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چکيده
 

هایتأمينآببرایبرخیمصارفشهریمانندتأمينآبموردنيازفضایروشاستحصالآببارانيکیازروش

دراينبمیآبشربتأمينياسبز،مصارفبهداشتیو هایبزرگمانندساختماناداراتبامساختمانينپشتباشد.

هایوزارتنيرووتوانيرآوریآببارانباشد.دراينمطالعه،مجموعهساختمانتواندمحلمناسبیبرایجمعختلفمیم

نآبقابلها،چهميزاتماناينساخبرمحوطهفرودآمدهاندتامشخصشودباتوجهبهبارشموردمطالعهقرارگرفته

ونقشهایساختمانوزارتنيرومحاسبهشدهتانکفالشونيزایسبزفضآبینيازدرمرحلهدومباشد.استحصالمی

توانشدهمیهایانجامباتوجهبهمحاسباتوبررسی.مشخصشدايننيازهایآبیبرتأمينآبباراناستحصالشده

)براساساطالعات%نيازآبیفضایسبزمحدوده08تاتواندمیوردمطالعه،درمحدودهموانابتوليدینتيجهگرفتکلر

هایخرداد،تير،مرداد،هابجزدرماهبامراتأميننمايد.همچنينميزانروانابتوليدیازپشتتبخيروتعرقفضایسبز(

سازیرواناببرایذخيرهشد.بارتنيرومییساختمانوزاهاتانکشالفهاقادربهتأميننيازشهريورومهر،درسايرماه

نقطهمناسببرایاست قرارمخزنتوليدی،طراحیمخزنذخيرهضروریبودهوالزماستکهباتوجهبهشيبمحوطه،

ريزیبرنامه،رهایاخييافتهطیسالهایبروزمشخصشود.باتوجهبهميزانآبقابلاستحصالازبارشوخشکسالی

کمکمؤثریبرایتأمينآبغيربهداشتیمحدودهباشد.تواندمطلوبازاينآبمیهبرایاستفاد
تانک،وزارتنيروبام،فالششتفضایسبز،پ،نيازآبیآوریآبباران،جمعها:کليدواژه


 

Feasibility study of rainwater harvesting for different demands in urban areas (Case 

Study: Ministry of Energy main building and Tavanir Area) 

 

 
Abstract 
 

Rainwater harvesting is one of the methods for obtaining urban water supply. The roof of large buildings can 

be a good place to collect rainwater. In this study, the buildings of the Ministry of Energy and Tavanir have 

been studied to determine how much water is available due to the rainfall on these buildings. In the second 

stage, the water requirement of the vegetation area as well as the flash tanks of the Ministry of Energy 

building were calculated and the role of rainwater harvesting to meet these water needs was determined. The 

first result is that the total runoff produced in the study area can provide up to 80% of the water requirement 

of the vegetation cover area. In order to store produced runoff, storage tank design is essential and it is 
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necessary to determine the appropriate location for the tank due to the slope of the enclosure. The final result 

is that the available water from rainfall harvesting is necessary to account in water use planning for dry years. 

 

Keywords : Rain water collection, water demand, building roof, flash tanks, ministry of 

energy 

  

مقدمه

درتأميننيازتوسعهشهریاست.هایاصلیجامعهبشریومناسبيکیازمحدوديتبآتأمينامروزه

وديگریهایمتداولبااستفادهازروشپيداکردنمنابعآب،يکیدوراهحلوجودداردپايداروآبیمناسب

آب،تأمينهایمختلفدرميانفناوری.استبهشيوهمؤثرترولیدسترسمنابعمحدوددرازبهينهاستفاده

توانداززيستاستکهمیيطامححلغيرمتمرکزوسازگارببرداریازآنيکراهآوریآببارانوبهرهجمع

پروژهمشکالتزيستازریبسيا وسيله اغلببه که بزرگممحيطی، میاوتدهای ايجاد متمرکز و شود،ل

 جاهمه در تقريباً کم مقدار به ولو بارندگی که آنجا از.(3333،ناهمکار)رشيدیمهرآبادیونمايدجلوگيری

