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هاي کلیديواژهچکیده
باشند،آبی شدیدي میهايمحدودیتایران داراي مانندخشکهوايوآببامناطقی
اصلیهدف.داردبسیاريممکن، اهمیتطریقهربهآنحفظوآبازمؤثرياستفاده

وتشویق مرتبهبلندهايساختمانآب درازچند منظوره بهینه سازي استفاده تحقیقاین
و پیادهاجرا جهتحاوي فضاي سبزز وهاي سبها و خصوصاً ساختمانسازندگان برج

هاي راهیکی از.باشدمیخودهايپروژهدرآبي مصرف زهاي بهینه ساسیستميساز
جایگزینآبعنوانبهو آب باران خاکستريآبازاستفاده،نیازموردآبازيبهینه س

اي بخش هاي مختلفی همچون ز به صرف هزینه هایی براین راهکار نیا.استاز مصارفبرخیدر
مشخصی درارتفاع درشدهجمع آوريآبجریانازي رژي تولیدان.داردو تصفیه آبپمپ 

هاي بلند و تبدیل این انرژي به انرژي الکتریسیته با استفاده از یک توربین مناسب و یک ژنراتورساختمان
با بررسی نمونه تحقیق در این .یک سیستم آب یاري وتصفیه را کمتر خواهد کردتامین برقهزینه هاي

ک توربین پلتون که حجم متوسط از ید شده میزان انرژي تولیوثر واقع در شهر مشهداي برج سبز ک
گیري یک  انرژي با بکارخواهد بود. این روز/کیلووات7/2آب از آن عبور کرده متر مکعب5/20

براي مدت راکیلووات 75/0با قدرت  پمپ قابلیت راه اندازي یک و منبع پاك بدست خواهد آمد
دارا خواهد بود.در روز و نیمعتسه سا

ــاران،آب خاکســتري، ســاختمان هــاي آب ب
انرژي پایداربلند مرتبه، ساختمان سبز،

مشهدفردوسیدانشگاهمهندسی،دانشکدهارشد،کارشناسیدانشجوي-1
مشهدفردوسیدانشگاهمهندسی،دانشکدهاستاد،-2
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١Uniform Plumbing Code

مقدمه -1

کهایرانمانندخشکهوايوآببای مناطقدر
حفظوآبازمؤثرياستفادهدارند،آبمنابعمحدودیت

در .داردديزیاممکن، اهمیتطریقهربهآنازاستفادهو
در آب و پساباستفاده صحیح ازاین تحقیق سعی بر

راستاي آبیاري فضاي سبز و بهینه کردن مصرف انرژي در 
در نتیجه بهینه سازي مصرف آب وهاي بلند مرتبهساختمان

.استهشدو انرژي در ساختمانهاي بلند مرتبه 

ها ،ر ساختماندآب ازيهاي بهینه سراهیکی از
برخیدرجایگزینآبعنوانبهخاکستريآبازاستفاده

ازايمجموعهب خاکستري آباشد.میاز مصارف
جدا بااست کهحمامودستشوییظرفشویی،هايفاضالب

ها  مرسوم به آب سیاه  قابل سازي آن از فاضالب توالت
موردآبمیزانباشد.استفاده در مصارف گوناگونی می

مقدار....واستحماموپز،پخت،شربهايبخشبراينیاز
وخانگیمصرف کنندگانیحتاجکل ما از مصرفناچیزي
سایرکهاستحالیدراینشود.میشاملراشهري

راخانگیمصارفازعمدهبخشکهشربغیرمصارف
ز براي آبیاري فضاي سبز، ب مورد نیاآگیرد (مثل میبردر

باآبازتواندمیخنک کردن ساختمان، نظافت و...)
.]1[گرددتامینتري براي مشترکینپایینکیفیت

امکان بهره گیري و هاي بلند مرتبه در ساختمان
استفاده از این آب براي تولید انرژي الکتریسیته نیز وجود 

