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  چکیده

  

آوري آب باران و استفاده بهینه از این منابع مدنظر قرار گیرد. جمعست االزمبا توجه به محدودیت منابع آب، 

تواند به عنوان برداري و کیفیت نسبتاً مناسب میهاي سطحی، با توجه به هزینه پایین بهرهاز رواناباستفاده 

 طراحیمطالعه و ضوابط  ،پژوهشراهکاري موثر جهت تامین نیازهاي غیرشرب مورد توجه قرار گیرد. در این 

و نهایتا میزان و  شده منظور تامین نیازهاي غیرشرب بررسیبه  هاناشی از پشت بام ساختمان آب بارانسیستم 

. بدین منظور نیازهاي غیر شرب و حجم آب قابل استحصال گردیده است ارایهاین منابع و استفاده نحوه ذخیره 

 معرفیبه صورت گام به گام برداري از آب آوري و بهرههاي مناسب به منظور جمعشده و سپس سیستم بررسی

  گردیده است.

   

 سیل، ، ضریب رواناب، اثر تخلیه اولیه، مخزن ذخیرهباران استحصال آبها: کلید واژه

  

  

Design Criteria for Rooftop Rainwater Collection System  

 
 

Abstract 
 
Due to limited water resources, optimal use of these resources should be considered. Rainwater 
collection and utilize the surface runoff, due to the low cost of harvesting and relatively good 
quality can be an effective solution for supplying non-domestic purposes. In this research, 
principles for the study and design a building rooftop rainwater sys tem for supplying non-
domestic demands reviewed and finally the quantity, storage and usage methods  from these 
resources are presented. To this aim, non-domestic demands and the volume of available water, 
reviewed and then suitable sys tems for collection and exploitation of water are introduced step 
by step. 
Keywords: Rainwater Harvesting, First Flush Effect, Cistern, Runoff Coefficient, 
Flood 
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  مقدمه

  

هاي جهان شیرین و براي شرب، کشاورزي و دیگر مصارف عمومی قابل دسترسی است. کمتر از یک درصد آّب

 محدودیت .)1390ذوالفقاري، برخوردار است (ها از توزیع بسیار ناهمگونی نیز عالوه بر کمیت ناچیز این آب

نیست انداز روشن و مناسبی چشمآتی  هايدههدر ب نقاط دنیا اغل در یدارو پا یریندسترسی به منابع آب ش

 و ي ملیاهدرگیرياي نه چندان دور کنند که در آیندهبینی میور آب پیشام کارشناسان ).1387(دستورانی، 

نده بر سر منابع آب صورت یهاي آِکه جنگ نیستالمللی بر سر مسئله آب بیشتر خواهد شد و دور از ذهن بین

بحران آب در ایران عالوه بر افزایش تقاضا و کمبود آب شامل کاهش منابع آب  ).1389گیرد (بزي و همکاران، 

 ).2014، ١مدنیشود (هاي وارد آمده به اکوسیستم نیز میهاي موجود و زیانزیر زمینی، کاهش کیفیت آب

با  توانمیشود، در حالیکه ریزي میهاي کشور برنامهفقط براي بخش کمی از آب ،کارشناسانطبق نظر 

اکنون  ).1390هاي مناسب استحصال آب، از ظرفیت موجود استفاده بهینه داشت (کردوانی، استفاده از روش

و  ٢آب باران استحصالآنها  ت که عمده ترینکرده اس یداپ  یشافزا یدارپاو  ینهکم هز هايینهبه گز تمایل

استفاده  کشور،به محدودیت منابع آب  با توجه ).1387(دستورانی،   استمتعارف  یرمنابع غ ازاستحصال آب 

هاي هاي سطحی از جمله روشآوري آبمنابع آب غیرمتعارف و جمعري بهینه از منابع آّب موجود، به کارگی

   ).1396(شادمهري طوسی و همکاران،  استبسیار کاربردي در جهت کاهش معضل بحران آب 

آوري آب هاي جمع، سیستمبحران کمبود آب دلیلبهامروزه در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه 

ه روند افزایشی در ) که با توجه ب2013شود  (مهرآبادي و همکاران، باران در مناطق روستایی و شهري انجام می

