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  هاي کلیدي واژه    چکیده

به کاهش شدید منابع  با توجههاي استحصال آب باران  استفاده از سیستم

شیرین یکی از ضروریات امروزه جوامع مختلف خصوصاً در پذیر آب  تجدید

کشور ایران است که در آستانه شرایط بحرانی تأمین آب سالم و بهداشتی قرار 

هاي مختلف حائز  هاي مختلف استحصال آب باران از جنبه معرفی سیستم. دارد

ر رغم پیشینه تاریخی آن د به دلیل جدید بودن برخی موضوعات علی. اهمیت است

هاي نوین استحصال آب  کشور، آشنایی با موضوعات روز در خصوص سیستم

در این مقاله . باران، نیاز روز کارشناسان و مهندسین مرتبط با مباحث آب است

معرفی شود و  ها بام پشتهاي استحصال آب از طریق  سعی شده است یکی از شیوه

ها در  سازي این سیستم درندر م شده انجامهایی از کارهاي گسترده  با بیان نمونه

  .سطح دنیا، افق جدیدي در مقابل مهندسین و طراحان گشوده شود

 
 

استحصال آب، سطوح آبگیر   

هاي مدرن  ، سیستمبام پشت

  استحصال، طراحی سیستم ذخیره
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  مقدمه  -1

 رو روبه آب کمبود با نفر میلیارد 8/2 در جهان امروزه

 2025ه تا سال هستند و برآوردها حاکی از این است ک

 دنخواه جمعیت جهان با مشکل کمبود آب مواجه دوسوم

 اکنون هم که کشورهایی مانند ایران وضعیت براي این. شد

تواند بسیار  می است، مواجه یآب کم مشکل با نیز

خشک با نزوالت جوي  سرزمینی ایران. کننده باشد نگران

کشور میانگین بارندگی سالیانه  که يطور بهبسیار کم است 

. میانگین بارندگی سالیانه جهان کمتر است سوم کاز ی رانیا

 عنوان به آب اهمیت کشور شکننده و خشک اقلیم به با توجه

 و شود می مشخص شیازپ شیب حیاتی نهـاده یـک

 آب منابع براي بر اساس توسعه پایدار که یدرصورت

 رقابلیغ معضالت بـا کشـور ندهیدر آ نکنیمي زیر برنامه

  .شد خواهد مواجه حلی

در  طوالنی اي آب باران داراي پیشینهي آور جمع هاي سیستم

سیستم  ضرحا لدر حا. کشور ما و سایر نقاط جهان است

توسعه  آب باران در بسیاري از کشورهاي درحالي آور جمع

 ود آب مواجه هستند، در مناطق روستایی وبکم که با بحران

شده است به یکی از  در این مقاله سعی. شود شهري اجرا می

آوري آب که از طریق استحصال آب از  هاي جمع سیستم

  .شود پرداخته شود منازل مسکونی انجام می بام پشت

  

  :استحصال آبهاي  ضرورت توجه به سیستم -2

نزوالت جوي ساالنه در  مترمکعبمیلیارد  413از مجموع 

میلیارد مترمکعب از طریق تبخیر و  270کل کشور، بیش از 

میلیارد  143این  بنابر. شود عرق از دسترس خارج میت

ها  این آب. مترمکعب آب تجدید پذیر در کشور وجود دارد

با . شود هاي سطحی و منابع آب زیرزمینی می شامل جریان

 1780این توصیف سرانه آب تجدید پذیر در کشور ما 

بر اساس شاخص سرانه آب تجدیدپذیر . مترمکعب است

  :شود براي کشورها مطرح میبندي زیر  تقسیم

سهم سرانه هر نفر ): بدون تنش(کشورهاي پر آب  - 

 .مترمکعب در سال 1700باالتر از 

سهم سرانه هر نفر ): تنش آبی(کشورهاي کم آب  - 

  .مترمکعب در سال  1700تا  1000بین 

سهم سرانه هر ): بحران آبی(کشورهاي خشک  - 

  .مترمکعب در سال 1000نفر کمتر از 

سهم سرانه هر نفر : بحران مطلق آبی کشورهاي با - 

  .مترمکعب در سال 500کمتر از 

 6660در حال حاضر متوسط سرانه هر فرد در جهان معادل 

 2025دهد تا سال  برآوردها نشان می. مترمکعب است

کشور  54میالدي  2050کشور جهان و در سال  48میالدي 

کعب مترم 1000میلیارد نفر، به کمتر از  4با جمعیت حدود 

در سال براي هر نفر در دسترس داشته باشند که بیشتر این 

نقشه زیر . کشورها در منطقه آسیا  و آفریقا قرار دارند

  .دهد وضعیت کشورهاي مختلف را در این زمینه نشان می

  