ه و ارتفاع دارد، این انرژي بسته به میزان آب مصرف شد
هاي مشاع ساختمان وساختمان ممکن است در بخش

همچنین براي خنثی کردن انرژي مصرف شده در تصفیه و 
هاي مورد استفاده در آبیاري فضاهاي سبز مورد استفاده پمپ

.قرار گیرد

کمک در استفاده بهینه از آب و هدف اصلی این مقاله
تري جاري از طبقات هاي خاکسانرژي با تولید انرژي پاك از آب

فوقانی به سمت زمین در یک ساختمان بلند می باشد.

فاضالبازمجدداستفاده-2

عمالًبازیافتیهايآبوشدهتصفیههايفاضالب
زیادهايهزینهصرفبدونوراحتیبهکههستندآبیمنابع

. داردقرارجوامعدسترسدر

انواع فاضالب2-1
باشد خانه شامل دو نوع میفاضالب تولید شده در هر

موردمختلفمصارفبرايوشدهتصفیهتواندمیکه
.گیردقرار استفاده

سیاهآب2-1-1
آب باشدشدهمخلوطتوالتفاضالبباکهبه آبی 
شیمیاییوبیولوژیکیتصفیهبهآباین. شودسیاه گفته می

براي. استنیازمندمجدداستفادهازقبلزداییعفونتو
استفادهبرايتنهاسیاهآبتصفیهخانوارتکهايانوادهخ

ازبعدحتیلی وبودهمناسبخانهبیرونفضايدرمجدد
داخلیمجدداستفادهبرايزدایی،عفونتومحلدرتصفیه

].2[باشدنمیمناسب
خاکستريآب2-1-2

آبUPC١نامهآیین2000سالویرایش
فاضالب": کندیمتعریفصورتبدینراخاکستري

نداشتهتماسیتوالتهايپسابباکهنشدهتصفیهخانگی
هايفاضالبازايمجموعهخاکستريآب. "باشد

سازایجادباتوانمیوباشدمیحمامودستشوییظرفشویی،
موردهامجتمعفضاهاي سبزآبیاريبرايجدید،کاريو

باعث تريخاکسآبازمجدداستفاده. گیردقراراستفاده
در شود.میزمینیزیروسطحیهايکاهش مصرف آب

براي هاییالعملدستورپیشبینیباتوانمیراستااین
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-صرفهنحوهاینامکاناالحداث،جدیدهايساختمان

وظرفشوییحمام،آب خاکستري.نمودمهیاراجویی
راشهريفاضالبدرصد80تا50تقریباًلباسشویی

اولیه توان از این آب بعد از تصفیهمی.دهدمیتشکیل
اخلی بعالوه آبیاري فضاي سبز ساختمان در مصارف د

].3همچون فلش تانک استفاده کرد [
آب باران-3

منابعکهدر مناطقیجهان،کشورهايازبسیاريدر
ساکنانمصرفجهتکافیمقداربهکیفینظرازآب

موردجایگزینمنبعیکعنوانبهبارانآبنباشد،موجود
نیازتوانمیآب باران آوريجمعبا.گیردمیقراراستفاده

از سیستماستفاده.کردتأمینحديتاراساکنانآبی
امکاناینمسکونیهايساختمانبامپشتآبگیرسطوح

بارندگیهنگامدربارانآبآوريجمعباتادهدمیرا
تأمینمسکونیهاينساختماساکنانآبینیازازبخشیها،

باز،فضاهايشستشويبرايآبتأمینهايهزینهوشود
آن،و مانندمنازلباغچهآبیاريبهداشتی،هايسرویس
.یابدکاهش
مشهد،شهرساله35بارندگیاطالعاتبهتوجهبا

اردیبهشتوفروردیناسفند،بهمن،،ديآذر،ماههاي
کهدنباشمیل سالدر طوبارندگیمقداربیشترینداراي

