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 فضای سبز منازل مسکونی و ساختمان های اداری تامین آب مورد نیاز فضای سبز شهر شیراز،

با جمع آوری آب باران از پشت بام منازل، استفاده از فاضالب شهری و رواناب های حاصله از 

 دره های اطراف شهر
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 چکیده
 

در صد آن از منابع آب  70میلیون متر مکعب می باشد که  110آب مصرفی سالیانه شهر شیراز نزدیک به 

نابع استراتژیک میباشد و بایستی فقط زیرزمینی آهکی تامین می گردد. منابع آب زیرزمینی آهکی م

صرف آشامیدن گردد. با برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی آهکی این منابع با افت کمی و کیفیی  

شدید روبرو می باشد و در آینده نه چندان دور شهر شیراز با بحران آب شدید مواجه خواهد شد.  ارزش 

نابراین بایستی مصرف آب آهکی در فضای سیبز، بهداشیت   دالر امریکا می باشد. ب 1هر لیتر آب آهک 

خانگی و صنعت در اسرع وقت در شهر شیراز متوقف گردد. بنابراین از هم اکنون بایستی مطالعات بر روی 

شناسایی منابع آب جدید شروع گردد. آب باران حاصله از پشت بام منازل مسکونی و اداری، استفاده 

رواناب های حاصله از دره های اطراف شهر سه منبع جدید تامین آب می  مجدد از فاضالب شهر شیراز و

میلیمتر میی   320باشد که تا کنون به آن توجه خاص نشده است. متوسط بارندگی سالیانه شهر شیراز 

میلیمتر( از طریق جمع آوری باران از پشت بام منازل  160در صد آن ) 50باشد. امکان استحصال حداقل 

هکتار مساحت پشت بام منازل و ادارات میی   10000ری میسر می باشد. با در نظر گرفتن مسکونی و ادا

در صد آب مصرفی  15میلیون متر مکعب آب جدید بدست آورد. این میزان آب  16توان ساالنه به میزان 

 در صد آب مصرفی در شهر شیراز به فاضالب تبدیل و از آن استفاده 60شهر شیراز می باشد. از طرفی 

مجدد به عمل نمی آید. در صورتیکه آب فاضالب یک منبع با ارزش آب می باشد و می توان از آن پس از 

هکتار گلخانه استفاده نمود. هر ساله جحیم   1000جهت آبیاری فضای سبز شهر شیراز و آبیاری  تصفیه

می ریزد. با طراحی و زیادی از سیالب های حاصله از حوزه آبخیز شیراز بدون استفاده به دریاچه مهارلو 

اجرای مخازن های ذخیره بر روی دره های مشرف به شهر می توان از سیالب ذخیره شده برای آبیاری 

فضای سبز عمومی استفاده نمود و از این طریق کاهش چشم گیری در مصرف آب استراتژیک آهک در 

ب در داخل شهر را کاهش آبیاری فضای سبز داشته باشیم و همچنین خطرات ناشی از جاری شدن سیال

  دهیم.
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 مقدمه

 

ی پیدایش  آید تا جای که قرآن کریم نیز سرچشمه ی زندگی در زمین به شمار می ترین مایه آب، بنیادی        

در زمین، بدون آب توانایی زندگی  داند. انسانها،گیاهان، جانوران و نیز دیگر زیست کنندگان زندگی را آب می

از کودکی به ما نیاموختندکه تنها منبع اصلی تامین آب در مناطق خشک و  .را نداشته و از میان خواهند رفت

نیمه خشک آب زیرزمینی می باشد تا از آن با جان و دل حفاظت کنیم. البته نیاکان هوشمندمان به این 

از آب زیرزمینی استفاده پایدار می نمودند. متاسفانه به دلیل عدم نبود  موضوع آگاهی داشتند و با ابداع قنات

سال  50آگاهی جامعه از اهمیت آب و محیط زیست در سالمت جامعه و منفعت طلبی عده ای از مردم در 

این موضوع امنیت آب و غذا، . گذشته آب های زیرزمینی کشور خصوصا استان فارس به غارت رفته و می رود

به رو  اقتصادی و اجتماعی و توسعه پایدار را به شدت تهدید می نماید. کشور با وضعی بس خطرناك روامنیت 

سال  10)حداکثر  است. اگر این روند ادامه یابد خطر تبدیل دشت های کشور به کویر در آینده نه چندان دور

ن داشته از رونق افتاده و به دیگر( بطور جدی وجود دارد و فالت ایران که هزاران سال در آن زندگی جریا

آبکشی از آب های زیرزمینی آبرفتی در دشت ها فاجعه آمیز است، از آن  سرزمین ارواح تبدیل خواهد گردید.

