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 چکیده
 

در مناطق  موجب بروز کم آبی ناپذیرافزایش جمعیت و گسترش سطوح نفوذ ،ی شهرنشینیرشد و توسعه

 ی شهریآوری آب باران از سطوح آمادهریزی جهت جمعبرنامه .گردیده است خشک  یمهخشک و ن

در  غیره( و هاها و جادهخیابان ،سطح معابر ،هاباند فرودگاه ،انبارها ،سطح عایق کارخانجات ،هابامپشت)

مین نیاز آبی فضای سبز ایجاد أتواند یک منبع پایدار و بسیار مناسب جهت تبسیاری از مناطق کشور می

 ان ابعاد مختلف تحقیق حاضر بویژهبی شده به های انجامی پژوهشبا مطالعه مروری در این پژوهش نماید.

و تأمین آن از طریق  شهری فضای سبز نیاز آبی گیاهان ، تعیینبرآورد حجم رواناب شهری از نظر

دهد که طراحی سیستم نشان میبندی مطالعات مختلف جمعاستحصال آب باران پرداخته شد. 

را تأمین کند بلکه همچنین  تواند نیاز آبی فضای سبزاستحصال آب در مناطق شهری نه تنها می

شود. در طراحی و زایی برای منطقه میباعث ایجاد مزایای بهداشتی، اقتصادی و اشتغال

یابی مکان مناسب مخزن ذخیره استحصال آب باران باید پارامترهای جهت شیب، موقعیت

نه بندی زمین به طور دقیق بررسی شوند تا سبب هدر رفتن هزیکاربری زمین زمین و شیب

ی همان منطقه استفاده شود و مخزن نشوند، همچنین برای ساخت مخزن بهتر است از مواد اولیه

 . درون زمین طراحی شود تا فضای کمتری را اشغال کند

 

 .فضای سبز ،نیاز آبی بام، ، سطوح پشتاستحصال بارانها:  کلید واژه
 

 

   

 مقدمه
 

 مشکل با که دمیشو بمحسو نجها خشکنیمهو  خشک مناطق ءجز قلیمیا ظلحا به انیرا رکشو

مصارف  و یمیاقل یطباورند که با توجه به شرا ینمحققان علوم منابع آب بر ا. تـسا جهامو بیآ منابع دکمبو
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مشکل این توان یم مشکالت کم آبی شدیدی وجود دارد که البته از حد استاندارد در اکثر کالن شهرها، یشب

ان اراستحصال آب ب .(1391.، و همکاران یمهر آباد یدیکاهش داد )رش یتا حد یسماننزوالت آ یآوررا با جمع

، یمحصوالت کشاورز یساالنه یاریآب باران و رواناب حاصل از آن به منظور آب یآوراست که به جمع یروش

استحصال  .پردازدیها مآبخوان ییهتغذ ینو همچن یآب شرب و مصارف خانگ ،سبز یفضا یازن آب مورد ینمأت

استحصال آب  و منازل یها بام پشتاز دو بخش  استحصال آب باران  شامل یشهر های یطراح در آب باران

 یابانکنار خ یها آن را به کانال توان یم یآب باران از مناطق شهر یآور جمع یبراکه  شهر های یابانباران در خ

با توجه به همین زمینه و در  بز استفاده کرد.س یفضا یاریآب یو از آن برا یتهدا یعموم های ینگو پارک

 یازدهمنطقه  یشهردار یمصرف آب، حوزه عمران یسازینهو به ییجومشکالت کمبود آب و به منظور صرفه

حاصل از بارش باران  یسطح یهاآب یسازیرهآب جهت ذخ یرهمخزن ذخ تبه ساخ اقدام( 1398) یرازش

 ییجوهمجاور، صرف هاییابانخ یاز آب گرفتگ یناش یشکالت احتمالضمن کاهش م اقدام، ینادر  .نموده است

سبز  یفضا یاریحاصل از بارش باران، آب یهاآب یآورو جمع یسازیره، ذخیآب، مقابله با کمدر مصرف آب

طرح استحصال آب باران  صورت گرفته است. یسبز شهر یانتقال آب به فضا یهاینهو کاهش هز یشهر