، 27، 22ترتیببهماههاایندربارندگیساله35متوسط
مختلفهاي سالمیاندر.دباشمیمیلی متر 32و 46، 48، 36
بهبارندگیمترمیلی139و449با1378و1360هايسال

سال35ایندرسالهاترینبارانکموبارانترینپرترتیب
سالدرمترمیلی249شهراینبارندگیمتوسطودناهبود
].5[باشدمی
هايساختمانبامپشتآبگیرسطوحسیستم3-1

مسکونی

بهبامپشتسطحازبارانآبابتداروش،ایندر
سطوحسیستم.دشومیهدایتآبذخیرهمخزنسمت
آماراساسبرمسکونیهايساختمانبامپشتآبگیر

ساکنان،غیر شربآبنیازتأمیندرصدمنطقه،بارندگی
اقتصاديو توجیهاتبارانآباستحصالمقدار مساحت

تادوشمیامر باعثاینوشوندمیطراحیسیستم،
آبازویابدافزایششهرهادرهاسیستمنوعاینکارایی

بهمسکونیهايساکنان ساختمانآبیمصارفبرايباران
.دگیرقرارمورد استفادهشهرهادرنحوبهترین

هامواد و روش-4

بر این گردیده تا عالوه بر استفاده از در این مقاله سعی 
در آبیاري فضاي سبز ساختمان بهباران وآب خاکستريآب 

این دو منبع آبیسیته ازیبررسی استحصال انرژي الکتر
ساله سازمان 35میانگین در این راستا ،پرداخته شود

)1394-1360هاي (سالاستان خراسان رضويهواشناسی
پتانسیل جمع آوري و)1مورد استفاده قرار گرفت (شکل
)1(ها با استفاده از رابطه آب باران از پشت  بام ساختمان

:دمحاسبه گردی

)1(P A R C  

ایستگاهدرشدهثبتساله35بارشنمودار) 1(شکل
].4[)1394تا1360سالهاي(مشهدسینوپتیک

بر حسب شدهبرداشتباران آبPرمذکودر فرمول 
متوسط Rسطح برداشت بر حسب متر مربع، Aمتر مکعب، 

باشد که میبآروانضریب Cبارندگی بر حسب متر، 
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متوسط ].5است [فرض شده 9/0براي بام ساختمان
باشد ومیبارندگی در منطقه مورد مطالعه که شهر مشهد 

متوسط بارندگی در و طبق است داراي اقلیمی نیمه خشک 
ت متوسط متر در هر ماه بصورلییم35دوره هاي  سابق، 

ن تولید آب میزادر گام دوم براي محاسبهباشد.ساالنه می
سرانه مصرف خانگی هر باتوجه به خاکستري در هر خانوار 

معاونت برنامه ریزي ونظارات  117-3نفر در ماه به نشریه 
هزار نفر 500هاي باالي شهردر].6[راهبردي مراجعه شد

150چیزي حدودمیزان سرانه مصرف خانگی براي هر فرد
آببا توجه به اینکه، وتخمین شده استلیتر بر نفر بر روز 

ها،دوشها،حمامدرشدهاستفادههايآبشاملخاکستري
ولباسشوییهايماشینازناشیهايآبودستشوییها،وان
درصد80تقریباآباین]،7د [باشمیرختشوییهايوان

.]6[خواهد دادتشکیلراآب هاي مصرفی
آب از انتقالبا در نظر گرفتن انرژي حاصله از حال 

با استفاده از ترازهاي باالي ساختمان به ترازهاي پایین تر
تولیدي محاسبه گردیده که همین انرژي یک توربین، انرژي 

فضاي سبز ساختمان را یاريمورد نیاز براي آببرق پتانسیل 
می در بهینه سازي هزینه قدو سعی شده استتامین کرده 