  سرانه آب تجدید پذیر در کشورهاي مختلف) 1(شکل 

بی هاي داراي تنش آ ي در مرز کشوربند میتقسایران در این 

 شده مشاهدهبا توجه به نرخ رشد جمعیت و روند . قرار دارد

هاي آتی شرایط به سمت بحران  در نمودار زیر در طی سال

  .رفت خواهد شیپ
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تغییرات سرانه آب تجدید پذیر در ایران طی ) 2(شکل 

  هاي گذشته سال

بخشی از این منابع عظیم مربوط به بارندگی بر روي اراضی 

نفوذ شهرها است  رقابلیگیاهی و یا غ طبیعی بدون پوشش

فاصله کوتاهی از محل  که بالفاصله بعد از هر بارش و یا در

 که شود درحالی بارش تبخیر شده و از دسترس خارج می

تواند  سطوح آبگیر باران می يها ستمیتوجه به اجراي س

  .مشکالت ناشی از آن باشد آبی و راهگشاي مشکل کم

  

 : اي استحصال آب بارانه انواع سیستم معرفی -3

عنوان یک سنت  با توجه به اینکه فرآیند استحصال آب به

کهن در اغلب مناطق خشک دنیا معمول بوده لذا 

. اند آمده به وجود هاي متفاوتی نیز در این راسـتا تکنیک

طرق گوناگون و ه هاي استحصال آب ب سیستم يبند طبقه

ازي آب انجـام س معموالً بر اساس نحوه استفاده یا ذخیره

اکنون نیز  که هم يبند مبناي طبقه نیتر جیامـا را. شود می

بر این . مورداستفاده است، اندازه و وسعت سطح آبگیر است

  .ي زیر را بیان نمودبند میتقستوان  اساس می

  

  هاي سطوح آبگیر باران معرفی انواع سیستم )3(شکل 

  

طراحی ها و مبانی  در خصوص هر یک از موارد فوق روش

هاي با مقیاس بزرگ معموالً با اهداف  سیستم. متفاوت است

هاي تغذیه  هاي بزرگ کشاورزي و یا پروژه تأمین آب طرح

ي با مقیاس کوچک ها ستمیسدر . شود مصنوعی انجام می

تأمین نیاز آبی در سطح یک مزرعه و یا نیاز آب ساکنان 

در . یک مجموعه مسکونی یا یک خانواده مطرح است

تاکنون مطالعات و  اسیمق بزرگهاي  ص سیستمخصو

است و بخش دولتی  شده ارائههاي فراوانی  گزارش

ها با مقیاس  اما سیستم. است آنهاي  ترین مجري شبکه اصلی

کوچک معموالً توسط بخش خصوصی و افراد مالک 

در در این مقاله . شود اراضی کشاورزي یا منازل انجام می

کوچک از نوع سطوح آبگیر هاي با مقیاس  سیستم خصوص

ها درصورت طراحی و  این سیستم. بحث خواهد شد بام پشت

عنوان بخشی از پالن معماري  تواند به اجراي صحیح می

عنوان یک الزام  ساختمان در مرحله ساخت مطرح شود و به

هاي فنی و  تواند در قوانین جاري کشور و دستورالعمل می

  .مهندسی ساختمان گنجانده شود

  