 ینیبیشپ ،یو تجارت محل یدانش بوم ،افراد یهایازبه ن یتحساسبا در نظر گرفتن ت جامعه مشارک یازمندن

 و یمل یهایاستهمانند س یکشاورز یهایستمدر نظر گرفتن توسعه سو کامل و در نظر گرفتن مسائل خانوار 

 است.  مناسب نینجامعه به واسطه ارائه قوا

-سبز پس از محاسبه  یفضا یها برابام ل آب باران از پشتدر مورد استحصا (1398و همکاران )ین پرند 

گرفتند که اگر حجم آب قابل  یجهنت ینسبز چن یو مساحت فضا یاهانگ یآب یازن ،آب باران قابل استحصال ی

سبز  یفضا یآب یازشک کل نیب ،شود محاسبهرو یادهها و پیابانخ ،هابامپشت یسطوح شهر یهاستحصال از کل

 یاهانگ یآب یازن یینتع ،سبز منطقه یمحاسبه مساحت فضاپس از ( 1397و همکاران ) یرزمجوئ .شودیم نیمأت

 در منطقه و یداشتند که با توجه به مشکل کم آب یانب ینمنطقه چن یاهینوع پوشش گ و سبز یموجود در فضا

با در نظر گرفتن  ،است یاهانگ یآب یازبرابر ن ینبه دست آمده از حجم رواناب حاصل از بارش که چند تمحاسبا

 ،از منطقه را برطرف ساخت یمیاز ن یشب یآب یازتوان نیم یراهکار اصول یکبا غیره و  نفوذ ،یرتبخ تلفات

 کردند. یانب مناسبآب  ییرهذخحجم از  ینا یشکل را برا یهالل یهاو پشته یخاک یآنها سدها ینهمچن

 ،یسازیرهکه استحصال آب باعث ذخ یدرس یجهنت ینآب باران به ااستحصال  ییدر مورد کارآ( 1388قدوسی )

 یجادا ،یشهر یهاآب و خاک در پهنه یاز منابع آلودگ یشگیریپ ،یشهر یهایالباز رخداد س یشگیریپ

قابل شرب به  یرمصارف غ یآب برا ینتأم یقمصرف آب از طر یشهر و اصالح الگو یرامونسبز درون و پ یفضا

آوری اطالعات با جمع اظهار داشتند که (1393)نصری و همکاران  .گرددیسبز م یواع فضاهاان یاریخصوص آب

آوری و ذخیره توان نزوالت آسمانی را به صورت مستقیم جمعهای استحصال آب میای و اجرای سیستممنطقه

ی این ده به وسیلهبرای استفاده بهینه از آب استحصال ش های مختلف به مصرف رساند.نمود و سپس به صورت

-توان از آن به عنوان آبیاری تکمیلی در زمانو کمیت و کیفیت آب میی طرح با توجه به هزینه ،هانوع سیستم

انتقال آب  یهای خشکی و یا آبیاری فضای سبز محل استفاده نمود و عالوه بر کاهش مصرف آب شهری هزینه

 به فضای سبز را به میزان قابل توجهی کاهش داد.
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Appan  ن به این نتیجه اآوری و استفاده از آب باری راجع به جمعیهادر بررسی( 1997)و همکاران

-آوری آب باران یک روش کم هزینه است و آن را میها به منظور جمعرسیدند که طرح مخزن روی پشت بام

 کار برد.توان در مصارف غیر شرب از قبیل استفاده از رواناب در جهت آبیاری فضای سبز به 

 یکمربوط به  یبرداراجرا و بهره، یمراحل مختلف طراح یبا بررس(  1388)و همکاران  یزدی ییطباطبا

-یرهانتقال و ذخ ،یآورسبز که شامل جمع یطرح استحصال آب باران در شهر مشهد و به کارگرفتن آن در فضا

 است. یروش اقتصاد یکباران  که استحصال آب یافتنددست  یجهنت ینبود به ا یکارآب و درخت یساز

Jones سبز  یفضا یاریآب یرشرب نظ یراستحصال رواناب و کاربرد آن را در مصارف غ یر( تأث2011همکاران ) و

 مثبت قلمداد نمودند.

