
1 
 

 

  )DRWH(آب باران از سقف خانه ها آوريجمع روشبررسي 

 (مطالعه موردي: استان گلستان)

  3،حسن خسروي  2مسعودي، ريحانه 1غالمرضازهتابيان

   ,Email:ghzehtab@ut.ac.irاستاد، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران -1
 دانشجوي دكتري بيابان زدايي ، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران -2

 استاديار ، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران -3
 چكيده

در پيشرفت يك جامعه داشته و در توسعه و رشد جامعه در ابعاد مختلف كشـاورزي، اقتصـادي و   ذخيره و مصرف آب تأثير بسزايي هاي امروزه روش
آب شرب سالم و شيرين بوده و اين عامل از معيارهاي اوليه و  هاي مختلف عموماً وابسته به تاميناجتماعي نقش بسزايي دارند. بطوريكه انجام پروژه

از لحاظ شرب، كيفيـت بـدي داشـته و    هاي سطحي به علت شوري در مناطق بياباني، آب باشد.ضروري يك طرح عمراني در يك منطقه زيستي مي
و كارآيي و صرفه   DRWH(0F1(هاي حلبيبوسيله سقف ذخيره آب بارشبه مطالعه روش در اين منطقه . عموماً غيرقابل شرب است. در اين تحقيق،

هاي حلبي نسبت به سقفكه استحصال آب باران توسط دهد نشان مي نتايج بطوريكهي اقتصادي اين روش نسبت به ساير روشها پرداخته مي شود.
هم چنين كيفيت آب باران به مراتب از ديگر  بودهمورد استفاده از لحاظ ساختاري مناسب مناطق بياباني  روشباشد و ميتر هزينهها كم ساير روش

 ها برتري دارد عموماً آب باران نسبت به آب سطحي (رودخانه و يا  آب بندان) از لحاظ كيفيت (آلودگي ميكروبي و شيميايي) ارجحيت دارد.سيستم
 .از لحاظ علمي زياد مورد توجه قرار نگرفته است اين روش با وجود اين،

 
 سقف هاي حلبي، مناطق خشكآب باران، ذخيره، كلمات كليدي: 

 مقدمه 

هاي حاصل از زندگي صنعتي و شهري، افـزايش دامـداري، قطـع درختـان جنگلـي و اسـتفاده غيرمعقـول        رشد جمعيت، توسعه شهرسازي، آلودگي
ميلـي   260ايران با متوسط نـزوالت جـوي    .آوردكه فشار مضاعفي بر منابع آب قابل تجديد (سطحي و زيرزميني) و اكوسيستم وارد مي ،اندعواملي

ي رود و بنا به واقع شدن ايـران در كمربنـد خشـك كـره زمـين، وقـوع پديـده خشـكي، طبيعـت          ممتر در سال از جمله مناطق خشك دنيا بشمار 
ه غذاي بيشتر، ضرورت ارتقـاي  انكارناپذير اين سرزمين است و اكثر مناطق كشور داراي منابع آب محدود است. عواملي همچون رشد جمعيت، نياز ب

 نمايد. سطح بهداشت و رفاه اجتماعي، توسعه صنعتي و حفاظت اكوسيستمها، تقاضاي آب را روز به روز بيشتر مي
باشد و اين مقـدار كـم، توزيـع مكـاني بسـيار نـاهمگن دارد. بـه        ميلي متر در سال مي 260همانگونه كه ذكر شد، متوسط نزوالت جوي كشور 

ميليمتر را دارد.  100% از سطح كشور، بارش ساليانه كمتر از 28ميليمتر دارد، در حاليكه  1000% از مساحت ايران بارشي بيش از 1ط طوريكه فق
شود با ورود ساليانه دوازده ميليارد مترمكعب آب ورودي از مرزهـا بـه   % آن تبخير مي70ميليارد متر مكعب نزوالت ساالنه در ايران، حدود  415از 
هـاي استحصـال آب و   عـالوه بـر محـدوديت مقـدار منـابع آب، هزينـه      . ميليارد مترمكعب است 135خل كشور، كل منابع آب تجديدپذير كشور دا

 محدوديت منابع مالي نيز طرحهاي توسعه منابع آب جديد را با مشكل و محدوديت مواجه كرده است.
از دست دادن كيفيت آن، راندمان پايين مصرف در بخشهاي كشاورزي، صنعتي و  بانك جهاني در گزارشي از كاهش سرانه آب قابل استحصال و

ها و نبود هماهنگي بين سـازمانهاي ذيـربط،   شوري و زهدار شدن اراضي، وضعيت نامطلوب تعميرات و نگهداري، محدوديت جبران هزينه ،كشاورزي
 بعنوان چالشهاي پيش رو آب كشور نام برده است.