 رمسي يادر و تبديل سيالب به اينکه از قبلندتوامی آب استحصال یهاروش کمک بههولذاداتافقاتفا

 .(3333)چکشیوطباطبايیيزدی،گيرد قرار استفاده مورد و آوریجمع گردد، دچارآلودگی خود جريان

اينفناوریبرایاهدافاستوفرهنگاستحصالآببارانازدورانباستانوجودداشته هایمختلفاز

هایاخيرفناوریاستحصالآبسالدرد.باشنهاايرانيانمیزجملهآاندکهااستفادهکردهشربرزیوکشاو

بهطرقمختلفقبلازخارجاستحصالآببارانبرپژوهشگرانمتعددیقرارگرفتهاستونمودتوجهبارا

دسترستأکيدکرده از Ghisi)اندشده همکاراFerreira،2882:Zhangو رآبادیورشيدیمه:2883ن،و

ه 3332مکاران، همکاران: و اسالميان ،3333 همکارانبلزا: و 3333،ی و: خسرویزهتابيان بررسی.(3332،

جزءتوالت(برایتأميننيازآبیساکناندرسيستمسطوحآبگيروتصفيهآبخاکستری)فاضالبخانهبه

ايرلندداهساختمان همکارانLiتوسطر اننش(2838)و استحصالآببارانداد آبیتأمينبرایکه نياز

فالشمصارفآغيرشربهمانند ماشينهایسرويستانکبدر شستنماشينوهایبهداشتی، لباسشويی،

الآبتحصهایقابلاسهایمسکونی،يکیازمکانبامدرساختمانآبياریباغچهمناسباست.سطوحپشت

ساک آبی نياز تأمين برای استباران ساختمان.نان در باران آب استحصال از استفاده اساسارزيابی بر ها

ناحيهمتروپليت ارزشاقتصادیدر ذخيرهآبآشاميدنیو درکشورتجربياتاجتماعی، ندرشهربارسلونا

هایکموپراکندهبرایاينکهيکباوجودبارندگینشاندادکه Saurí (2111)و  Domènech توسطايتاليا

کوچوتقاضاايجادشودمینسيستمعادلبيت نآببرایمصارفتأمي.کاستفادهکردتوانازمخازننسبتاً

، RahmanوEroksuzقرارگرفتهاست)واستفادهلفآنموردبررسیشربدراستراليابرایشهرهایمخت

2838:Imteazقهازشهرسيدنیدرطنم38یهایسطوحآبگيربرابررسیعملکردسيستم.(2832،وهمکاران

مختلفاست شرايط برایسه آبیسرويسبهداشتیراليا نياز ولباسشويی،تأمين آبياری ماحجادرتأمين

همکارانRahmanتوسطمختلف 2832)و ) داد ذخيرهنشان ميانگينساالنه طريقکه از سازیآبباران

طراحیوانتخابنظردارد.دارندگیساالنهمنطقهمورهایسطوحآبگيروابستگیزيادیبهميانگينبسيستم

وMunتوسطدردانشگاهملیسئولدرکرهسطوحآبگيرپشتبامساختمانپارامترهایمؤثربرایسيستم

Han(2832)جامشد.رفانبرایمص
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ذخيره مخازن مختلف حجم روشآناليز با باران آب سازی پرتقال در مختلف های و   Santosتوسط

Taveira-Pinto (2833)انجامش سازیسيستمسطوحآبگيرباراندر(بهمدل2833)و همکاران Hashimد.