 

در این تحقیق سعی بر آن است تا ضرورت، اهمیت و کارایی استفاده از  ،با توجه به مطالب مذکور

با مرور پیشینه تحقیق مورد ، به منظور آبیاری فضای سبزرا ها در مناطق شهری باماستحصال آب باران پشت

  داد. بندی قرار بررسی و جمع

   

 

 ها مواد و روش

 

کاربرد استحصال آب باران مطالعات موردی که در داخل و خارج از کشور در زمینه  قدر این تحقی

در بخش روش جام شده، بررسی و تجزیه و تحلیل شد که بام مناطق شهری به منظور آبیاری فضای سبز انپشت

مورد بررسی و مالحظه قرار  باید دو موضوع پارامترها و متغیرهای مؤثر و محاسبات الزماین نوع تحقیقات، کار 

 گیرند. 

 های مورد نیاز: دادهالف( 

 :بارندگی 

هواشناسی به شهر مورد  یستگاها ترین نزدیک مشخص از یزمان یدوره یکدر  باران ماهانه و ساالنه یانگینم

 شود. یم اخذ  نظر

 :نوع بارش

، بندی اقلیمیبرای محاسبه حجم بارش نیاز است که نوع آن تعیین شود که بر حسب نوع تقسیم

معموالً  ، نوع بارش متفاوت است.و ماه بارش شهر از لحاظ گرمسیری یا سردسیری بودن موقعیت جغرافیایی

به صورت برف پاییز و فصل زمستان   فصول و در اوخر بارش به صورت باران بهار بیشتر فصل پاییز و اوایل

 است. 

 سطوح آبگیر باران در مناطق شهری: نوع 

در این  یازآب مورد ن ینمأجهت ت یو صنعت ، ادارییمسکون یهاساختمان یهابامسطوح آماده پشت

کرد به  یآورجمع یقطر ینتوان از ایکه م یمقدار آب .شودیاستفاده م های استحصال آب بارانگونه سیستم

آماده  یینههز ینکها یلسطوح به دل ایناستفاده از . دارد یبستگ سطح آّبگیرو وسعت  یبارندگ یزاندو عامل م

 ها معموالًبامپشت یرانا یدر مناطق مسکون است. یگرد یهاتر از روشارزان یاربس، را ندارند یقسطح عا یساز
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شده از  یآورشود که آب جمع یکاهگل و آسفالت پوشش داده م ،آزبست ،سفال ،دارموج یزهگالوان یهاقاز ور

مناسب  یسبز شهر یها و فضاهاپارک ،یو صنعت یسبز اطراف منازل مسکون یفضا یاریجهت آب طوحس ینا

 .است

 :سبز یفضا یاهیپوشش گنوع 

انواع  .باشدیم ینتیز یاهانو گ یپوشش یاهانگ ،اهبوته ،هاشامل درختان و درختچه شهری سبز یفضا

و  درختان  ،هادرختچه سبز، یرفته در فضا به کار پوششی یاهاندسته گ 4به نیز ها در پارک یاهیگ یهاگونه

و فضای سبز منطقه  بسته به موقعیت جغرافیایی های گیاهینوع گونهشوند. تقسیم می یکارجنگلمناطق 

 . متفاوت است

 

 اسبات مورد نیاز: ب( مح

 سطح آبگیر باران:

رد نیاز دارد مساحت سطوح محصور شده برای استحصال آب باران بستگی به مقدار حجم آب باران مو

  تهیه کرد.  Google Earthافزار های تفصیلی شهرها و یا حتی نرمتوان از طریق نقشهکه این سطوح را می

 :قهسبز منط یفضا یآب نیازو  سبز یمساحت فضا

 است. یرو فصول سال متغ یماقل یرثأتحت ت یبآ یازن ینمتفاوت دارند و ا یآب یهایازن یاهیمختلف گ یهاگونه

و  یریمدت زمان آبگ ،منابع آب مورد استفاده یدب یقدر طول سال از طر یاریجهت آب یازحجم مورد ن متوسط

در طول  یریآبگ یهایسکر و تعداد سروحجم تان، آب یانسرعت پمپاژ آب و سطح مقطع جر یگاه با محاسبه

 گردد.یسال محاسبه م

 