 استدر تامین بخشی از نیازهاي آبی مفید  اقلیم، گی ناشی از تغییردو کاهش میزان بارن مصرف منابع آب

  ).1396(شادمهري طوسی و همکاران، 

آوري آوري آب باران قبل از رسیدن به زمین، این مزیت را دارد که آب قبل از آلودگی زیاد، جمعجمع

آب از  لستحصاا). 1391(بشري و همکاران،  شود، لذا براي بسیاري از مصارف خانگی مناسب خواهد بودمی

 رکشودر  ایقیـع حطوـس هـک دـهدمی ننشاو پیشینه مطالعات  ستا دهبو یجرا قدیم از اـهمبا پشت سطح

 رانباآب  وند امیساخته مینز سطح یکدنزو در  هـپای یکروي  بر هامبا پشتآب در  ضد مصالحاز  لیااسترا

 آوريفندر  هدـعم آوريوـنلذا  .تـسا هدـیشـم آوريجمع حسطو یناز روي ا دامو  ورزيشاـک فمصر براي

تحقیقات انجام  .)1969و همکاران،  ٣اوبریانست (رخ داده ا 1960ههدر دپیشرو  يهارکشوآب در  لستحصاا

توانند بیشتر می ،دشونهاي استحصال آب در صورتی که به درستی طراحی نشان داده است که سیستمشده 

تامین کنند. به عنوان مثال استحصال آب در سطح یک هکتاردر  نیازهاي خانوارهاي ساکن مناطق کم آب را 

ر آب لیت 1000000تواند ساالنه درصد می 80متر بارندگی ساالنه و با راندمان استحصال میلی 125منطقه اي با 

است لیتر در روز براي یک سال  200تامین کند که معادل نیاز آبی سه خانوار چهار نفره با مصرف سرانه 

  ).1390ذوالفقاري، (
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توان تامین کامل یا بخشی از آب مورد نیاز، صرفه آوري آب باران میهاي جمعاز جمله مزایاي سیستم

-جویی در منابع آب موجود، کاهش میزان رواناب و مشکالت ناشی از آب گرفتگی و سیالب و نیز کاهش هزینه

ها نیازمند اصول و ضوابطی است که در این این سیستم هاي تصفیه فاضالب را نام برد اما طراحی و اجراي

  پژوهش به آنها پرداخته شده است.

  

    

  هامواد و روش

  

 دهد فوایدقرار میمردم ار اینکه یک منبع جدید آب را در اختیار سیستم استحصال آب باران در کن

هاي تواند حجم آبی را که در صورت جاري شدن ممکن است باعث ایجاد سیالبمی یعنی ددارنیز  يبیشتر

اده قرار دهد. ناگهانی و ایجاد خسارت شود را مدیریت و آن را در راستاي تامین بخشی از نیاز آبی مورد استف

و  بندهاایجاد آب و هزینه داشتهمستقیم مفیدي بر روي اکوسیستم و محیط زیست اثرات غیر همچنین

اراي اجزاء مختلفی است که ها، دسیستم استحصال آب بام ساختمان دهد.کاهش میرا  مهار سیلتاسیسات 

مرحله . اما طراحی این اجزاء در )2017و همکاران،  4(صالح نماي کلی این سیستم ارایه شده است 1در شکل 

  مراحل مختلفی را نیاز دارد. عمل، اجراي

  
  آوري آب بامنماي یک سیستم جمع -1شکل 

آوري آب باران همواره روش هاي جدیدي جهت جمع ،باتوجه به پیشرفت روزافزون علم وتحقیقات

ارائه  هايروش یک از چنین آزمایش هرهم آنان و گیري نتایج کارپی ها واین روش شود که اطالع ازیافت می

مقایسه  هاي دیگران وآزمایش و کار آگاهی ازد. داشته باش آن موفقیت بیشتر نقش مهمی در تواندمیشده 

ترین اقتصادي به کاربردن بهترین و نیزموجب توسعه و تجربیات خود، تحقیقات و نتایج حاصله از ها باآن

                                                 
4 Saleh 
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آوري آب باران وجود دارد که باید با توجه به ي متنوعی براي استحصال و جمعاهروش .خواهد شد هاروش

براي هر مکان انتخاب روش مناسب  غیرههایی همچون مقدار و نحوه توزیع بارش، توپوگرافی زمین و ویژگی

هاي استفاده از وشذیل براي مطالعه و طراحی رمراحل هاي موجود، و دستورالعمل عبا توجه به مرور مناب شود.

