
محمدتقی دستورانیدکتر 
. استاد دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

( رربی ض)سیستم ترکیبی استحصال آب باران و پساب تمیز 
خانگی جهت استفاده های غیر شرب منازل

وبینار تخصصی جمع آوری آب باران برای مصارف شهری و خانگی
پژوهشکده مدیریت آب دانشگاه محقق اردبیلی

1399خرداد 29



مقدمه
ق امروزه تامین آب مورد نیاز خصوصا برای شهرهای بزرگ و پر جمعیت واقع در مناط

ستخشک و نیمه خشک به یک چالش بزرگ مدیریتی در این مناطق تبدیل شده ا

:در کالن شهرها•

مشکل جدی کمبود آب و سرعت باالی بزرگتر و بزرگتر شدن این مشکل•

پس از بارش مصرف آب شهری افزایش می یابد•

روانابهای زیرقشری با نیترات باال موجب آلودگی آب زیرزمینی میشود•

(ر عکسدر کشور ما ب)موضوع طراحی شهری بر مبنای رواناب در برخی از کشورهای پیشرفته •



مقدمه
م فراهدر اینگونه شهرها و نیز افزایش بهره وری آب در چنین شرایطی 

ین میتواند راهکارهایی جهت کمک به حل اکردن منابع جدید تامین آب 
.  معضل باشد

:پشت بامها
ا و در این خصوص استحصال آب باران از سطوح عایق خانگی همچون پشت بامه

ای تولیدی نیز استفاده از پسابهای بی ضرر خانگی و بازچرخانی پسابها و فاضالبه
توجهی و استفاده مجدد از آنها جهت نیازهای غیرشرب خانگی میتواند تاثیر قابل

.در کاهش تقاضا در مناطق شهری داشته باشد

:پتانسیل پشت بامها
بدیهی است مقدار آّبی که میتوان از این طریق جمع آوری کرد به چهار عامل 
میزان بارندگی، وسعت پشت بامی که آب از آن جمع آوری میشود، نوع عایق

زم به ذکر ال. پشت بام و زاویه برخورد قطرات باران با سطح پشت بام بستگی دارد
متر مربع 120است که یک اینچ بارندگی روی یک پشت بام به وسعت حدود 

.  لیتر آب می نماید2400تولید حدود 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2n4nkv_TKAhWDDZoKHf-SB_EQjRwIBw&url=http://slideplayer.com/slide/5693178/&bvm=bv.114195076,d.bGs&psig=AFQjCNF5dDleKnhJVLiqjBQyZAIdmIBxJA&ust=1455443897418787
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2n4nkv_TKAhWDDZoKHf-SB_EQjRwIBw&url=http://slideplayer.com/slide/5693178/&bvm=bv.114195076,d.bGs&psig=AFQjCNF5dDleKnhJVLiqjBQyZAIdmIBxJA&ust=1455443897418787


چرا روش ترکیبی؟

هم از )ناکافی بودن و نامنظم بودن بارندگی در مناطق خشک و نیمه خشک•

ارشی به ویژه اینکه دوره طوالنی از سال هیچ ب( نظر مقدار و توزیع زمانی

وجود ندارد

مسکونیوجود حجم قابل توجه ای پساب بی ضرر در منازل •
(شپزخانهسینک دوم آ)منظور از پساب بی ضرر پسابی است که هیچگونه مواد شوینده در آن استفاده نشده است )

ی جهت در تحقیق حاضر روش ترکیبی استحصال آب باران و پساب بی ضرر خانگ
.  ه استتامین بخشی از آب مورد نیاز خانوار در شرایط مشهد مورد بررسی قرار گرفت

مقدمه

http://www.lowenergyhouse.com/rainwater-harvesting.html
http://www.lowenergyhouse.com/rainwater-harvesting.html


اهداف تحقیق

.ارزیابی دقیق کمیت آب قابل استحصال در طول سال و به تفکیک ماه•

.ارزیابی کیفیت آب قابل استحصال در طول سال و به تفکیک ماه•

ول در ط( آب باران پشت بام و پساب بی ضرر)تعیین سهم هریک از دو منبع استحصال آب •
.سال و به تفکیک ماه