يزان آب مصرفي بعضي از شهرها و كشورهاي جهان نشان داده شده است براساس آمار ارايه شده در جـدول، مصـرف آب   ، م1در جدول شماره 
ر در شهرهاي كشور ايران به مراتب بيشتر از مصرف سرانه آب در مناطقي است كه از لحاظ اقليم، وضعيت اجتماعي و اقتصادي در رديـف آنهـا قـرا   

هاي زيادي در سطح جهان در جهت كاهش مصرف آب و بهبود الگوي مصرف صورت گرفته و اين اقـدامات  اينكه تالشبا وجود عالوه بر اين،  .دارند
در ايـن   قـرار گيـرد.  هايي از جامعه صنعتي شده است ولي الزم است كيفيت آب آشاميدني نيـز مـدنظر   موجب كاهش مصرف خصوصاً در بخشنيز 

اشكال مختلف سوء مصرف آب از قبيل عـدم دسترسـي بـه     تواند الگوي الزم را نشان دهد.ر منطقه ميهاي موجود دراستا نگرش اصولي به پتانسيل
                                                            

1- Domestic Roof Water Harvesting  
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آب آشاميدني سالم و كمبود تسهيالت و خدمات بهداشتي آب در مناطق مختلف كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشور ايران مسائلي است بايد 
آب همراه با غلبه بر مشكالت بهداشتي كليد ارتقـاء سـطح سـالمت و بهداشـت جامعـه شـهري و       قرار گيرد. بنابراين بهبود وضعيت مصرف  مد نظر

باشد. عليرغم تالشهاي انجام گرفته در جهان، بيش از يك ميليارد نفر آب پاكيزه در اختيار ندارند كه اكثريت آنهـا متعلـق بـه    روستايي محسوب مي
برند كه مشخصه آنها دسترسي ناكافي به آب سالم، ابتالء به عفونت حاصل از مصرف آب ر ميباشند و در محيطي به سكشورهاي در حال توسعه مي

 .آلوده و نامناسب، فقدان آب آشاميدني سالم، بهسازي محيط و مراقبتهاي بهداشتي ناكافي است.
 

 مصرف سرانه آب در بعضي از كشورها – 1جدول شماره 

 كشور شهر
مصرف سرانه 
 (ليتر در روز)

 وركش شهر
مصرف سرانه 
 (ليتر در روز)

 87 عربستان ظهران 155 ايران شيراز
 87 اندونزي - 166 ايران قم

 90 مالزي - 178 ايران لرستان
 100 مكزيك - 234 ايران خوزستان
 108 بلژيك - 188 ايران اصفهان
 128 يونان آتن 200 ايران تنكابن
 131 عربستان رياض 50 يمن صنعا

 133 قبرس نيكوزيا 70 رالجزاي الجزيره
 150 مجارستان - 80 عمان عمان
 177 هلند آمستردام 80 تونس تونس

 242 آمريكا - 110 كازابالنكا كازابالنكا
 263 انگلستان لندن 184 كويت كويت

 
رود. متأسـفانه در  به شمار مـي  هاي آيندهاجتماعي در دهه –كمبود آب در ايران يكي از عوامل محدود كننده اصلي توسعه فعاليتهاي اقتصادي 

 كشور ما هنوز رويكردهاي جديد زياد از لحاظ عملي و علمي مورد بررسي قرار نگرفته است به همين جهت دستيابي به الگوهاي جديد و علمـي آب 
تـاكنون در كشـور در   يك اصل اساسي و ضروري است كه اين مهم جز با ايجاد يك نظام جامع مديريت آب ميسر نيسـت. مجموعـه اقـداماتي كـه     