ها برداشتهاي بازیافتی در ساختمانگیري از آبهاي بهره 
انگیزه اي در جهت استفاده از این ممکن استکه همین امر

انرژي پاك براي سازندگان ساختمانهاي بلند مرتبه ایجاد 
[8].د نک

آبانرژيازاستفادهبرايپیشنهاديروند) 2شکل(
و آب بارانخاکستري

هاي سبز کوثر)وردي (برجممطالعه -5
هاي مسکونی سبز کوثر، در شهر مشهد و در زمینی برج

به مساحت نزدیک به یک هکتار، در بلوار کوثر (جنب 
اولین تجربه میدان پژوهش) واقع شده است. این پروژه، 

که در آن، از مان است واقعی معماري سبز درکشور
هاي پاك در تمام سطوح معماري ساختمان بهره انرژي

هاي مصرفی در آبدر این پروژه، گرفته شده است. 
آوري شده هاي جداگانه جمعها و آب باران در لولهسینک

و پس از بازیافت و تصفیه، در آبیاري فضاي سبز، 
ر ها مورد استفاده قراتانکوشوي محوطه و فالششست

.گیرندمی

شهر 9)  موقعیت برج هاي سبز کوثر در منطقه 3شکل (
مشهد
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20باشد که برج طبقه می20و18این پروژه در دو برج 
ب شده و مورد بررسی قرار گرفته طبقه به عنوان نمونه انتخا

مساحتبه متر35متر در 35ابعاد بابام این ساختمان است.
. هر طبقهدهد تشکیل میمتر مربع سطح آبگیر را 1225
متوسط هر کدام داراي یک طورهباست که واحد4حاوي

با توجه به مساحت سطح آبگیر که .باشدمینفره4خانوار 
طبقه فرض شده است و با در نظر 20مساحت بام  برج 

58/38گرفتن متوسط بارندگی آب باران جمع آوري شده 
ري آب باران از تم جمع آوسیسباشد.می/ ماهمتر مکعب

ها و آب خاکستري از هر طبقه به یک لوله در سطح بام
،ها به سمت مخزن جمع آوريمرکز ساختمان متصل و آب

.دنگردهدایت می
مخزن مناسب موقعیت انتخاب -6

کند داراي مقدار آبی که از ارتفاعی سقوط می
به ارتفاع مقدار این انرژي بستگیباشد، میانرژي یمشخص

که با استفاده از یک توربین داردط یا ارتفاع ستون آب سقو
به انرژي الکتریسیته تبدیل توان این انرژي رامیآبی مناسب 

به ارتفاع و دبی آب ورودي به نیز توربینانتخابکرد.
هاي بلند مرتبه ارتفاع در ساختمان.وابسته استتوربین  

زن جمع که مخارتباط معکوس دارند، اگرستون آب و دبی 
وارتفاع آب زیاد شودآوري در طبقات باالیی قرار بگیرد

حجم آب جمع آوري شده کم خواهد شد، و در صورتی 
بسیار ارتفاع آبکه در طبقات پایینی ساختمان قرار بگیرد 

آید، با بررسی این رابطه و استفاده از نرم افزارپایین می
طبقه که 10طبقه اکسل مناسب ترین نقطه براي مخزن، 

ین انرژي رابطه بباشد انتخاب شده و در نمودار زیر میانی می
شده است.دادهنمایش تولیدي و موقعیت مخزن 

تولید انرژي نسبت به موقعیت مخزن جمع آوري)4شکل (
در طبقات مختلف

میزان برق تولیديتخمین -7
از طبقات فوقانی ده جمع آوري شخاکستريآب

همچنین لیتر/ روز خواهد بود،19200) 2مخزن طبق رابطه (
مساحت سطح آبگیر که مقدار آب باران جمع آوري شده از

طبقه فرض شده است و با در نظر 20مساحت بام  برج 
بشکل گرفتن متوسط بارندگی آب باران جمع آوري شده 