تعیین سهم آب استحصال شده با این مدل در کل آب مصرفی خانواردر طول سال و به •
.تفکیک ماه

.   ارزیابی اقتصادی پروژه استحصال آب اجرا شده•



محل اجرای تحقیق

آب باران پشت بام

پساب تمیز آشپزخانه

فالش تانک 

دستشویی

فالش تانک 

دستشویی

فضای 

سبز پشت 

بام

پارکینگ

منبع ذخیره

منبع 

تنظیم

پمپ

مخزن الی گیر

اد ساختمان جدید التاسیس در محدوده بولوار وکیل آب•
مشهد و محل زندگی یک خانواده چهار نفره با سطح 

متر مربع160پشت بام حدود 

سبک زندگی نرمال و وضعیت مصرف آب نیز حالت •
نرمال شهری در ایران را دارد

بارندگی متوسط ساالنه: در مشهد•
میلی متر250حدود 



(مورودیهای سیست)منابع تامین آب 

سینک دوم آشپزخانه-1

آب باران پشت بام-2

مخصوص شستشوی میوه، سبزی و آبکشی 
وارد )ظروف که نیاز به مواد شوینده ندارند 

(منبع جمع آوری آب میشود

مخصوص شستشو با مواد شوینده 
(وارد سیستم فاضالب شهری میشود)

وارد منبع جمع )آب باران پشت بام 
( آوری آب میشود



(            خروجیهای سیستم)موارد استفاده از آب جمع آوری شده 

(دو عدد)آب مورد نیاز فالش تانکها -1

(دو عدد)آب مورد نیاز کولرها -2

(متر مربع30حدود )آب مورد نیاز باغچه حیاط -3

شستشوی پارکینگ و راه پله و در صورت کفایت -4
ماشین

آب مورد نیاز باغچه و گلخانه در حال ساخت -5
(متر مربع40حدود )پشت بام 

شیر آب مربوط به 
منبع جمع آوری آب

بخشی از باغچه 
حیاط که با آب جمع 

آوری شده آبیاری 
میشود

شیر آب مربوط به منبع جمع آوری آب 
150حدود )جهت شستشوی پارکینگ 

(متر مربع



کاربری آب استحصال شده



(در اتاقی که در زیر آالچیق حیاط به این منظور ساخته شده قرار داده شده است)منبع ذخیره فضایی در روی زمین اشغال نمی کند 

منبع ذخیره در زیر 
آالچیق قرار داده 

شده است

زیر آالچیق اتاقک درب 
که منبع ذخیره در آن 

قراتر داده شده است



تجهیزات نصب شده

لیتر داشته و از جنس پلی پروپیلن است 5000منبع ذخیره اصلی ظرفیت 

لیتری قبل از منبع ذخیره100رسوبگیر 

لیتری500منبع تنظیم 

پمپ خودکار



داده برداری

پس از نصب تجهیزات و راه اندازی سیستم در یک منزل مسکونی ورودیها و 
.خروجیهای سیستم در یک دوره مناسب زمانی مورد اندازه گیری قرار گرفت
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تاریخ وقوع بارش1397/11/301397/1/61396/7/141396/1/9

(میلی متر)ارتفاع بارش 16.44.1120.9172.017

(لیتر)حجم آب جمع شده 1834.43445.252137.20224.24

(میلی متر)ارتفاع رواناب 12.3703.00214.4111.515

ضریب رواناب0.75430.73080.68900.7512

رواناب برای تعدادی از وقایع بارشی اتفاق افتاده در محل تحقیق -وضعیت بارش
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حجم آب استحصالی از سینک دوم آشپزخانه در ماههای مختلف سال

1396-97به تفکیک ماه در سال آبی ( سینک دوم آشپزخانه)حجم آب استحصالی از پساب تمیز 



حجم آب استحصالی بر اساس بارش متوسط دراز مدت1396-97حجم آب استحصالی در سال 

(  لیتر)از آشپزخانه (لیتر)از بارش ماه

(لیتر()لیتر)