نفردر4ناناکسخانهمسکونیباتعداد288درمالزیبرایرمنطقهمسکونیرينگامدبزرگوسيعومقياس

جحاصلپرداختند.نتايدرسالمترميلی3341عبوباميانگينبارندگیمترمک368هرخانهبامجموعنيازآبی

کند.می%ازنيازهایآبیراتأمين10باراندرمنطقهموردمطالعه،کهاستحصالآباندادشنينتحقيقااز

(3332)پرهمت آبگهایيستمسيتظرفتحليلبا يرسطوح آبينتأمحفاظتکيفیمنابعآبوباراندر

آبگيرباراندرتهرانپاسخگویسطوحاجرایطرحگيرینمودکهنتيجهشهرتهرانکالنفضایسبزیمصرف

آلودهاينمنابعآبیازچنين،براساسايجپژوهشبااستفادهازهست.هماينکالنشهرفضایسبزیآبنياز

آيد.میشدنمنابعآبدرپاييندستجلوگيریبهعمل

هرکدامازدرميزانحجمآببارانقابلاستحصالشده،پيشينهمطالعاتانجامبهباتوجهوبااينوصف

شهرتهرانبانيازآبیباالدرمنطقهنيمهباتوجهبهاينکهکالنلذااست.هایشهریقابلاستفادهمحدوده

پاييندستمنبعآاليندهبرایمنابعآبهعنوانهایآنبهپاييندستمنتقلوبروانابوکواقعشدهخش

بسيارشبيهبرخیازاينمطالعهناستفادهنمود.درباالدستقبلازآلودهشدهاآنانازتومیدنکعملمی

انجام میمطالعات جهان و ايران در شده باشد اينجا در که تفاوت اين موضوعبا نياز وآبی سبز فضای

است.هرگرفتبیقرايارزمورداآبباراناستحصالآوریومعجبااستفادهازهاتانکالشف



  

هاموادوروش



بهبزرگراهازشمال.اينمحدودهدبررسیقرارگرفتمورتوانيررتنيرووشرکتقمحوطهوزادراينتحقي

جنوبنجفساهللهاشمیرآيت از کردستان، بزرگراه غرببه از شرقانی، از خيابانياسمیو محوطهبه به

.دهدمیشاننGoogle Earthازراودهاينمحدموقعيت(3شکل)د.شومیاالنبياءمحدودبيمارستانخاتم
















نمايیازمحدودهموردمطالعهوزارتنيرووتوانير-3شکل

هانيزتفکيکبامازمشخصنمودنمحدودهکلیکار،مساحتفضایسبزومساحتپشتسپ باونهايتاً

راساسمحاسباتانجامشده،د.بشگيریهاندازهرواحدمساحتGISمحيطدرهاگوننقشهوپلیاستفاهاز

مورد مساحتکلمحوطه وهکتار32مطالعه بخشهکتار2/3آنفضایسبز .آمدستبدهایمختلفدر
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های(محدوده2)د.شکلهستنکهنفوذناپذيربودهوياآسفالتهسطوحسيمانیازمحدوده،هکتار2/0ينبنابرا

محلیبرایکههابامسطحپشتچنين،همد.دهنشانمیراهااينمحدوده(مساحت3جدول)وفضایسبز

جمع آب باراآوری استن ميزان 3/3به ))دبدستآمهکتار )(.(2جدول وضعيتقرارگيری3شکل نيز )

لحاظ8.0ططورمتوسرآنبهنابدبرواولذاضريبودهآسفالتهابامپشتسطحدهد.شانمیهارانبامپشت

.(http://www.eng.warwick.ac.uk)استشده
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هایفضایسبزمحدوده-2شکل
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ريباًدراطرافمحدودهوجودسطحیوجودداردکهتقهايیبرایزهکشجريانهموردنظرآبراههحدوددرم

(3هادرجدول)هريکازآبراههمرتبطند.طولههمکهباستهایمختلفطولباو1هاتعدااينآبراهدارند.

شده ارائه هماست. عرض چنين عمق معادليکهاآبراههکانالو و بتنیسانتی18سان آنها جنس و متر

.(3323ونجمايی3323)حسينیوابريشمی،لحاظشد8.831هاآبراهضريبزبری.باشدیم

ترينوپايينباالتريناختالفارتفاعشد.تهيههاآبراههشيبقشه(نDEM)یرقومرتفاعاباتوجهبهنقشه

ايستگاه)ابانتخمحدودهاينکترينايستگاهبهنزدي،ارزيابیبارندگیمتربدستآمد.برای26طهمحدودهنق

ماهانهميزانمتوسطبارشوادهقرارگرفتاخذومورداستفوماهانهآنروزانهبارندگیهایادهود(نياوران

