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  چکیده

  

دهد، به حل مشکالت سایش خاك را کاهش میآوري آب باران، به کنترل سیالب کمک نموده، فرجمع

آوري آب هاي جمعدهد. در سیستمکند و منبع آب مناسبی در اختیار مردم قرار میزهکشی کمک می

شود، یک سیستم ساده است دهنده تخلیه اولیه که به عنوان شوینده بام نیز شناخته میانحرافباران، 

سازد. نخستین جریان آب عبوري در هر رگبار، ران مجزا میاز سیستم آبگیر باکه جریان اولیه آب را 

شوید. ایده اصلی در این سیستم این بام را همراه با تمامی رسوبات جمع شده از بارش قبلی می ضرورتاً

وري کمک کند. لذا این آجمع مخزندر تر آوري آب پاکیزهتواند به جمعاست که انحراف جریان اولیه می

ا را از هوا و سطح هالیندهآزیادي از  زمند اجرا است که بخش اولیه بارش مقادیر نسبتاًابزار زمانی نیا

کند. اما سیستم تخلیه جریان اولیه با توجه به افزایش هزینه در یک سیستم آبگیر باران آبگیر منتقل 

باشد. یفقط در موارد ضروري احداث شده و طراحی آن نیز بسته به هزینه و شرایط محیطی، متفاوت م

هاي احداث آن مورد بررسی قرار ضرورت طراحی این سیستم و روش ،لذا در این پژوهش با تکیه بر منابع

  گرفته است.

   بارش، آالینده، رواناب، کیفیت آب، رسوب ها:کلید واژه

  

  

The necessity for a first flush in rooftop rainwater harvesting systems and 
its methods 

 
Abstract 
 
Harvesting rainwater helps flood control, reduces  soil eros ion, helps solve drainage problems 
and gives people an appropriate source of water. In the rainwater harvesting system, the first 
flush diverter that also known as a roof washer is a simple system that diverts the first flow of 
water away from a rainwater catchment sys tem. The first pass of water in any storm essentially 
washes the roof of all the sediments  that have collected since the last rain. The main idea in this 
sys tem is that diverting the first flush can help ensure cleaner water in collector tank. This 
device needs to be done since the first spell of rain carries a relatively larger amount of 
pollutants from the air and catchment surface. But first flush system due to increased cos t in a 
rainwater harvesting system manufactured only in urgent cases and its  design also varies 
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depending on the cost and environmental conditions. Therefore, in this research base on 
references , the need to des ign this system and methods of its  construction has  been studied. 
Keywords: Rainfall, Pollutant, Runoff, Water Quality, Sediment  
 

    

  مقدمه

  

 تریناصلی کشور نقاط از بسیاري در هاي جاريآب	آوري و استحصال آب باران و جمع از دوران باستان تاکنون

استفاده از براي  هاي فراوانمزیت  است. همچنین و غیر شرب بوده 	شرب آب براي تامین روش مهمترین و	

سازي استفاده و ذخیره آب باران در المللی براي فرهنگرویکردي جهانی و بین شده است کهآب باران موجب 

، جویی در مصرف آبهاي زیر زمینیصرفه شاملهاي استفاده از آب باران . برخی از مزیتگرددآغاز  سطح جهان

 . باشدمی	ها در هنگام بارندگیآبکاهش روان و	ايکاهش تولید گازهاي گلخانه

ها یکی از منابع اصلی آب در زمین،آب باران است. استفاده از آب باران براي تامین آب آشامیدنی انسان

ها پیش در مناطق خشک جهان و ایران رایج بوده است. به طور کلی حیوانات و مصارف کشاورزي از قرن و

موارد مدیریت منابع و استحصال آب از پیشگامان و پیشروترین مردم  یران درمردم خاورمیانه و مخصوصا ا

تواند بسیاري از عنوان منبع مهم آب شیرین میهب ، این منبعبا توجه به اهمیت آب باران. اندجهان بوده