 بام عریف اجمالی از سیستم سطوح آبگیر پشتت -4

در  ها بام پشت هاي سطحی آوري آب طورکلی سیستم جمع به

 شروع و تا محل بام پشت شدن آب در سطح يشهرها از جار

در این روش، ابتدا . شود ختم می آوري ورود به مخزن جمع

ناودانی به سمت مخزن  لهیوس بام به از سطح پشت آب باران

و آب  شده رهیو در آنجا ذخ شوند میهدایت  ذخیره آب

شده و به سطح شهر و  صورت سرریز از مخزن خارج مازاد به

در مخـزن  شده رهیآب ذخ . رود یشبکه فاضالبی شهري م

 غیرشـرب افـرادشرب و بـراي مصـرف بسته به کیفیت آن 

سطح دریافت باران . گیرد می ساکنان مورد مصرف قرار

. باشد... بام، تراس، حیاط و کن است پشتطور مستقیم، مم به

بام را  اجزاء یک سیستم استحصال آب باران از پشت 4شکل 

  . دهد نشان می
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بام  ي باران از پشتآور جمعاجزاء یک سیستم  )4(شکل 

  منازل

  :این سیستم باید داراي اجزاء زیر باشد

بام ساختمان است  شتمعموالً پ :آوري باران سطح جمع -

هاي ایزوگام یا آسفالت  صورت ایزوله با الیه تواند به که می

هاي شیروانی با پوشش ایرانیت، سفال سقف  باشد یا از سقف

در . )5شکل (هاي ورق گالوانیزه و نظایر آن باشد یا پوشش

  .دهد اي از سقف با پوشش سفالی را نشان می نمونه 6شکل 

  

  قفانواع پوشش س) 5(شکل 

 

  

  هاي شیروانی اي از سقف نمونه) 6(شکل 

  

از جنس  معموالًاین بخش از سیستم  :هاي انتقال ولهل -

از  شده يآور جمعشود و آب  انتخاب می PVCهاي  لوله

باید مقاومت  ها لولهاین . کند بام را به مخازن هدایت می پشت

نور خورشید را داشته باشد  ماوراءبنفشکافی در مقابل اشعه 

 7شکل . برداري دچار خرابی نشود هاي بهره ا در طی سالت

 .دهد یک نمونه از این سیستم را نشان می

  

  بام کشی و انتقال آب باران از روي پشت لوله) 7(شکل 

 
با توجه به اینکه  :ریگ آشغالتانک  خزن اولیه یا فالشم -

هاي اولیه فصل بارش به دلیل  در ابتداي باران و یا در باران

بام  و یا جمع شدن زباله در پشت گردوخاكع تجم

بام مناسب نیست،  از پشت شده يجارها کیفیت آب  ساختمان

الزم است بخشی از جریان اولیه از مسیر مخزن اصلی حذف 

براي این منظور . شود تا کیفیت آب استحصالی مناسب باشد

در مسیر انتقال آب به مخزن یک فالش تانک کوچک قرار 

تا حجم اولیه رواناب را که عمدتاً شوینده سطح شود  داده می

و پس از جاري شدن آب تمیز مسیر  نگه داردبام است  پشت

نمونه این مخازن اولیه . براي انتقال به مخزن اصلی باز شود

در این تصویر الف نمونه . است شده دادهنشان  8در شکل 

اي از  در تصویر ب نمونه. است شده دادهفالش تانک نشان 

قسمت . شود ي جدید با شناور توپی دیده میها تانک شفال

ی که تا زمان. دهد ج عملکرد این شناور توپی را نشان می

حجم فالش تانک پر نشده است، آب ورودي به سیستم در 

فالش تانک پر  مخزنزمانی که . شود این مخزن جمع می

شد، شناور توپی مسیر را مسدود نموده و آب تمیز را به 
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ي ها آبکند و از تداخل جریان با  ی هدایت میمخزن اصل

 .کند تانک نیز جلوگیري می کثیف داخل فالش

 

     

  

تانک جهت حذف رواناب اولیه  فالشمخزن اولیه یا ) 8(شکل 

  بام با آلودگی باال پشت

تانک اولیه  پس از هر مرحله آبگیري الزم است مخزن فالش

تخلیه شود تا در نوبت بعدي بارندگی مجدداً سیستم فعال 

  .گردد

 
تصفیه  منظور بهدر ابتداي ورود آب به مخزن اصلی  :یلترف -

. استفاده شود آب و بهبود کیفیت آن از یک فیلتر باید

فیلترها بسته به شرایط اجراي سیستم و میزان هزینه اجرایی 

انواع مختلفی داشته که قابلیت نصب در مسیر جریان را 

اي از یک فیلتر شنی و مکانیسم عملکرد  نمونه 9شکل . دارند

 .دهد آن را نشان می

  