(لیتر)جمع (لیتر)از آشپزخانه (لیتر)از بارش (لیتر)جمع 

0.001015.501015.50666.91015.501682.4مهر

751.191028.301779.491977.41028.303005.7آبان 

1144.34863.202007.542445.5863.203308.7آذر

349.85820.201170.053089820.203909.2دی

1918.93841.002759.934317.6841.005158.6بهمن

3916.261082.004998.265230.31082.006312.3اسفند

4406.521259.205665.726084.41259.207343.6فروردین

10627.841248.0011875.844083.61248.005331.6اردیبهشت

802.671153.001955.671111.61153.002264.6خرداد

0.001092.001092.00152.11092.001244.1تیر

0.001197.001197.0093.61197.001290.6مرداد

0.001265.001265.00175.51265.001440.5شهریور

23917.612864.43678229427.512864.442291.9جمع ساالنه

-97به تفکیک ماه در سال آبی ( رواناب پشت بام و سینک دوم آشپزخانه)حجم آب استحصالی از هر دو منبع  
(متوسط دراز مدت بارش)ونیز مقادیر مربوطه در یک سال با بارش نرمال 1396
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در ماههای مختلفآب قابل جمع آوری از هر یک از دو منبع

Wastewater(lit) Rainwater (lit)

رواناب پشت بام و سینک )حجم آب استحصالی از هر دو منبع  
1396-97به تفکیک ماه در سال آبی ( دوم آشپزخانه



:لذا با استفاده از این سیستم ترکیبی ساالنه
درصد 69/6قابل استحصال می باشد ( بر اساس بارش متوسط دراز مدت در منطقه تحقیق)لیتر آب 42292•

آن از پساب بی ضرر حاصل می ( لیتر12864/5)درصد 30/5از بارش پشت بام و ( لیتر29427/5)آن 
.  گردد

یک با مقایسه کل حجم آب استحصالی و کل حجم آب دریافت شده خانوار از شرکت آب و فاضالب در طول•
درصد از 27/1مشخص می گرددکه حجم آب استحصالی حدود ( بدون وجود سیستم استحصال آب)سال 

. آب مورد نیاز یک خانوار چهار نفری در طول سال را تشکیل میدهد

ید در البته میزان آب قابل استحصال از سینک دوم آشپزخانه اساسا به نوع مصرف آب و میزان دقت و تاک•
سته به بر این اساس و ب. انجام تمام شستشوهای بدون استفاده از مواد شوینده در این سینک بستگی دارد

30تا 25این دقت و تالش می توان گفت که سهم سیستم مورد بررسی در تامین آب مورد نیاز خانوار بین 
.  درصد و حتی بیشتر متغیر خواهد بود

کمیت آب استحصالی



کیفیت آب استحصالی

انتهای هر ماه از منبع ذخیره نمونه آب 
برداشت شده و به آزمایشگاه آب منطقه 

ای خراسان رضوی جهت تعیین 
پارامترهای کیفی آب تحویل داده شد



Parameter Unit Aban_
96

Azar_
96

Dey_
96

Bah_
96

Esf_
96

Far_
97

Ord_
97

Khor_
97

Tir_
97

Mor_
97

Shah_
97

Mehr_
97

مجاز 

شرب

کدورت NTU 2.95 1.37 2.42 4.68 1.73 3.56 2.23 2.62 1.26 5

رنگ حقیقی Co-pt 198 135 132 128 15 42 17 37 11 11 105 118 15

pH 7.3 7.46 7.46 7.29 7.32 7.3 8.05 7.67 7.46 7.63 7.54 7.27 6.5-9

Ec µs/cm 851 825 823 755 629 263 212 416 730 765 804 550

TSS mg/lit 5 2 3 1 2 1

TDS mg/lit 536 520 518 476 396 166 134 264 460 482 507 347 1500

Total H mg/lit 260 280 285 235 170 105 50 115 265 265 295 155 500

قلیائیت کل mg/lit 170 180 200 205 195 145 70 115 230 245 240 125

تهقلیائیت کربنا mg/lit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

قلیائیت بی 

کربناته

mg/lit 170 180 200 205 195 145 70 115 230 245 240 125

Ca mg/lit 52 44 42 52 40 16 10 26 54 56 38 34 300

Mg mg/lit 33.6 33.5 32.4 25.2 16.8 3.6 6 12 28.8 30 30 16.8 30

Na mg/lit 80 64.4 62 69 69 36.8 27.6 46 48.3 57.5 50.6 57.5 200

K mg/lit 8 9 9 8 6 2 0 0 1 14.5 13 10.5

Co3 mg/lit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HCo3 mg/lit 204 228 240 245 230 114 85 140 280 298 290 152