بدستآمدمترميلی422آن همچنين. ، استفاده با برایفضایاز سبزضريبجداولتعيينضريبرواناب،

8.01وبرایبخشغيرقابلنفوذ،ضريبرواناب8.2رواناب کهباتوجهبهتهشدنظرگرف(در3301)صفوی،

 .محاسبهشد8.61يبرواناب،سهممساحتهريک،مقدارمتوسطضر


.دربخشفضایسبزلحاظشدهاتانکآبیدراينپروژهدردوبخشفضایسبزوآبموردنيازفالشازني

گزارشن)شمالتهراايستگاه در پتانسيلچمن تعرق و تبخير نهالسا و ماهانه متوسط ارقامبراساسنيازآبی

هایمعمولیدرفالشتانکنچنيهم(.(4جدول))محاسبه(3338،طرحجامعمديريتآبهایسطحیتهران

ازيرونهایمورداستفادهدرساختمانوزارتتانکفالشازطرفیوکنندليترآبمصرفمی33استفادهبارهر

دراينساختماندرهرطبقهیهميننوعمعمولیم طبقه33توجهبهدستشويیوجودداردکهبا2باشند.

ميزانوتانکوجودداردفالش388عبالغبرمجموساختمانودوطبقهنيزپارکينگوغذاخوریونمازخانهدر

باردرروزوتانکطبقاتسهطورمعمولازفالشه.اگرباستليتر3361بارمصرفرآبموردنيازآنهادره

3.3ا،بالغبرهنکتاود،ميزانآبموردنيازبرایپرکردناينفالشباردرروزاستفادهش2هاتانکسايرفالش

وزهایرد.بنابراينبافرضتعداليتربرایساير(364طبقهو33ليتربرای3143باشد)مترمکعبدرروزمی

کعبمترم336ها،تانک،ميزاننيازآبیفالشگرفتهشودروزدرنظر248،(تعطيالتمعمولکسرسال)کاری

است.درسال














موردمطالعههایمحوطهبامساختمانسطحپشت-3شکل
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نتايجوبحث
 

توجهبهضريبجريان ميزانبارندگیمبا بارشآمارینیزمادورهميزانروانابطیحوطهو

ابیتعيينشدميزانآبقابلتأمينازاينمنبعنسبتبسپسد.شبرآوردهمحاسب همچنهنياز ين.

د.جدولقايسهشحاسبهوممهاتانکنيازفالشبرایاهبامميزانبارشوروانابايجادشدهدرپشت

.دهدتوليدشدهدرمحدودهموردمطالعهرانشانمیروانابکلنيزا(م6)
هاساختمانباممساحتپشت-2دولج

 

هالآبراههطو-3جدول

 L3 L5 L4 L1 L2 نامآبراهه

 طولآبراهه

 شيبآبراهه

 یسبزموجود()مترمکعببرایفضاودهبراساساطالعاتايستگاهشمالتهراناریفضایسبزمحدمقاديرنيازآبي-4جدول

 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی رآذ آبان مهر ايستگاه

 شمالتهران

ها)مترمکعب(تانکبیفالشنيازآمقادير-1جدول

 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد يبهشتارد فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر



دورهآماری،دیدرمحدودهموردمطالعه،طیشودکهکلروانابتوليبهاينترتيبمالحظهمی

متوسطساالبه طور سالمی2263نه مترمکعبدر میباشدکه تا کل08تواند آبیفضایسبز نياز %

باشدمترمکعبدرسالمی38هاحدودبامزانروانابتوليدیپشتنميهمچنيراتأميننمايد.محدوده

هاراتأمينتانکزآبیفالشدهمنياتواندحدوديکتنهامی((کهعددکمیاست.اينميزان2)جدول)

