توجه قرار گيت ايريدار در مديپا يد به عنوان روشينه از منابع آب موجود باياستفاده به
هاي استحصال آب بوده كه از قديم تا كنون همواره ها يكي از انواع روشجمع آوري آب از سطح پشت بام .باشديممطرح  ياقتصاد يعنوان راهكار

و  ياز آبيرد.  نيقرار گ يمورد بهره بردارر شرب يتواند به منظور استفاده غيد ميآين روش به دست ميكه از ا يآب .]7[مورد استفاده بوده است 
ن يزان بارش مناسب باشد استفاده از ايكه م يطيرد. در مجموع در شرايسات مدنظر قرار گيتاس يد در طراحياست كه با ياز نكات يميط اقليشرا

آوري آب به عنوان بخشي از مطالعات جامع منابع آب و خاك در مناطق بته تاكيد زياد بر آن است كه جمعال و مناسب خواهد بود. يروش اقتصاد
 هاي فني، كشاورزي، اقتصادي و اجتماعي و اهداف بنيادي مورد نظر قرار گيرد.ه طوري كه كليه ابعاد و ديدگاههدف، در نظر گرفته شود ب

ترين عوامل موثر بر عدم موفقيت اجراي اين ، عمدهآوري كننده آب بارانهاي جمعهمچنين مديريت ضعيف و عدم مراقبت كافي از سيستم
 هاي جديد بايستي به طور مرتب و مداوم به ويژه در فصول بارندگي بازرسي و كنترل شوند.لذا سيستم ،]8[باشد ها ميگونه طرح
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