    

  

  نمونه اجراي فیلتر در سیستم استحصال) 9(شکل 

در نوع فیلتر ماسه، شن و گراول، بعضاً از یک الیه 

شود که به آن فیلتر  نیز استفاده می خردشده سنگ زغال

صورت افقی در  تواند به فیلتر می. شود ی گفته میسنگ زغال

با  PVCهاي  در این حالت از لوله. انتقال قرارگیردمسیر 

شود و در  هاي انتقال استفاده می بیشتر به نسبت لوله قطر

صورت متوالی قرار  ، شن و گراول به داخل این قطعه ماسه

چوب نیز در این سیستم  زغالاستفاده از . شود داده می

فیلترهاي اسفنجی در شرایطی که میزان . معمول است

ي ها آبی آب کم است و یا صرفاً ذرات جامد در ناخالص

در مسیر  نهیهز کمعنوان یک فیلتر  آلود وجود دارد به گل

هاي فیلتر  نمونه 11و  10شکل . است استفاده قابلجریان 

PVC دهد و فیلتر اسفنجی را نشان می.  

  

   PVCفیلترهاي لوله ) 10(شکل 
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  اسفنجیهاي فیلتر) 11(شکل 

ها قرار  تواند در ابتداي مسیر لوله در برخی موارد فیلتر می

  دهد نمونه این حالت را نشان می 12شکل . گیرد

  

  فیلتر شنی در ابتداي مسیر انتقال) 12(شکل 

در انتهاي مسیر، مخزن اصلی  :خزن اصلی نگهداريم -

این مخزن بسته به حجم باران . نگهداري آب باران قرار دارد

در ابعاد  استفاده قابلاستحصالی و همچنین شرایط فضاي 

تنوع مصالح ساخت در شرایط . شود مختلف ساخته می

مختلف طیف وسیعی از انواع مخازن را قابل توصیه نموده 

ي، فلزبا مصالح ساختمانی،  شده ساختهمخازن . است

ساخته در  صورت پیش پالستیکی، فایبرگالس و نظایر آن به

 13شکل . شود هاي استحصال آب باران بکار گرفته می طرح

با مصالح ساختمانی را نشان  شده ساختهاي از مخازن  نمونه

 :دهد می

 

  

  با مصالح ساختمانی شده ساختهیک مخزن ذخیره ) 13(شکل 

ي باران آور جمعنکته مهمی که در بحث ساخت مخازن 

ها  هاي قابل توصیه این سیستم محل در خصوصمطرح است، 

ها به سمت آپارتمانی  شهرها که فرم ساختمان در کالن. است

است معموالً فضاي مناسب براي  افتهیرییتغو مجتمع سازي 

شود و از طرفی به دلیل مالکیت  احداث مخزن فراهم نمی

برداري سیستم با  ها، موضوع نگهداري و بهره مشاع محوطه

این  بر این اساس توصیه اصلی احداث. چالش همراه است

ها است که  هاي کوچک و روستا ها در شهر فرم از سیستم

ب براي احداث منازل ویالیی داراي حیاط یا زمین مناس

  . مخزن داشته باشند

در خصوص معماري ساخت مخازن توجه به زیبایی مخزن و 

تواند به مطلوبیت  همچنین تناسب با نماي کلی ساختمان می

اي از این فرم  نمونه15و  14تصاویر شکل . دیفزایبسیستم 

شود را نشان  صورت صنعتی تولید می مخازن زیبا که به

  .دهد می

  

  ساخته صنعتی مخازن پیشنمونه ) 14(شکل 

  اسفنج



  دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر 1396بهمن 25و26ششمین همایش ملی سامانه هاي سطوح آبگیر باران، 
 

7

  

  نصب شده صنعتی نمونه مخازن) 15(شکل 

  