رو که نشست برگشت ناپذیر زمین در بسیاری از دشت های ما )کرمان، خراسان، اصفهان، یزد، فارس( رخداده 

ر آبکشی بیش از اندازه متراکم شود، به وضعیت پیشین بازنگشته و و در حال افزایش است. آبخوانی که بر اث

بهره وری خود را از دست می دهد. برای نمونه بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیقات انجام گرفته توسط 

سانتی متر پایین می رود،  486 ( در دشت درزوسایبان الر سطح آب زیر زمینی دشت ساالنه2014اسفندیاری )

سانتی متر است. ازطرفی طبق قانون توزیع عادالنه  2که نرخ تغذیه ی طبیعی آن از بارش ساالنه تنها  در حالی

آب استفاده از منابع آب زیرزمینی آهکی )منابع آب استراتژیک( تنها برای مصرف آشامیدن اختصاص یافته 

( 2014)اسفندیاری و همکاران،  است. با کمال تاسف این منبع گرانبها که ارزش هر لیتر آن یک دالر می باشد

برای آبیاری باغ شهرها، فضای سبز شهری و خانگی و کارواش ها مصرف می شود. این آب آخرین ذخیره ما 

بوده، و با پایان یافتن آن، مرگ از تشنگی پیش از گرسنگی بخشی بزرگ را نابود خواهد کرد. ساالنه نزدیک به 

میلیارد  77میلیارد لیتر مصرف باغ شهرهای اطراف شیراز و  150دود )میلیارد لیتر از این گنجینه ی مح 230

لیتر مصرف خانگی شهر شیراز( که به ندرت جایگزین می گردد در شیراز و اطراف آن برای آبیاری باغ شهرها، 

میلیارد  227فضای سبز شهری و خانگی، و کارواش ها تلف می شود و از این طریق مردم فارس سالیانه مبلغ 

الر را از دست می دهند )ارزش هر لیتر آب آهک یک دالر در نظر گرفته شده است(. با این سرمایه می توان د

تمام جوانان بیکار استان و کشور را مشغول بکار نمود. شوربختانه، مصلحت اندیشی مصالح این سرزمین الهی 

وم در سه دهه ی گذشته به هیچ را به خطر انداخته است. هشدارهای دل سوختگان آب و خاك این مرز و ب

شمرده شده اند. سالیق شخصی بر حکمت برتری یافته اند. در این مطالعه منابع آب جدید برای تامین بخشی 

 از آب مورد نیاز شهر شیراز و توسعه کشاورزی در فضای بسته در این شهر بررسی خواهد شد. 
 

 

   

 



 

3 

 ها مواد و روش

 

در صد آن از منابع آب زیرزمینی  70میلیارد لیتر می باشد که  110یک به آب مصرفی سالیانه شیراز نزد

آهکی تامین می گردد. همانطور که در باال اشاره گردید منابع آب زیرزمینی آهکی منابع استراتژیک میباشد و 

دیاری اگر ارزش هر لیتر آب آهک یک دالر امریکا در نظر گرفته شود )اسفن بایستی فقط صرف آشامیدن گردد.

بنابراین بایستی مصرف آب آهکی  میلیارد دالر از دست می دهند. 77(، مردم شیراز ساالنه 2014و همکاران، 

در فضای سبز شهر شیراز، فضای سبز منازل مسکونی و ادارات، کارگاه های شتشوی خودروها و بهداشت 

ر دشت شیراز، از هم اکنون بایستی خانگی در اسرع وقت در شیراز متوقف گردد. با توجه به بحران جدی آب د

 مطالعات بر روی شناسایی منابع آب جدید شروع گردد.

 

 

 نتایج و بحث

 
استفاده مجدد از فاضالب  ازل مسکونی و ساختمان های اداری،آب باران حاصله از پشت بام من        

منبع جدید تامین آب می  سه و ذخیره رواناب های حاصله از دره های اطراف شیرازتولیدی در شهر شیراز 

میلیمتر می باشد.  320باشد که تا کنون به آن توجه خاص نشده است. متوسط بارندگی سالیانه شهر شیراز 

میلیمتر( از طریق جمع آوری باران از پشت بام منازل مسکونی و  160در صد آن ) 50امکان استحصال حداقل 

میلیون  16هکتار مساحت پشت بام ها می توان ساالنه به میزان  10000اداری میسر می باشد. با در نظر گرفتن 

برای مثال می توان مصرفی شیراز می باشد.  در صد آب 15متر مکعب آب جدید بدست آورد. این میزان آب 

متر مربع جمع  200لیتر آب باران در طول یک سال از پشت بام یک منزل مسکونی به مساحت  32000حدود 

 18لیتر می باشد. بنابراین، آب باران جمع آوری شده  180000نفره  5آوری نمود. مصرف سالیانه یک خانواده 

ر مربع فضای سبز خانگی در مت 10درصد آب مصرفی سالیانه خانواده فوق می باشد. از طرفی نیاز آبی سالیانه 

لیتر میباشد. بنابراین با آب باران جمع آوری شده از پشت بام منزل فوق می  15000منزل مسکونی فوق حدود 