 رواناب یا آب باران قابل استحصال:محاسبه حجم 

)شماره منحنی سازمان حفاظت خاک آمریکا(   SCS-CNی ارتفاع رواناب معموالً از روش برای محاسبه

مساحت  ارتفاع باران، یلفهؤمسه لضرب شود. حجم رواناب یا آب باران قابل استحصال نیز حاصاستفاده می

  . (1)رابطه  است رواناب سطح یبضر( و سطح پشت بامسطح آبگیر )مثالً 

(1) V= P*A*C        

 

مساحت حوزه آبگیر باران به متر  Aارتفاع باران به متر،  Pحجم آب باران قابل استحصال به متر مکعب،  Vکه 

 است( 1تا  1/0بین ضریب رواناب ) بسته به سطوح مختلف  Cمربع و 

 

 :طرح استحصال آب باران یناناطم قابلیت یزآنال

روزانه بارش  یهادادهباید  ح،طر منطقهدر  رانباآب  آوریجمع نطمیناا قابلیت آوردبر رمنظو به

گردد  محاسبه 2 بطهرا سساا بر ساکنین بغیرشر یهاازنی تأمین ایبر نطمیناا قابلیت صددرشود و  آوریجمع

(Imteaz 2012مکاران.، و ه .)  

)2( Re = ((N-U )/N)*100 
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 لـک ادتعد Nگردد و نمی تأمین نظر ردمو یطاشردر  ساکنین بغیرشر زنیا که لسااز  هاییروز ادتعد Uکه 

 . میباشد صخا لسا یکدر  اـهروز

 :مورد نیاز حجم مخزن یینتع

 . شودیرفته مدر نظر گ استحصالقابل  باران متوسط آب یزانبر اساس م مخزن اندازه

  

   

 نتایج و بحث

 

 های گیاهی مورد استفاده در فضای سبز شهری:نوع گونه

وان، مورد، الشامل چمن،  شهریسبز  یضاف در به کار رفته یاهانگ یدر بخش پوششطور عمده  

رز، سرو خزنده  شامل یزن معموالٌ مورد استفاده یهادرختچه. باشدیمالدوله  امین یچپ ی و انقره یابر ی،رزمار

 باشد.یمشمشاد، زرشک، خرزهره و ابریشم ایرانی زرد،  یاس ، بو  گبر ی،هلند یاس یوکا،(، سپرونی )ژو

مورد استفاده در فضای سبز شهری نیز معموالً شامل اقاقیا، سرو، سپیدار، بید مجنون، زیتون، بید،  درختان

ن سرو، کاج، اقاقیا، چنار و نارون چو یدرختان معموالً نیز منطقه یکاردر بخش جنگلبلوط و اکالیپتوس  است. 

 شود. کشت می

 

 بر آورد نیاز آبی گیاهان :

 یهشود کلیچون فرض م .شودمانتیث استفاده می –پنمن ، ی فائوبرآورد نیاز آبی گیاهان از رابطهبرای 

 چمن، یازآب مورد ن ینبا تأم یناز درخت است، بنابرا یشچمن ب یبآ ازیاز چمن است و ن یدهسبز پوش یفضاها

و  تاس یارانب یاریچمن، آب یاهمناسب گ ارییکه آب ینشود. با توجه به ایم ینتأم یزدرختان ن یازآب مورد ن

 درصد است. 70راندمان مناسب آبیاری بارانی حدود 

 

 حجم مخزن:

جم مخزن بلکه برای های بازگشت مختلف نه تنها برای تعیین حرواناب حاصل از بارندگی در دوره حجم

الب آوری رواناب و سیی شده برای شهرها که با هدف جمعمخازن طراح. مدیریت منابع آب هم کاربرد دارد

ی سالی و با دورهبه صورت برون معموالً ،شوندشهرها و آبیاری فضای سبز و تأمین آب شرب استفاده می

باشد برای این کار در ناب ساالنه و سیالب احتمالی آوری رواشود تا جوابگوی جمعساله طراحی می 25بازگشت 

 شود.عنوان حجم مخزن در نظر گرفته می ها بیشترین مقدار بهبین رواناب

قسمت  ینترتوان آن را گرانیشود که میمحسوب م یسازیرهذخ یستمس یجز اصل یرهمخزن ذخ

 و یخشک و بدون بارندگ یدوره، یآب یازن ،یبارندگ یزانحجم مخزن تابع م .استحصال آب دانستسیستم 