ارتباط با تأمين آب كشاورزي، شهري و صنعتي انجام شده، عمدتاً در زمينه مديريت توليد و عرضه آب در شـهرها بـوده اسـت و كمتـر تـوجهي بـه       
دني روسـتاييان  رويكردهاي جديد گرديده است بنابراين توجه به الگوهاي موجود در منطقه و كارآيي نسبي آنها، ضمن رفع معضل كمبود آب آشامي

جـويي  هاي مصرف آب خانوار از لحاظ اقتصادي و بهداشت نمايد. به همين دليل تجديدنظر در الگوي مصرف و صرفهميتواند كمك بسزايي در زمينه
ز اهميـت و  وري و راندمان توليد كليه بخشهاي توليد و مصرف كننده آب و نيز بخش مصرف خانگي اآب خصوصاً در بخش كشاورزي و افزايش بهره

تأمين آب آشاميدني سالم و كافي جزء ضروريات زندگي است كه با وجود تالشهاي انجام گرفته چندين ميليون نفر از  اولويت بااليي برخوردار است.
آب در ايـن  مردم دنيا، بخصوص جامعه فقير و دور افتاده كشور به داليل مختلف از قبيل تمركز رفـاه در شـهر و سيسـتم سـنتي و پيچيـده تـامين       

 مناطق افراد هنوز از اين نعمت برخوردار نيستند.
شـده اسـت.   ها (حلبي و شيرواني) در مناطق زيادي از دنيا مورد قبول است و تكنيكي است كه از روزگار قديم استفاده ميجمع آوري آب سقف

پيچيده باشد در كشورهاي آفريقـايي در موقـع بـارش طوفـاني     تواند ساده يا شود كه ميها در تمدن قديم باستاني نيز ديده ميآوري آب سقفجمع
هاي تامين آب و يـا  تري در جهت كاهش هزينههاي پيچيدهشود در كشورهاي صنعتي دنيا، سيستملبه بام قرار داده ميمدگي آظرفي در زير پيش 

شود بطوريكه بـا  ن پهن برگ براي جمع آوري آب استفاده ميدر مناطق دور افتاده توسعه داده شده است. طبق گزارشها موجود در اوگاندا از درختا
 .(6)ليتر آب جمع نمود  200توان حدود اين روش در يك بارش مي

هاي جمع آوري آب بارش شناخته شده است با وجود اينكه سطح كلـي يـك سـقف محـدود     هاي حلبي زير مجموعه روشآوري آب سقفجمع
شود ميزان انـدك آب جمـع شـده بـا ايـن      ست و بعلت اينكه جزء ساختمان است منبع نزديك محسوب ميبوده ولي نسبت به سطح زمين تميزتر ا

هاي پوشالي (كاهگل) بـه  در مناطق خشك با تغيير وضعيت سقف از حالت سقفبنابراين اين روش  .)5 (كندپاكي و تميزي آب جبران مي ،روش را
، يا سفالي) امكان پذير است. البته با كمبود مواد مورداستفاده مرسوم يا بعلـت بـاال   asbestos هاي ايرانيتتر (حلبهاي مواج، يا صفحهمصالح سخت

 افتد.  رفتن قيمت بخودي خود تغيير وضعيت اتفاق مي
ي هـا بـر مـديريت و اجـرا    ها داشته كـه ايـن تفـاوت   ها بعنوان يك سيستم تامين آب، اصوالً تفاوت ماهيتي با ديگر سيستمآوري آب سقفجمع

ريزي شده است كه در حالت تنظيم نادرست، گزينه خوبي براي تامين آب نيسـت.  ها موثر است اين سيستم براساس يك حجم معين آب پايهپروژه
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لـي بـا   هاي بزرگ استفاده گردد. همچنين بنا به وابسته بودن به فصل بارش كه در اين زمان نيز ميتوان از منابع استفاده نمـود و مگر اينكه از پيمانه
هاي خانگي نسبت آوري آب سقفوجود اين ميتوان آن را ذخيره نمود در فصول خشك استفاده نمود و يا اينكه كيفيت آن برتر است. عمليات جمع