  طراحی گردیده است. هابارش بام ساختمانهاي آب

  منطقه بارش هاياستخراج منحنی: 1گام 

مدت است که در هاي شدید و کوتاههاي عظیم و مخرب، ریزش بارانبسیالمعموالً علت اصلی اکثر 

ریزد. معموالً هرچه دوام بارندگی بیشتر باشد از شدت آن کاسته زا فرو میهاي بارانبخش محدودي از جبهه

کی، هاي هیدرولییکی از ابزارهاي مهم طراحی سازهیابد. شده و میزان خطر سیالب ایجاد شده نیز کاهش می

در احتماالت ها است که این منحنی) IDF(هاي شدت، مدت، فراوانی باشد که از روي منحنیرگبار طرح می

   .منطقه طرح استبراي مربوطه هاي نتیجه آن تهیه منحنی وگیرد مختلف مورد بررسی قرار می

  و آنالیز کیفی آب تعیین نیاز آبی غیرشرب: 2گام 

هاي بهداشتی، از قبیل سرویستواند براي تامین نیازهاي غیرشرب آوري باران میآب حاصل از جمع

فضاي سبز، نوع  که با توجه به وسعت مورد استفاده قرار گیردآبیاري باغچه و فضاي سبز شستشوي فضاها، 

فضاي سبز بسته به درجه گرماي محل و مدت  کشت و جمعیت افراد الزمست نیاز آبی هر بخش براورد گردد.

کاربرد کیفیت  اما هر )1380لیتر براي هر متر مربع در شبانه روز آب الزم دارند (منوچهري،  10یک تازمان آن 

و مصارف قابل قبول آب در بخش شرب، آبیاري و آنالیز کیفی براي بررسی نتایج  طلبد.آب مختص خود را می

ر غلظت توصیه شده براي عناصر طبق استانداردهاي شولر و ویلکوکس و حداکث هاي مربوطه مانند...از دیاگرام

  شود.میالمللی استفاده بین

  و محاسبه حجم روانابسطوح بام و عرصه  بردارينقشه: 3گام 

تواند متفاوت باشد، از آنجا که مقدار رواناب جاري در هر سطح با توجه به نوع پوشش سطحی می

آوري شده باید ود. لذا براي تخمین میزان آب جمعشجداگانه انجام می محاسبات براي پشت بام و عرصه

د و سپس متوسط بارنگی در مساحت و ضریب برآورد گرد ضریب رواناب سطوح پشت بام و عرصهمساحت و 

  کند.حجم رواناب کل را مشخص می نتایج،رواناب هر یک از سطوح ضرب شود. در نهایت جمع 

  هاي جریان اولیهطراحی تاسیسات، مخازن و انحراف دهنده: 4گام 

کننده برآورد آوري آب باران باید زمان تمرکز سطوح جمعبه منظور طراحی تاسیسات الزم جهت جمع

کننده کانال منتقل کننده وهاي مختلف که شامل سطح جمعر بخشان دگردد، بدین منظور با توجه به نوع جری

   شود.باشد، به ترتیب از روش موج سینماتیک و رابطه مانینگ استفاده میمی

اشد که آب را باي مانند سقف و ناودان میآوري آّب باران به طور کلی شامل ساختار سادهسیستم جمع

گیر به سیستم ال آّب باران از سقف ناحیه بارانم انتقیک سیستکنند. سازي هدایت میبه سمت منابع ذخیره
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هاي تخلیه) و لوله کشی از باالي پشت بام به یک یا چند لولههاي سقف (ذخیره سازي، توسط اتصال زهکش

-مخازن یا تانک مجراي آب است که انتقال آب باران از طریق یک سیستم فیلتر به مخازن ذخیره سازي است.