-یمتفاوت م خزنهر منطقه جنس و نوع م یمختلف و با توجه به امکانات محل یهایمبرحسب اقلاست. بودجه 

مساحت کمتر و حفظ زیبایی محیط بهتر است مخزن درون زمین طراحی شود و به وسیله پمپ  . برایباشد

 ه سازی یک مخزن نشان داده شده است. مراحل آماد 1در شکل  اقدام به برداشت آب کرد.
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 سازی یک مخزنمراحل آماده -1شکل 

 یابی مخزن:مکان

توجه کرد. پس از تعیین وضعیت  کاربری زمین و یابی مخزن باید به عواملی چون جهت شیبدر مکان

 ArcGISافزار نرمهای تحلیلی ساخت مخازن با استفاده از ویژگی ثیر گذار در، پارامترهای تأهای زمینکاربری

پارامترهای احداث مخازن باید به طور دقیق بررسی شوند زیرا در غیر . شودبررسی و بهترین مکان انتخاب می

ن نزدیکی به ثر در طراحی مخزتوان گفت مهمترین پارامتر مؤمی شوند.ت هزینه میاین صورت باعث هدر رف

 باشد.ها میبامآنها نیز نزدیکی به پشتترین فضای سبز و کم اهمیت

یابی را پارامترهای مؤثر در مکان یبجهت شو  ینزم یبندیبش، ینزم یکاربر (1388) و سالجقه یفتح

شوند که امکان یاحداث مخزن در نظر گرفته م یبرا ییهامکان، ینزم ینظر کاربر ازاند. مناسب مخزن دانسته

و مانند  یآموزش یبهداشت یهامهم مانند فضا هایبیبه تخر یازیها وجود داشته باشد و ناحداث مخزن در آن

 . آنها نباشد

خطوط تراز  ینتریینهستند که در پا ییهااحداث مخازن مکان یها برامکان ینبهتر، یبندیبنظر ش از

 وجود داشته باشد. یبکمتر به ش یازمکان وارد شده و ن ینبه ا یها به صورت ثقلاند و روانابواقع شده

حالت  ینصورت بهتر یندر ا یراز ساخته شوند ینزم یعیطب یهایبدر جهت ش یدمخازن با، یبش نظر جهت از

 ArcGIS افزار در نرم هایژگیو یلتحلتجزیه و  یقامر از طر ینخواهد بود که ا یرپذرواناب امکان یآورجمع

 خواهد بود. یرپذامکان

  یاند بدون استفاده از پمپ و به صورت ثقلتویآب آنها م ،ساخته شوند  یندر سطح زم مخازنچنانچه 

و به لحاظ زیبایی  ینسطح زم یدر فضا ییجوجهت صرفه گردد. یتاطراف آن هدا یسبز محدوده یبه فضا

 یپمپ کوچک به فضا یکبا آب  یازاحداث شده و در هنگام ن یرزمیند در زننتوایم مخازن یناشناسی مکان، 

 شود. یتهدا ینسبز سطح زم

 

 استحصال آب: یستمس طراحی

  Hayssam وMarwa (2015) سطح  برایآب باران  استحصال یستمسکنند که در طراحی بیان می

را در نظر  یشناسیباییبودجه و ز ،یسازیرهذخ یموجود برا یفضا ،ارشب یچون الگوها یعوامل یدها بابامپشت

 بگیرند. 
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سطح شامل  یها را به شش بخش اصلبامب از پشتآ یآورجمع یهایستم( س1394نژاد ) یحسن زاده و ملک

 یا ینزم یانتقال آب )جاذبه یروهاینو  یرهمخزن ذخ، هایلتر)ف یصاف، یرگرسوب، ناودان، بام()پشت یرآبگ

 (. 2کنند )شکل تقسیم می (پمپ

 
 هابامشکل شماتیک یک سیستم استحصال آب باران از پشت -2شکل 

 :یرسطح آبگ

 یآورآب جمع یفیتک یرو تواند بریم بامبسته به مواد سازنده پشت باشد کهیا مهشامل پشت بام 