ن ناچيز بـوده  نمايد و هزينه نگهداري و مرمت آها با اينكه به عمليات زياد در سطح كوچك نياز دارد بنابراين، مديريت آن نيز فرق ميبه ساير پروژه
 )3كه از اين نظر، صرفه اقتصادي آن باالست (

 هامواد و روش
 مطالعه منطقه مورد 

طول شرقي از نصف النهار مبدأ  56ْ  14َ تا  53ْ  51َعرض شمالي و   38ْ  05َ  تا 36ْ  24َاستان گلستان در ناحيه جنوب شرقي درياي خزر و بين 
شود. رشته كوه البرز به صورت ديواري، بعنوان عامل صعود دهنـده بـارش   اي و كوهستاني تقسيم ميبخش جلگهقرار دارد و از نظر توپوگرافي به دو 

در استان گلستان است ولي بعلت عدم وجود كوه مرتفع و نزديكي بيابان خشك قره قوم تركمنستان در نواحي اترك اقليم نيمه خشـك تـا خشـك    
شـود. همچنـين،   هاي خزري از ميزان بارنـدگي كاسـته مـي   از غرب به شرق، با ناچيز شدن اثرات توده مطالعه با حركت حاكم است. در منطقه مورد

باشـد. بـه   ترين ماههاي سال مربوط به ماههاي آذر تا ارديبهشت مـي باشد. پربارانترين فصل سال ميترين فصل و زمستان پربارانتابستان كم باران
 ).2افتد (جدول شماره د بارندگي به ترتيب در فصول پاييز، زمستان، بهار و تابستان اتفاق ميدرص 7/9، 4/25، 6/38، 3/26طور متوسط 

 
 متوسط بارندگي ساالنه ايستگاههاي منطقه مورد مطالعه -2جدول شماره

 (ميلي متر)ساالنهبارش   ايستگاه
 206 اينچه برون
 215 ترشكلي

 207 دده  الوم چات
 159 داشلي برون

 263 قازانقايه
 359 قلعه جيق
 353 مراوه تپه

 279 هوتن
 

روسـتاهاي  بـه  لت شوري آب رودخانه در فصل خشـك،  ه عغير از رودخانه اترك در دسترس نيست ولي به در ناحيه اترك، منابع سطحي آب ب
اهالي بـه دليـل نداشـتن تـانكر     از روستاها شود و در اين مناطق ميزان آب بهداشتي اندك است. در بسياري دور افتاده با تانكر سيار، آب رساني مي

شود طبق اظهارنظر مسئولين اداره آب و فاضـالب  ثابت و فقدان منبع كافي براي ذخيره آب، و يا عدم وجود ماشين آالت الزم به موقع آبرساني نمي
نـدارد و آب موجـود   وجود  ناطق مشكالت زيادي وجود داشته، زيرا كه آب قابل شرب براي مناطق روستاييدر تامين آب شرب براي اين مروستايي 

 كيلومتري منتقل شود. 120تا  70آب مورد نياز اين مناطق از فواصل فاقد كيفيت الزم براي شرب است و گاه به ناچار 
لي، حمل آب بسيار دشوار و گران است مثالً در برخي از مناطق، فاصله رفت و به لحاظ طوالني بودن فاصله روستاها از يكديگر و از منبع آب اص

هزار ريال هزينه دارد. در  40رسد. در اين روستاها هر متر مكعب آب رساني براي دولت بالغ بر كيلومتر مي 200-300برگشت به روستا به بيش از 
 ها و شور شدن در فصل خشك قابل استفاده نيست.شد كه بعلت آلودگيمين مي% روستاهاي شهرستان از رودخانه اترك تا70گذشته آب بيش از 

هـا، ايسـتگاههاي منـابع ذخيـره     همچنين با وجود پراكندگي روستاها و وسعت شهرستان گنبدكاووس، نگهداري تاسيسات آبرساني مانند: پمپ
كنـد.  صيصي دولت به اين امر، كمكي به رفـع نيـاز مـردم منطقـه نمـي     آب، و بيش از دهها كيلومتر خطوط لوله، هزينه زيادي دارد و اعتبارهاي تخ