ترین بخش از سیستم برداشت آب باران است که نیازمند یک طراحی و ساخت سازي، معموال گرانهاي ذخیره

، لوله سرریز، فیلتر ورودي درشت، محکمپوشش طراحی کلیه مخازن آب باران باید شامل  باشد.دقیق می

سیستم تحویل که  است.یک سیستم استخراج و  کاري آسانتمیز و زهکش به منظور  دریچه بزرگ، تشتک

، مخزن تحت فشار، لوله و شیر آب است، چرا که پمپمعموال شامل  دهد،یآب باران را به محل مصرف انتقال م

  نیست. میسرمصرف محل به ثقل  نیرويبا انتقال گاهی 

  برآورد میزان آب قابل دسترس و طراحی مخزن: 5گام 

و مقدار کل  به مواد استفاده شده، طراحی و ساخت، تعمیر و نگهداري، آوري آب بارانراندمان جمع

باشد که درصد بارشی است که به صورت بارندگی بستگی دارد. بازده رایج مورد استفاده، ضریب رواناب می

البته این میزان  )1394و همکاران،  اسالمیان( باشدمی 8/0معادل عموما شود و  این مقدار رواناب ظاهر می

، به دلیل پشت بامهاي بارشباقیمانده  .بام و شرایط اقلیمی منطقه متفاوت است لبسته به پوشش بام، شک

  ).1394و همکاران،  اسالمیانگردند (تبخیر، نشت و یا انحراف توسط شویندگی سقف غیر قابل دسترس می

  ايیابی مخازن و استخرهاي ذخیرهمکان: 6گام 

یک گام  هاي سطحیباران و آبآوري آب هاي جمعهاي مناسب جهت احداث سیستمشناسایی محل

 در مرحله اجرا، شود.محسوب میغیرشرب مصارف به حداکثر رساندن آب قابل دسترس براي  ا هدفبمهم 

شده و وارد مشخص هابا توجه به تاسیسات موجود و محدودیتنفوذ و ذخیره آب باران  عوامل تأثیرگذار بر

نظرات  و استانداردها ،اطالعات پایهبا استفاده از عموما هاي انتخاب شده شاخصگردد. گیري میتصمیمفرآیند 

ا که انتخاب محل مناسب جهت احداث از آنج .دشونمیگذاري نظران مجرب ارزشکارشناسان، اساتید و صاحب

توان از این مخازن به معیارهاي مختلفی وابسته است، از این رو براي انتخاب مکان بهینه مخزن ذخیره می

 گیري استفاده نمود.هاي تصمیمروش

  

    

    نتایج و بحث

  

 کمبود منابع در کنار افزایش جمعیت و توسعه سطح زندگی و به تبع آن افزایش نیاز آبی کشور ضرورت

ما نیاز داریم که از امکانات و  د.کني منابع آب را دوچندان میمدیریت کارا در زمینه مصرف بهینه و اهمیت

ي ي ملی در زمینههاي توسعهکه بسیاري از پروژه اشیم چراهاي موجودمان بهترین استفاده را داشته بفرصت

از طرفی با توجه به اینکه قسمت اعظم . نیاز دارد یمنابع آب بهصنعت، شهرسازي، کشاورزي و دامداري و غیره 

الگوي غالب بارش  ها،بارندگی است. شدت باال و مدت کوتاهکشور در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده 
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شود، لذا میاز دسترس  باعث خروج سریع رواناب سریع،هاي ایجاد رواناب عالوه برکه  است این مناطقدر 

ها به ها را در جهت اهداف تولیدي مدیریت نماید و رواناباین روانابتواند آوري آب باران میسیستم جمع

ن نیاز آبی تامی با هدفو  نمودهآوري و موجب تخریب و فرسایش شوند، جمعاستفاده رها شوند جاي آنکه بی

به  سیستمیبرداري از چنین هاي الزم براي بهرهچگونگی ابزار، وسایل و مهارت .قرار دهندمورد استفاده 

و شرایط صنعتی و اقتصادي  آبمختلف رف امص، میزان تقاضاي آب، میزان بارشمنطقه به ویژه شرایط اقلیمی 