توان نیاز آبی فضای سبز منزل فوق و نیاز بهداشتی آن را در طول سال تامین نمود. با این عمل عالوه بر کاهش 

ی توان برداشت از منابع آب آهکی با ارزش در شیراز را بطور قابل هزینه آب مصرفی منزل مسکونی فوق، م

لیتر در حیاط منزل فوق و هدایت آب باران حاصله از  5000مالحظه کاهش داد. با نصب یک مخزن آب به حجم 

تومان در  1000. اگر ارزش فعلی هر لیتر آب در بازار ایران را پشت بام در آن میتوان به هدف فوق دست یافت

هزینه احداث یک میلیون تومان می گردد.  32ظر بگیریم ارزش آب جمع آوری شده در طول یک سال بالغ بر ن

بنابراین هزینه طرح در همان سال اول طرح مستهلک می میلیون تومان می شود.  25لیتری حدود  5000مخزن 

از  سیار باال برخوار دار است.سال می باشد. بنابراین طرح از یک توجیه اقتصادی ب 20گردد. عمر مفید طرح 

میلیون مترمکعب( به فاضالب تبدیل و از آن استفاده  66در صد آب مصرفی سالیانه در شهر شیراز ) 60طرفی 

مجدد به عمل نمی آید. در صورتیکه آب فاضالب یک منبع با ارزش آب می باشد و می توان از آن پس از 

هکتار گلخانه محصوالت  1000و آبیاری  میلیون متر مکعب( 35) جهت آبیاری فضای سبز شهر شیراز تصفیه
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 400000هکتار گلخانه می توان ساالنه  1000استفاده نمود. با احداث  میلیون متر مکعب( 31) صیفی و سبزیجات

هکتار گلخانه محصوالت صیفی و سبزیجات می  1000تن محصوالت صیفی و سبزیجات تولید نمود. با احداث 

هر ساله جحم زیادی از سیالب های  از جوانان با تحصیالت کشاورزی را مشغول به کار نمود.نفر  5000توان 

حاصله از حوزه آبخیز شیراز بدون استفاده به دریاچه مهارلو می ریزد. با طراحی و اجرای مخازن های ذخیره بر 

مومی استفاده نمود واز روی دره های مشرف به شهر می توان از سیالب ذخیره شده برای آبیاری فضای سبز ع

این طریق کاهش چشم گیری در مصرف آب استراتژیک آهک در آبیاری فضای سبز داشته باشیم و همچنین 

  خطرات ناشی از جاری شدن سیالب در داخل شهر را کاهش دهیم.

 

 نتیجه گیری
 

اضالب تولیدی ز فاستفاده مجدد ا ازل مسکونی و ساختمان های اداری،آب باران حاصله از پشت بام من

منبع جدید تامین آب می باشد که تا کنون به  سه و ذخیره رواناب های حاصله از دره های اطراف شهر شیراز

ستراتژیک منبع آب ارزشمند می توان میزان مصرف آب ا سهآن توجه خاص نشده است. با استفاده از این 

هکتار  1000با احداث  ل های آینده حفظ نمود.بطور چشمگیر کاهش داد و آن را برای نس آهک را در شهر شیراز

نفر از جوانان با  5000می توان  با استفاده از آب فاضالب تصفیه شده گلخانه محصوالت صیفی و سبزیجات

 تحصیالت کشاورزی را مشغول به کار نمود.
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Abstract 

 

Annual used water of Shiraz city is about 110 mm
3
,which 70% of it, is provided from karst 

groundwater. Karst groundwater is a strategic water resource and must be used only for 

drinking purposes. With over-exploitation of karst grondwater, this resource is faced severely 

with drawdown in quality and quantity, and in near future, Shiraz city will face with severe 

water crisis. Value of each litre of it, is about one USD. So, use of karst water for green space 

irrigation, sanitation use and industry should be stopped as soon as possible in Shiraz city. 

So, from now, studies should start on finding new water resources. Rain water from roofs of 

homes, sewerage water and runoff from valleys around the city are three new resources 

which up to now have not seen. Average annual rainfall of Shiraz is about 320 mm. It is 

possible to harvest at least 50% of it (160 mm) from roofs of homes. With considering 10000 

ha , the size of roofs of homes, 16 mm
3
 of rain water can be harvested. This is 15% of annual 

use water of Shiraz city. 60% of used water in the city is became sewerage and it is not used 

again. Sewerage is a valuable water resource and can be used for irrigation of green space 

and irrigation of 1000 ha of greenhouse after refined. Every year a lot of runoff is running 

from the valleys around the city and discharge to Maharloo lake. With harvesting this runoff, 

it can be used for irrigation of green space and by this way, a huge reduction in use of karst 

water can be achieved and danger of flood in the city can be reduced. 

 

Keywords: Karst water, sewerage water, rain water, runoff 

 

 

 

 
 

 

 
 

mailto:Esfandiari.b@gmail.com
mailto:Esfandiari.b@gmail.com