   ).1391(زابلی و همکاران،  هاي تامین آب را کاهش دهدهزینه مشکالت کم آبی را در ایران حل کند و

و همچنین افزایش  هاي زیست محیطی آبهاي زیرزمینیآب قابل شرب و آلودگیه دلیل کمبود منابع ب

اي ساحلی، در تامین میزان تقاضا از منابع آب به دلیل رشد جمعیت، بسیاري از شهرهاي ایران، بویژه شهره

هاي مسکونی در شهرها و مانآب باران از سطح پشت بام ساختآوري باشند. جمعهایی روبرو میآب با دشواري

روستاها براي مصارف شرب و غیر شرب راه حلی عملی در کاهش بحران فزاینده تامین آب براي شهروندان 

بام ساختمان هاي مسکونی است. از آن جایی که سطح وسیعی از مساحت غیر قابل نفوذ شهرها را پشت 

تواند به عنوان یک قابل توجه بوده و میسطح پشت بام دهد، حجم آب باران استحصالی از تشکیل می

بررسی روش لذا  ).1392(رشیدي مهرآبادي و همکاران،  باشد زین ارزشمند، یا یک منبع آب کمکیجایگ

هاي دقیق و مناسب براي هر منطقه تا به روش رسدي ضروري به نظر میامراستحصال آب باران از پشت بام 

دهنده جریان اولیه در این سیستم بوده تا ضرورت ف بررسی انحرافدر پژوهش حاضر نیز هد .دست پیدا کنیم

  اجراي آن و موارد استفاده از آن مشخص گردد.

  

  

    

  هامواد و روش

  

  الف. ضرورت وجود سیستم تخلیه اولیه

هاي ها آلودگیهاي ساختمانآوري شده از بامهاي اصلی پیرامون آب باران جمعیکی از نگرانی

یی و میکروبیولوژي آب استحصال شده و اثرات منفی آن بر روي سالمت انسان در مصارف فیزیکوشیمیا
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باشد. عوامل مختلفی مانند آب و هواي منطقه از نظر میزان و شدت بارش، جنس شرب و غیر شرب می

تواند به صورت مستقیم و می غیرههاي هوا در هنگام بارش و و معماري پشت بام، نوع و غلظت آالینده

زاده و ( صراف ها تأثیرگذار باشدآوري شده از بام ساختمانمستقیم بر کیفیت آب باران جمعغیر

  ).1393رضایی، 

برخی پارامترهاي کیفی  ها باعث تغییر در میزانجنس متفاوت پشت باممطالعات نشان داده که 

نیتروژن و نیترات تاثیر رهاي شود. جنس ایزوگام در مقایسه با جنس موزاییک بر روي پارامترواناب می

تواند به دلیل مواد اولیه تشکیل دهنده موزاییک و ایزوگام باشد. همچنین تمامی تري دارد که میبیش

تحت تاثیر زمان استحصال آب (رواناب اولیه و نهایی) قرار دارند و  PH پارامترهاي کیفیت آب به جز

  ).1397صرتی و همکاران، ( ن بخش عمده بار آلودگی در رواناب اولیه وجود دارد

مردم  یزندگ یفیتسالمت و بهبود ک يمناسب برا یفیتمحصوالت با کوجود آب آشامیدنی و 

-يباکتر ینکهنخست ا .گردد رعایتافتد که سه شرط  یاتفاق م یآب مطلوب زمان یفیتک .است يضرور

 را به واسطهانسان  یمتموارد ممکن است سال . چرا که وجود اینها با منشا فضوالت وجود نداشته باشد

مواد  از یسطوح یدنیدر آب آشام ینکهدوم ا یاندازد.به خطر ب انسانیکننده  یدتهد يهایماريب

به خطر  راانسان  یسالمت یاانسان ضربه بزند به که  یمیاییش يهابخش یا ینمانند فلزات سنگ یمیاییش