  :هاي استحصال آب اثرات اجراي سیستم -5

مسکونی بر  يها بام ساختمان سیستم سطوح آبگیر پشت

یـاز آب نتأمین  ی منطقـه، درصـداساس آمار بارنـدگ

سـاکنان، مقدار مساحت استحصال آب باران و توجیهات 

شود تا  شوند و این امر باعث می اقتصادي سیستم، طراحی می

هـا افزایش یابد و از آب باران براي  کارایی این نوع سیسـتم

مسکونی به بهترین نحو  هاي ساختمان آبی ساکنان مصارف

بام  اي طرح استحصال آب باران از پشتاجر. شوداستفاده 

داراي اثرات بهداشتی، اقتصـادي و فرهنگـی  ها ساختمان

اثرات اجراي این طرح  نیتر مهم باشـد لـیکن فراوانـی مـی

 :عبارتند از

هاي شهري و در  کاهش رواناب :اثرات بهداشتی -الف

راستاي آن کاهش امکان انتقال آلودگی از طریق 

نقش مؤثري در بهبود که  از بارنـدگی هاي ناشی رواناب

هاي سطحی در معابر  روانابآوري  جمع يها ستمیس ییکارا

از . کند جلوگیري میگرفتگی معابر  آبعمومی دارد و از 

 اجراشدههایی که سیستم فاضالب شهري  طرفی در شهر

است در مواقع بارندگی با ورود رواناب ناشی از بارندگی به 

کوتاه حجم دبی بسیار باالیی  زمان تمدشبکه فاضالب، در 

وارد شبکه فاضالب شده که عالوه بر ایجاد اختالل در 

ها، در برخی نقاط شبکه در داخل  خانه انتهاي مسیر و تصفیه

ها و بعضاً منازل  ی فاضالب در منهولباال زدگشهر با 

کاهش حجم . کند مسکونی مشکالت فراوانی ایجاد می

زي در سیستم استحصال آب باران سا رواناب از طریق ذخیره

  .کند به کاهش این مشکالت کمک می

آب باران در مخازن و  يساز رهیبا ذخ :اثرات اقتصادي -ب

هاي  از این آب در مصارف ساکنان در ساختمان استفاده

کاهش استفاده از آب شهري شده و این امر  مسکونی باعـث

  .شود ها در امر تهیه آب می باعث کاهش هزینه

هایی که امکان  مکان :افزایش مطلوبیت ملک -ج

ها به وجود آید و پتانسیل بیشتري  استحصال آب براي آن

طور حتم از  باشند، به جهـت افـزایش آب حاصـله داشـته

و رفاه نسبی بیشتري نسبت به سایر اراضی منطقه  تیمطلوب

توسعه فضاي سبز در این منازل به . برخوردار خواهد بود

شده از طریق سیستم به بهبود  استحصالهاي  کمک آب

تلفیق ابتکاري . فضاي زندگی کمک بسزایی خواهد کرد

تواند به گسترش نشاط و سالمت افراد کمک  موضوعات می

 شده دادهنشان  16نمونه این موارد در تصویر شکل . کند

است که در آن تأمین انرژي سیستم آبیاري بارانی محوطه از 

  .شود ري ساکنان انجام میسوا طریق ورزش دوچرخه

  

  تلفیق یک سیستم ذخیره با ورزش) 16(شکل 

تواند براي  طور گسترده می این طرح به :زایی اشتغال -د

که مسئولیت تهیه آب شرب در منطقه  ربط يهاي ذ سازمان

همچنین با توسعه . دارند ایجـاد کـارآفرینی نماید را بر عهده

هاي اجرایی و ساخت ادوات و وسایل  صنعتی سیستم

، اتصاالت و مخازن ها تانک فالشها،  رنظیر فیلت ازیموردن

نصب، تعمیر و  مؤسساتها و  ساخته و تشکیل شرکت پیش

نگهداري و خدمات پس از فروش شاخه نوین از خدمات و 

   .اشتغال ایجاد خواهد شد



  ها و مزایاي آن بام هاي استحصال آب باران از پشت معرفی سیستم
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The use of rainwater harvesting systems Due to the sharp decline in freshwater 

sources of fresh wateris one of the requirements of today's different 

communities, especially in Iran, which is in the midst of the critical condition of 

providing healthy and sanitary water. The introduction of many rain harvesting 

systems is important in many cases. Due to the newness of some issues, despite 

the historical background in the country, the need for experts and engineers 

related to water topics is needed. In this paper, we have tried to introduce one 

of the methods for extracting water through the roofs And by giving examples 

of the extensive work done in modernizing these systems around the world, a 

new horizon for engineers and designers will be opened. 
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