لیتر20486در مجموعکهباشد میروزلیتر/1286متوسط
در آبمقداراین، شوددر روز به سمت مخزن جاري می

.فصول بارانی چندین برابر و در فصول گرم کمتر خواهد بود

)2(Vgw Pn Fn Cw Wp   

که به معناي شودمیگرفته در نظر 3م10حجم مخزن
ن که زباشد، و ابعاد حجم مخدو بار پر شدن آن در روز می

طه زیر در نظر گرفته شده  از رابمکعب مستطیلبشکل یک
:آیدبدست می

)3(V L W X  

2(L)طولتر،م5/2(X)ابعاد مخزن شامل ارتفاع
متر 0763/0(v)جم لوله است. حترم2(W)عرض و متر 

متر 30(H)متر  وارتفاع03/0شعاع(r)در ابعاد مکعب
د:آیشد واز معادله زیر به دست میبامی

)4( 2v r H X   
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بدست آمده متر 28آبلیثقارتفاعبا استفاده از رابطه زیر 
است.

)5(   /
2 2
X Xh V H v V v           

ــان ــه آبزم ــه1538(t)مخــزنتخلی ز رابطــه او ثانی
ضـــریب (C)رفتنگـــبـــا در نظـــر کـــهبدســـت آمـــد)6(

دار دبـــی  مقـــ )6از رابطـــه ( بـــا اســـتفاده  و6/0تخلیـــه
.محاسبه گردیددر ثانیه لیتر5/6خروجی

)6(    2 / /t A X g a C   

)7(/Q V t

ر نظر گرفتن  بازدهدباولتونبا استفاده از یک توربین پ
در هر بار خالی شدن مخزن )ηo=75/0(توربین این نوع

.دشکیلووات برق تولید خواهد 35/1

)8(P Q hT      

لتون در این مکان ارتفاع نسبتا پتوربین انتخاب دلیل 
است که مناسب ترین توربین در باالي آب و دبی پایین آن 

.[8]باشدي پلتون میهااین حالت توربین
بار خالی خواهد 2در طول روز مخزن بصورت متوسط 

کیلووات 7/2شد در نتیجه برق تولیدي سیستم در طول روز
الکتروپمپاز نوعپیک پماندازيراهشود که قابلیت می

سه را براي کیلووات75/0با قدرت KPM100مدل
.دارا خواهد بوددر روز ساعت وسی دقیقه

.پیشنهاديسیستمازشماتیک) نمودار5ل(شک

نتیجه گیري-8
ایران، کشوردرویژههبجهاندرآببحرانعلتبه
خانگیشربغیرمصارفبرايفاضالبازمجدداستفاده

ها فرایند تصفیه پسابطرفیاز.استپیدا کردهضرورت
و صرف انرژي هاي تصفیه، پمپاژ مستلزم استفاده از سیستم

.اي اضافی در ساختمان خواهد بودهینه وهز
قدمی با  سیستم تولید انرژي استفاده شده در این مقاله 

هاي باران وآبدر کاهش هزینه هاي جانبی استفاده از آب
خاکستري برداشته خواهد شد و برق تولیدي از این سیستم 

-سبز میدر مصارف آبیاري، تصفیه اولیه، و روشنایی فضاي 

گیرد.ستفاده قرار تواند مورد ا
ئمفهرست عال-9

این مقالهعالئم استفاده شده در
h(m)آب ارتفاع ثقلی 

X(m)زن آبارتفاع مخ

H(m)ارتفاع مخزن از مرکز توربین 

PT(kW)ژي تولیدي توربین انر

ηoزده توربینبا



دانشگاه آزاد ١٣٩۶بھمن ٢۵و٢۶، ششمین ھمایش ملی سامانھ ھای سطوح آبگیر باران
اسالمی واحد خمینی شھر