آوري آب باران یک جمع ).1384(نادري و جالیر،  محل اجراي طرح و برخی عوامل جزئی دیگر بستگی دارد

تغییر اقلیم  اکنون که .استخشک و نیمه خشک به شمار  مناطقیریت منابع آب راهکارهاي مفید و کارا در مد

وي دیگر سبب کاهش سرانه آب و در پی آن کاهش نزوالت جوي از یک سو و رشد سریع جمعیت از س

منابع ریزي براي استفاده بهینه از منابع موجود و شناسایی و کاربرد برنامهاست، شونده کشور شدهتجدید

 رسدهاي سطحی و باران امري ضروري به نظر میآوري و استفاده از آبو جایگزین مانند جمعجدید 

  ).1396(شادمهري طوسی و همکاران، 

  

    

  

  نتیجه گیري

  

آوري را ندارند جمعبندي سطح و عایقسازي و هزینه آماده هستندعایق از آنجا که سطوح پشت بام 

هاي سیستم. )1368ابریشمی، حسینی ( استیک روش اقتصادي و ارزان در تامین منابع آب آب به این روش 

از طرفی  اما استبه عنوان روشی عملی براي به حداقل رساندن ریسک خشکسالی ب باران آوري آجمع

-بامشهري (سطح پشت هايآوري آب باران در حوضهر جمعوپتانسیل موجود به منظاطالعات کاملی از میزان 

-هاي بیشتر در این زمینه را می) که انجام پژوهش1396(شادمهري طوسی و همکاران،  در دسترس نیستها) 

ذیل را در راستاي توسعه و کاربرد  پیشنهاداتتوان ، میهاي استحصال آب بامبا اجراي طرحنهایتا اینکه طلبد. 

  :ارایه نمودهاي مرتبط در سازمانآن 

شرب و آب مورد نیاز فضاي سبز در مناطقی از شهر که غیر توانند براي تامین آب ها میشهرداري -

  .دنهاي مناسبی را اجرا نمایآوري آب باران دارد پروژهلیت جمعقاب

الزم است  	شوداورزي که توسط بخش خصوصی اجرا میهاي تامین آب صنایع و کشطرح در راستاي -

 آوري آب باران که نیازمندهاي جمعبا توجه به هر منطقه آیا طرحمشخص گردد  تامطالعاتی صورت گیرد 

   هاي انتقال است، در همه نقاط توجهی اقتصادي دارد یا خیر؟احداث سطوح آبگیر، مخازن و سازه

-می باران آب آوريجمع هايطرح صرف را خود عمرانی اعتبارات از	 هر ساله بخشیوزارت نیرو  -

آوري آب هاي جمعاحداث طرح ،هاي کشاورزيبستن چاهاقداماتی همچون است در قبال  لذا الزمست نماید.



٧ 

مطالعاتی از که این اقدام نیاز به الگویی براي اجرا دارد که  اختصاص دهد هاي مذکورباران را به صاحبان چاه

  .تواند مورد استفاده قرار گیردمی ست،این د
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  .61-57 :247، تمان و الزامات زیست محیطیي ساخویژه نامهماهنامه دانش نما، 

 ،ها و راهکارها)انه (چالشدر خاورمی ب. بحران آ1389ّ ، خسروي، س.، جوادي، م. و حسین نژاد، م.،بزي، خ. -

 .صفحه 16: المللی جغرافیدانان جهان اسالم، دانشگاه سیستان و بلوچستانچهارمین کنگره بین

ران به منظور تامین نیاز غیر شرب، اولین ال آب بااستحص. 1391بشري، م.، کاوسی، س.م. و دلفاردي، ص.،  -

  صفحه. 5آذر، مشهد،  23تا  22هاي سطوح آبگیر باران ایران، ملی سیستم کنفرانس
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دومین کنفرانس ملی 	انگی،آوري آب باران براي مصارف خهاي جمعنگاهی به روش .1390، ح.، ذوالفقاري -

 صص. 11 :منطقه اي زنجانهاي کاربردي منابع آب ایران، شرکت آب پژوهش
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