 هاي آب رساني منجر به خشك شدن منابع زميني آب آشاميدني روستايي اين منطقه خواهد گرديد.خسارت وارده به شبكه
 

 روش تحقيق

مورد تاكيد قرار گرفتـه اسـت بـا رعايـت الگـوي      عنوان يك راهكار اساسي جهت بهبود وضع مصرف آب ه تعيين الگوي مصرف آب برمبناي خانوار ب
هاي گذشته استراتژي تامين آب مصرفي مناطق روستايي در دهه توان شاخصهاي اقتصادي، اجتماعي مصرف آب را ارتقاء بخشيد.مصرف درست مي

رفت زيـرا مشـخص شـده اسـت كـه اسـتراتژي       و كاهش مصرف سرانه با استفاده از تكنولوژي ارزان و ساده مانند حفرچاه و قناتها مورد توجه قرار گ
در ايـن تحقيـق ضـمن بررسـي الگـوي جمـع آوري آب بـا         مطلوب بايد تركيبي از رعايت الگوي مصرف آب بهينه، كيفيت و بهداشت را در برگيرد.

 شود.هاي حلبي و شناسايي آن، به ارزيابي وضعيت الگوي مشخص شده پرداخته مياستفاده از سقف
. همچنين باشدميقابل اجرا راحتي ه هاي خانگي روشي ابداعي است كه مسئله نيازهاي آب را حل نمايد و بش بوسيله سقفجمع آوري آب بار
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هـاي  هاي ديگر از قبيل آلودگي و افت سطح آب زيرزميني مبراست. اين رويكرد جديد در چـارچوب سياسـت  موجود در روش مشكالتاز اين روش 
 رود.عكس شده است كه منبع خيلي مفيدي براي تامين نياز آب خانگي به شمار مياغلب كشورهاي توسعه يافته من

نمايـد و  شناسي منطقه، آب را مستقيماً به محل ذخيره تحويل مـي هاي بارش با توجه به عدم وابستگي به توپوگرافي و زميناستفاده از سيستم
سازي و گردد. اجراي و پياده سازي اين روش، از لحاظ مديريتي، مشابه پيادهته ميبار مسئوليت حمل و نقل آب بويژه از دوش زنان و كودكان برداش

آوري رحـال، جمـع  ه به توانند خودشان تامين آب را كنترل نمايد.اجراي اصول بهداشتي است و يكبار كه سيستم توسط افراد ذينفع ايجاد شود مي
هاي كه مدت مديـدي  تواند مسئله تامين آب را حل نمايد، در وضعيتبه تنهايي نمياست بطوريكه  زهايي نيهاي خانگي داراي محدوديتآب سقف

و  بر است ذخيره آب توسط تانكرآب در مضيقه است الزم است ظرفيت مخزن افزايش يابد تا بتواند دوره خشكي را سپري نمايد اين امر كمي هزينه
 ):3(  هاي خانگي در موارد زير مفيد استجمع آوري آب بارش بوسيله سقفاستفاده از  مراه دارد.ه آب انبار امنيت تامين آب را به

 هاي زيرزميني مشكل باشد يا اينكه منابع زيرزميني آلوده گشته باشد.در مناطقي كه تامين آب از سفره -
 منابع اصلي تامين آب شرب آب سطحي بارش باشد. -
 باشد. اي مشترك نامناسبدر مناطقي كه مديريت منابع نقطه -
 باشد.ميهزينه بر  دشوار و بآدر مناطقي كه حمل  -

نمونـه از منطقـه روسـتايي     100و حدود اين تحقيق براساس مطالعات انجام گرفته جمع آوري آب بارش در منطقه نيمه خشك اجرا گرديده است 
نمودند و بقيه مخلوطي از آب سطحي (رودخانـه و يـا آب   ه ميمورد بررسي قرار گرفت از اين ميان فقط تعداد از مخزنها منحصراً از آب باران استفاد

 بندان) و آب باران را براي شرب به مصرف مي رسانند.
 نتايج

 ميزان آب استحصال شده در زمانهاي مختلف و سطح هاي متفاوت از سقف حلبي نصب شده را نشان مي دهند.  4و  3جدول
 