  .نداشته باشد یمناسبنا يبو یاآب مزه  ینکهوجود نداشته باشد و سوم ا یاندازدب

 یفیتآب با ک یدن،آشام يبرا ،آب باران يآورجمع يهایستماست که س ینبر ا یباور عموم

منابع معمول  از یاريها از بسهمان پشت بام یاکننده يآورچرا که سطوح جمع .کنندیم یامناسب را مه

و و غبار  داما گر ،قرار دارند ینها در سطوح باالتر از زمگرچه پشت بام .مجزا هستند یندگیآال يبرا

 سایر پرندگان و یا یفتدآن ب يبرگ درختان رو یاآن رسوب کنند  يتوانند بر رویم یمواد رسوب یرسا

آوري هاي جمعهاي معمول در سیستمآالینده 1جدول  .کنند یجادا یآن آلودگ يبر رو يشهر یواناتح

شده  يآورآب جمع یفیتک یاما به طور کلوده است. آب ناشی از پشت بام در مناطق شهري را ارایه نم

 یداپ یشافزا کنند،ن یدارا پ یرهذخ يهااجازه ورود به تانک یندهمنابع آال ینها اگر ادر سطوح پشت بام

به نظر  يضرور یندهحذف منابع آال يآب باران برا يآورجمع یستمدر س یبخشوجود  یجهدر نت کند.یم

  .رسدیم

  )2005، ١آوري آب باران (موزلیهاي جمعهاي معمول در سیستمالیندهانواع آ -1جدول 

  ریسک ورود به آب مخزن ذخیره  منبع  آالینده

غبار و 

  خاکستر

آلودگی محیطی و پوشش 

  گیاهی، فعالیت آتشفشانی

توان به وسیله نگهداري منظم بام و ناودان و استفاده از متوسط: می

راي تخلیه اولیه، آن را   به حداقل رساند. یک وسیله ب

-باکتري

هاي 

  زابیماري

پرندگان و سایر حیوانات 

  موجود روي بام، متصل به گرد و غبار

متوسط: باکتریها ممکن است به غبار یا حیوانات موجود بر روي بام 

زارمتصل شوند. با استفاده از   اولیه و نگهداري مناسب بام و تانکتخلیه  اب

  ل رساند.توان آن را به حداقنگهداري می

فلزات 

  سنگین

غبار، ذرات موجود در مناطق 

  شهري و صنعتی، مواد سازنده بام

هاي ناهاي صنعتی مانند دود فلزات یا بارکم: مگر اینکه دود فعالیت

  اسیدي (غالبا در جزار آتشفشانی) رخ بدهد.

سایر 

-آالینده

هاي آب شامل فاضالب آالینده

ده از مخزن صنعتی در هوا یا استفا

کم: مگر در موارد بسیار نزدیک به اقیانوس یا گازهاي خروجی از 

  هاي صنعتی در مقیاس بزرگ.فعالیت

                                                 
1  Mosley 



۴ 

هاي غیر 

  آلی

د نامناسب در بام   نامناسب یا موا

الرو 

  حشرات

گذاري حشرات در تانک تخم

  ذخیره یا سیستم ناودان

دي مخزن حفاظت شود و فضاي خالی وجود ومتوسط: اگر ور

  حداقل خواهد شد. نداشته باشد، خطر

  

پشت  يخشک بر رو يهادر خالل دوره ها و غباریها و رسوبات آلودگیزهمانند وار یندهمنابع آال

 شوند،وارد میآب  یرهذخ يهایستممواد به داخل س ینبارش ا یندهنگام آغاز فرا شوند.یها جمع مبام

 ،استفاده يشده را برا يآورآب جمع یفیتتوان کیم یهاول یهتخل یستمدر صورت وجود س نتیجه در

بخشی از رواناب اولیه است  یهاول یهتخل یا یهجدا کننده آب اول یستممنظور از س .تر نمودیمنتر و ایزتم