تواند یبام مح پشتآب بهتر است سطو یفیتک،تر باشدیکنواختدهنده  یلهر چه مواد تشک .بگذارد یرثأت شده

 باشد.غیره  چوب و، سفال، آسفالت، یزهگالوان یهاورق، از جنس کاهگل

و  یزهگالوان  یلتوانند از جنس استیعهده دارند و م ها به مخزن را بربامانتقال آب از پشت ییفهوظ :ها ناودان

 (. 3)شکل  باشندغیره  و ینیومآلوم یهاورق

 

 

 

 

 
 هابامنمایی از یک ناودان در سیستم استحصال آب باران از پشت -3شکل 

  :یرگرسوب

 یکه دارا آوری شده طراحی شدهیه جمعاز آب اولو زائد  یهمواد اول یبه منظور جداساز سیستم ینا

  (.4)شکل  باشندیم یکیساده و مکان یاربس یو برخ یزهگالوان کامالً برخی ،باشندیم متفاوتی یها عملکرد

 
 هابامگیر در سیستم استحصال آب باران از پشتنمایی از یک رسوب  -4شکل 

 

 باشند:دارای مزایا و اثرات متعددی میبرای فضای سبز  هایبامهای استحصال آب باران از پشتسیستم 
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  :اثرات بهداشتی

های ناشی از بارندگی انتقال آلودگی از طریق روانابن های شهری در راستای کاهش امکاابکاهش روان

و از آبگرفتگی  آوری رواناب سطحی در معابر عمومی داردهای جمعکه  نقش مؤثری در بهبود کارآیی سیستم

به کاهش  سازی در سیستم استحصال آب بارانکاهش رواناب از طریق ذخیره .کندعابر جلوگیری میم

ها و خانهد اختالل در انتهای مسیر و تصفیهایجاهای فاضالب شهری، ها به سیستممشکالتی ورود رواناب

 کند.ی فاضالب در منازل مسکونی کمک میباالزدگ

 

  :اثرات اقتصادی

های مسکونی ن آب در مصارف ساکنان در ساختمانباران در مخازن و استفاده از ایسازی آب ذخیره

 شود.عث کاهش هزینه در امر تهیه آب میباعث کاهش استفاده از آب شهری شده است و این امر با

 

 زایی:اشتغال

نطقه را تهیه آب شرب در مربط که مسئوولیت های ذیتواند برای سازماناین طرح به طور گسترده می 

ات و وسایل های اجرایی و ساخت ادوهمچنین با توسعه صنعتی سیستم .ایجاد کارآفرینی نماید، برعهده دارند

ایجاد اشتغال  ،سسات نصبها و مؤساخته و تشکیل شرکتها، مخازن پیشمورد نیاز نظیر فیلترها، فالش تانک

 نماید.
 

 

 نتیجه گیری

 

-، کم آبی یک معضل بزرگ محسوب میی خشکیذاتی بودن پدیدهعیت جغرافیایی و با توجه به موق

، یکی از این هایی جهت استحصال آب باران اجرا گردیده استون راهکارهای دور تا کن. از گذشتهشود

دگی ایجاد شده ت کاهش رواناب و جلوگیری از آلوها جهبامآوری آب باران از سطوح پشتراهکارها جمع

مین نیاز آبی طراحی شده در مکان مناسب برای تأ ب حاصل از بارندگی در مخازنی آتوسط آنها و ذخیره

مین گرفته نه تنها این امر را جهت تأ ی حاصل از تحقیقات صورتنتیجه .باشدفضای سبز منطقه می گیاهان و

یی برای زا، بلکه آن را سبب ایجاد مزایای بهداشتی، اقتصادی و اشتغالنیاز فضای سبز مثبت قلمداد نمود

کاربری زمین زمین  ،جهت شیبپارامترهای یابی مکان مناسب مخزن باید در طراحی  و موقعیت .داندمنطقه می

اخت مخزن بهتر است د و برای سبه طور دقیق بررسی شوند تا سبب هدر رفتن هزینه نشونبندی زمین و شیب

احی شود تا فضای کمتری را اشغال کند و مخزن درون زمین طر ی همان منطقه استفاده شود واز مواد اولیه

 برای برداشت آب از پمپ استفاده شود.
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