OH mg/lit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cl mg/lit 74.5 78 75 60.3 42.6 10.6 17.7 24.8 46.1 46.1 49.7 42.6 400

So4 mg/lit 130 96 91 76.8 52.8 19.2 9.6 52.8 62.4 62.4 81.6 67 400

No3 mg/lit 1.3 1.7 2.4 4.3 6.5 5.2 3.5 1.4 4.5 6.8 7.1 4.9 50

Po4 mg/lit 1.73 2.1 2.92 3.78 1.43 0.62

COD 61 33 16 21

بررسی کیفیت آب استحصالی



بررسی کیفیت آب استحصالی
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بررسی کیفیت آب استحصالی
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کیفیت آب استحصالی



.باشدمتفاوتمیتواندهاهزینهشدهاستفادهلوازمواجرانوعبهبسته•

.استداشتههزینهتومانمیلیون10حدودتحقیقایندرشدهاجراسیستم•

هبفاضالبوآبتوسطکهاییارانهنرخباتولیدیآبمیزاناساسبرراآنازحاصلمنافعچنانچه•
.داردنراالزماقتصادیتوجیههیچگاهسیستمیچنیننماییمحسابمیشودتحویلمسکونیواحدهای

ایناجرایازحاصلمنافعبگیریمنظردرمکعبمترهربرایتومانهزار40راآبواقعیقیمتچنانچه•
نرخگرفتننظردربدونطرحهایهزینهحالتایندرکهشدخواهدتومان1660000مبلغسالدرپروژه
منابعافزودهارزشمحاسبهو)درصد20ساالنهتورمنرخگرفتننظردرباوسال6حدودمدتدرتورم،
.شدخواهدمستهلکطرحهایهزینهسال10/5حدودمدتدر(اساساینبرشدههزینه

کهعیتواقاینگرفتننظردربانیزواستمبالغاینازبیشترمراتببهآبواقعیارزشاستواضحالبته
امینتجهتآبیاساسابودن،هزینهپرودشواربرعالوهوبودهجدیبسیارکالنشهرهادرویژهبهآبکمبود
.دبوخواهدمتفاوتکامالوضعیتشودگرفتهنظردرآبواقعیقیمتچنانچهاساساینبرونداردوجود

بررسی اقتصادی طرح



:نتیجه گیری
.در میزان آب مصرفی خانوارها نقش عمده ای دارد

.دارای کیفیت قابل قبول برای استفاده های غیر شرب خانگی دارد

.بر اساس قیمت واقعی آب توجیه اقتصادی الزم را دارد

در کاهش جریانهای زیرقشری و آلوده شهری و نفوذ آنها به آب زیرزمینی 
نقش دارد 



ق هر چند این روش میتواند بطور موثری نیاز به آب در مناط•
و شهری را کاهش دهد ولی اختصاص یارانه قابل توجه به آب

یزه در نتیجه غیر واقعی بودن قیمت آب شهری در کشور انگ
. چندانی برای اجرای این سیستم در مردم ایجاد نمی کند

مسئله؟



وقیتشویفرهنگی،اقداماتسرییکروشاینبکارگیریدرشهروندانتشویقوتوسعهجهت
:استضروریزیرمواردمیرسدنظربهخصوصایندر.باشدمینیازموردقانونگذاری

مناسبسیاستهایوقوانینوضع•

درترویجوآموزش.آنبیشمارمزایایبارابطهدرمردمبخشیآگاهیخصوصدرمنسجمایبرنامهبه•
.درسیکتبدرها،رسانهدرجامعه،

.نوآورانهطرحهایتوسعهالزم،تجهیزاتتوسعهموانع،کردنبرطرف•

آبنرخکردنواقعی•

سازمانهایهمکاریبابارانآباستحصالجهتحقوقیپشتوانههمچنین•

.مشوقهاگرفتننظردر•

بررسی دقیق علمی در بخشهای مختلف کشور در خصوص میزان آب قابل استحصال در مناطق •
.  مسکونی و میزان نیاز



از توجه شما سروران گرامی سپاسگزارم