٧

Fnتعداد طبقه هاي باالي مخزن

Pnداد نفرات هر طبقهتع

g(m/sec2)جاذبه زمین 

v(m3)مرکزي حجم لوله 

V(m3)حجم مخزن آب 

Q(m3/ sec)دبی خروجی 

Cwدرصد تبدیل آب به آب خاکستري

t(sec)زمان خالی شدن مخزن 

r(m)مرکزيشعاع لوله 

L(m)طول مخزن

W(m)عرض مخزن

Wp(l/d)ط مصرف آب هر فرد در روزمتوس

A(m2)مساحت سطح مخزن  

a(m2)مساحت لوله 

Vgw(m3)آوري شدهمقدار آب خاکستري کلی جمع 

مراجع-10
مهیخشک و نمیبا اقليطرح مطالعات برنامه سازگار،جاماب] 1[

سازمان ،ییو روستايشهرشربنیاز خشک گزارش آب مورد 
.1383بهمن ،کشوريزیو برنامه رتیریمد

[2] Reardon C., Milne G., McGee C., and
Downton P., Your Home: Technical Manual
(4th ed). Sydney: Commonwealth of Australia,
Department of Climate Change and Energy
Efficiency, 2010.
[3] Wilson A. Your Green Home: A Gide To
Planning A Healthy, Environmentally Friendly
New Home (1st ed). Canada: New Society
Publishers, 2006.

بررسیحسینی،س. م.ودانشش، ا.،طوسیشادمهري]4[
مطالعه(هانساختماسطح ازبارانآبآوريجمعپتانسیل
چهارمین ، )مشهدشهردايچندگانهنواحیازیکی: موردي

،برنامه ریزي و مدیریت محیط زیستکنفرانس بین المللی
.1396تهران، خرداد 

[5] Pacey, A. and A. Cullis, Rainwater
harvesting: the collection of rainfall and runoff
in rural areas. Intermediate technology
publications, 1986.

- 3شهري، نشریه آبرسانیطرحهايطراحیضوابطومبانی]6[
هايسامانهطراحیکشور، ضوابطریزيبرنامه، سازمان117

.1392نیرو،وزارت، روستاییوشهريآبو توزیعانتقال
[7] Alkhatib, R. B Edgerly J. Water
Conservation Techniques and Gray water
Reuse at the Single Household Level. World
Environmental and Water Resource Congress,
2006.
[8] Prabir S. B., Sharma, and U. Malik, Energy
generation from grey water in high raised
buildings: The case of India. Renewable
Energy, 2014.



هاي سبز کوثر)(مطالعه موردي: برجهاي بلند مرتبهتولید انرژي با استفاده از آب باران و پساب در ساختمان ٨

Energy production using rainwater and wastewater in high-rise buildings
(Case study: Kowsar Green Towers)

Abulfadhel Al-Mayahi 1, Mahmoud F. Maghrebi *2

*Corresponding author: maghrebi@um.ac.ir

KeywordsAbstract
Gray water, rain water,
high-rise buildings,
green building,
sustainable energy

It is important to use water efficiently and to preserve it in any way possible. The
main objective of this research is to optimize the use of multipurpose water in
high-rise buildings and to extend the construction of towers, especially green
buildings and green spaces, to implement and implement water-use optimization
systems in their projects. Not. One of the ways to optimize the water needed is to
use gray water and rainwater as an alternative to water for some uses. This
solution needs to be spent on various parts such as pumps and water treatment.
Generated energy from the flow of water collected at high altitudes in high-rise
buildings and converting this energy into electricity will reduce the cost of
providing a water-supply system by using a suitable turbine and a generator. In
this study, by examining an example of the Kowsar Green Tower in Mashhad, the
energy generated from a Peloton turbine with a mean volume of 20.5 cubic meters
of water would be 2.7 kilowatt / day. This energy will be obtained by utilizing a
clean source and will be capable of launching a 0.75 kW power pump for three
hours and a half per day.
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