 مترمربع 100ت با سطح حجم آب استحصال شده در زمان هاي متفاو -3جدول
 نام ايستگاه )mm(ميزان بارش (مترمربع)سطح سقف  آب (ليتر) حجم تعداد روز تعداد ماه

 اينچه برون 206 100 20600 9/154 2/5
 ترشكلي 215 100 21500 7/161 4/5
 دده الوم چك 207 100 20700 7/155 2/5

 داشلي برون 159 100 15900 6/119 4
 قازانقايه 263 100 26300 7/197 6/6

 قلعه جيق 359 100 35900 9/269 9
 مراوه تپه 353 100 335300 4/265 8/8

 هوتن 279 100 27900 8/209 7
 

 مترمربع 65حجم آب استحصال شده در زمان هاي متفاوت با سطح  -4جدول
 نام ايستگاه )mmميزان بارش( سطح سقف(مترمربع) آب (ليتر) حجم تعداد روز تعداد ماه

 اينچه برون 206 65 13390 7/100 4/3
 ترشكلي 215 65 13975 1/105 5/3
 دده الوم چك 207 65 13455 2/101 4/3
 داشلي برون 159 65 10353 7/77 6/2
 قازانقايه 263 65 17095 5/128 3/4
 قلعه جيق 359 65 23335 5/175 8/5
 مراوه تپه 353 65 22945 5/172 8/5
 هوتن 279 65 18135 4/136 5/4

 
هـاي تـامين آب سـرانه را در    هزينـه  5هاي سنتي بيشتر است. جدول شمارههاي حلبي براي جمع آوري آب نسبت به روشهزينه استفاده از سقف

 دهد.نشان مي را  منطقه شهرستان گنبدكاووس
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 هاي مختلف تامين آب شرب ساالنهمقايسه روش -5جدول شماره 
 بهاء به ريال منبع
 200 ريآب شه

 - هاي عميقچاه
 - سقف حلبي

 340 آب سطحي و رودخانه
 

هـا و  است ولي در مقايسه استفاده از آبهاي عميق زيرزميني با ريسك زياد (بعلت پر شدن چـاه  ارزانترهاي حلبي دوبرابر هزينه استفاده از سقف
د انتظار زياد از منبع تامين سنتي آب است و يك منبع كـل آب مـورد   شواي كه باعث گراني تامين آب ميگزينه .همراه مي باشدمحدوديت منبع) 

ين صورت نياز را تامين نمايد در كشورهاي كم درآمد افراد مايل به استفاده از منابع و روشهاي مختلف تامين آب بسته به دسترسي و نياز است در ا
هاي حلبي وابسته به بزرگي مخزن است در صورت اسـتفاده  هاي سقفد هزينهآيها نيز به شدت پايين ميهاي بزرگ مورد نياز نيست و هزينهمخزن

برابـر تـانكر قبلـي،     5شود (در فصل مرطوب) و در صورت استفاده از تانكري بـا بـيش از   نياز آبي برطرف مي% 70ليتر،  1000از تانكري با ظرفيت 
ته است علت اين امر، مربوط به پر كردن تـانكر اسـت كـه تانكرهـاي كـوچكتر      % نياز ترقي داش20شود فقط % نياز آبي افراد خانواده برطرف مي90

 شود.بزرگتر سالي يكي دو بار پر مي شوند ولي تانكرهايمرتباً پر مي
ي جهت كنتـرل و رعايـت   يشود در حاليكه ساير روشها داراي روش هاهاي است كه در مورد كيفيت اعمال ميدليل ديگر بر هزينه، تنگ نظري

رسد كه از لحاظ بهداشتي كيفيت كمتري داشته باشد كه بخشي مربـوط بـه داليـل عملـي     به نظر ميDRWHبهداشتي است. ولي سيستم  اصول
طلبد. اسـتفاده از ايـن نـوع سـاختار بـراي ديگـران       بزرگي مخزن هزينه زيادي را مي گردد.ايمني و سالمتي آب و بخشي به داليل زيبانمايي بر مي