تواندبهراحتیبمیآوریکنيم،اينميزانرواناهایتوليدیرابخواهيمجمعمايد.امااگرکلروانابن

نيزتأميننمايد.همچنينبخشیازنيازآبیفضایسبزراهاراتأمينکردهوتانکدنيازفالشمورآب

باشدهامیتانکخگوینيازفالش،روانابتوليدیدرهرماهپاساینيزانجامشودقايسهماهانهچنانچهم

هتنهاروانابتوليدیآنک.ضمندهد(فرانشانمی(مقايسهروانابتوليدیبامصارفمختل0)جدول)

تير،مرداد،شهريورومهرهاینيزبجزدرماههابامازپشت هاقادربهتأميننيازاه،درسايرمخرداد،

هاذخيرهشدهوبابامجحآناستکهميزانروانابتوليدیدرپشتباشد.بنابراينارهامیتانکفالش

ادهقرارگيرد.هامورداستفتانکرایمصارفآبفالشاژبتمفيلترينگسادهوپمپاستفادهيکسيس

هآنبرایآبياریروانابدرکلمحدودهواستفادآوریهاينامرنسبتبهجمعامابايدتوجهداشتک

  شمارهساختمان

مساحتپشتبام

()مترمربع  
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نينهباالتریخواهدداشت)بخصوصازبُعدپمپاژ(.ضمنآنکهبايددرنظرداشتکهايفضایسبز،هز

حجم با مقايسه در فواصلطوالنیبرایمصارفشربآبیامر از تهرانکه فضایسبز بهداشتو و

هانجاممحاسباتکاملومقايسهآنمقايسهدقيقاينامرنيازمنداباشد.البتهشود،ناچيزمیتأمينمی

باشد.می
 عب()مترمکشدهدرمحدودهموردمطالعهمقاديرکلروانابتوليد-6جدول

  سال

  ساالنه

  سال

  ساالنه

دورهبيشينهدورهمتوسط دورهکمينه  سال

 ساالنه



)مترمکعب(عهمحدودهموردمطالهایساختمانبامتپشرشدهدروانابتوليدمقادير-2جدول

  سال

  ساالنه





بيشينهمتوسط کمينه    

    







 )مترمکعب(محدودهموردمطالعهدرشدهوانابتوليدمقايسهمقاديرنيازآبیبار-0جدول

 ساالنه شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين اسفند بهمن دی آذر آبان مهر عنوان

فضایسبزنياز

(وتعرقير)تبخ


فالشتانکنياز

روانابفضای

سبز


روانابمحدوده

غيرقابلنفوذ


روانابکل

بامبپشتروانا
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نتيجهگيری

بررسی بهمحاسباتو میهایانجامباتوجه مشده موردتواننتيجهگرفتکلروانابتوليدیدر حدوده

 تتوامیمطالعه، ند ت08ا را محدوده سبز فضای آبی نياز از% توليدی رواناب ميزان همچنين نمايد. أمين

ماهبامپشت در بجز مهرهایها و شهريور مرداد، تير، ماهخرداد، ساير در سالها، نيازی تأمين به قادر

زيادیمصرفدودتوانتاحهایساختمانوزارتنيرومیتانکباشد.همچنينباتغييرفالشهامیتانکفالش

کاهشدا برایذخيرهآبدراينبخشرا احیمخزنذخيرهضروریبودهوالزمسازیروانابتوليدی،طرد.

شودکهاستقرارمخزنمشخصشود.همچنينتوصيهمیاستکهباتوجهبهشيبمحوطه،نقطهمناسببرای

داثهشودتاازاينمنبعآببتوانبااحتعبيهابامآوریروانابتوليدیازپشتایبرایجمعمخزنجداگانه

رسدباتوجهبهميزانآبقابلهاراتأميننمود.بهنظرمیتانکفالشيکسيستمجداگانه،آبموردمصرفدر

ريزیبرایاستفادهمطلوبازاينآب،برنامهرهایاخيهایبروزيافتهطیسالازبارشوخشکسالیاستحصال

کمکمؤمی باثریتواند بهداشتیمحدوده میشد.برایتأمينآبغير فپيشنهاد به برایورود که ازشود

جمع تأسيسات، وساير اندازهترودقيقصورتآوریاطالعاتبهطراحیمخزنذخيره گيریبررویسطحبا

زمينمحدودهانجامشود.
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