هاي ارزانتر هاي جانبي و اضافه برطرف گردد استفاده از مخزناين راستا، به اندازه مخزن و سيستم انتقال آب توجه شود تا هزينهمطلوب نيست. در 
تـر  هاي موقت مناسبتر است و پياده نمودن آن نيز سادههاي پلي اتيلن حفاظ دار براي استفادهاستفاده از پالستيك .دهدهزينه را به نصف تقليل مي

 باشد.مي
 WHOاسـتفاده شـود. طبـق اسـتاندارد جهـاني       اغلب مورد بحث است كه بويژه در مواقعي كه آب براي شـرب  DRWHكيفيت آب سيستم 

)WHO ،1997 عدم وجود باكتري (E.Coli  هاي تامين آب براي سيستمميلي ليتر بعنوان استاندارد آلودگي ميكروبي انتخاب گرديد كه  100در
ب سقف بعضي مواقع با اين استاندارد همخواني دارد ولي كيفيت آب بيشتر به زمان وابسته اسـت و از الگـوي بـارش مطابقـت     شرب مناسب است. آ

ها برتري دارد عموماً آب باران نسبت به آب سطحي (رودخانه نمايد. نتايج حاصله نشانگر اين است كه كيفيت آب باران به مراتب از ديگر سيستممي
الزم .از لحاظ كيفيت (آلودگي ميكروبي و شيميايي) كامالً ارجحيت داشته ولي به خوبي سيستم آب شـهري كلريـزه شـده نيسـت      و يا  آب بندان)

روز بعـد تعـداد    4تا  5/3يابد. ها افزايش ميبذكر است كه بر اثر ته نشت رسوبات و هالكت باكتري با گذشت زمان كيفيت آب باران حاصله از سقف
البته وجود فيلتر در بهبود كيفيت مهم است و همچنين مجراي ورودي و خروجي نيز طوري طراحي شود كه با كاهش  يابد.مي كاهش E.Coliبعد 

 ميزان اختالط آب گردد تا ميكروب از بين بروند.
س طراحـي  اسـا  مـوثر اسـت.   DRWHها بـر مـديريت و اجـراي    كه اين تفاوتها دارد هاي آشكاري از ديگر سيستمتفاوت DRWHسيستم 

DRWH      براساس مقدار معيني از حجم آب بوده در صورت عدم مديريت خوب، گزينه خوبي براي تامين آب نيست مگـر اينكـه گنجـايش مخـزن
تـوان   DRWHشديداً فصلي است بدين معني كه منبع آب ديگري نيز الزم است. اين منبع به همراه سيستم  DRWHافزايش داده شود.سيستم 

 ف نمودن نيازها باشد.كافي براي برطر 
 

 گيرينتيجهبحث و 

جمع آوري آب سقفهاي حلبي گزينه ارزان در شرايط سـخت بيابـاني،   با توجه به نتايج به دست آمده در منطقه مورد مطالعه مي توان بيان كرد كه 
هاي جديدالتاسيس براي تهيه  لسي و شهركهاي آبي خيلي عميق، اراضي يا مناطق مرتفع كوهستاني، مناطق با آب زيرزميني بدكيفيت و يا سفره

ها ارزانتر بوده از لحاظ مدت زمان و زحمت كمي نياز دارد در مناطق كـم جمعيـت از لحـاظ    باشد. اين روش نسبت به ساير گزينهآب آشاميدني مي
ها مهيا نمود بطوريكه نسـبت   براي شهركبه لوله كشي نشان ميدهد با اين روش ميتوان آب اضافي هزينه نگهداري و عمليات كارائي بهتري نسبت 

ستايي به تانكرهاي متحرك ارجحيت دارد در مناطق پرآب نيز بعنوان آب مكمل و يك منبع پايدار با كيفيت برتر ميتوان استفاده نمود در مناطق رو
درسـتي شناسـايي   ه فاده از سقفهاي حلبي ببا وجود مزاياي اين روش، است نمايد.هاي جديد اقتصادي و اجتماعي عرضه مياز لحاظ معيشتي فرصت

هـا، كيفيـت و   ، هزينـه در ايـن روش  نشده است و استفاده از اين روش در صورتي مورد توجه قرار گرفته كه ديگر گزينه موجود نباشد. مقوله اصـلي 
 . مي باشدمسائل موجود در پياده سازي 
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