  .شودینم یرهوارد تانک ذخکه 

مختلف  یطمطلوب بسته به شرا یفیتکآب با به  یابیدست يبرا یهاول یهتخل يآب برا یزانم

 یفرمکل میزانکاهش  يبرا یهبارش اول متر ازیلیم یمات نشان داده که حدود نمطالع .متفاوت است

 .به دست آمده است يدر مالز يمناطق شهر يبرا یجهنتکه این کند یم یتکفا صفرحدود به  یمدفوع

براي حذف از آب بارش هنوز هم  یهاول یلیمترم کردن دو یهبا تخلنشان داد که  یگرياما مطالعات د

 یتکفا یااتوبوس در استرال يهاینالبه ترم یکنزد يهادر ساختمان آبدر روانموجود فرم یکل یزانم

 یهاول یلیمترم دو حذفبعد از نشان داد در اوگاندا  یننشیلهدر مناطق قب یزاز مطالعات ن یبعض .کندینم

با توجه به  .ستقرار گرفته ا یسازمان بهداشت جهان يبندطبقه ایینفرم در کالس پیکل یزانم ،از بارش

 یآب ناش یفیتدر بهبود ک یعال یارروش بس یکبه عنوان  یهاول یهتخل يهایستمها سیتعدم قطع ینا

  یابد.یضرورت م يایرهذخ يهاکبه تان یدنها و قبل از رساز پشت بام

  

  یهاول یهتخل يهایستمس نواعاب. 

در عمده مناطق  .در دسترس هستند يتجار یاسدر مق یا یبه صورت جهان یهاول یهتخل یستمس ینچند

متحرك  يهابخش وکمتر  يفلز يهابخش است، یحداقل ینهشده است که هز یشنهادپ ییهایستمس

 يبنددو طبقه یاهداف به طور کلبا توجه به  .داشته باشد يکمتر يبه نگهدار یازن یاو کمتر است نیز 

  .است یدهگردارایه  یهاول لیهتخ يهایستمس يبرا

 یرهلوله اتصال بام به تانک ذخ ،بارش یدادرو یهروش در خالل دوره اول یندر ا :یش دسترو .1

جدا  یرهتانک ذخ يساده در زمان مناسب لوله از ورود یبا طراح یدست یستمس یندر ا .گرددیحذف م

 ینا یستمس ینا یتمز .یردگیخود قرار م يعبور کرد سر جا یهاول یهآب تخل یکهشده و مجددا هنگام

به حضور افراد در مراحل  یازاست که ن ینعمده ا یرادباشد اما ایمن یخاص يتکنولوژ یازمندکه ن است

  .جدا کند را يداد بارش دارد تا بتواند لوله ورودیرو یهاول

تواند یوجود دارد قابل استفاده است که م یآتشفشان يکه غبارها و خاکسترها یروش در مناطق یناما ا

  .یرندرا بگ یستما از پشت بام به سخاکستره ورود ويجل

حضور شخص در آغاز  یازمندساده است و ن یاربس یهاول یهروش تخل ینا :یکاتومات یمهروش ن .2

 يهالولهبه مجزا  يلوله عمود یک .شود یگفته م یهاول یهتخل سیستمآن  هه بباشد کیمنباران  یدادرو
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درون  به که است یندهمنابع عمده آال اويحبارش  یهاول . بخشانتقال دهنده آب باران متصل شده است

-یباق ،پر شد شکل T يلوله عمود یناکه  یهنگام .شودیم یرهوارد شده و ذخ یستم انحراف دهندهس

 يبرا شکل T یهاول یهلوله تخل ردمانده  یباق يهاآب .شودیم یرهآب پشت بام وارد تانک ذخمانده روان

 یهاول یهتخل یستمس ینمدتاً در اع .باشندیها و شستشو قابل استفاده مباغچه یارياهداف مانند آب یرسا

T ،ینا .باشدیدر دسترس م ياشود که به صورت گستردهیاستفاده م یس يو یپ يهااز لوله شکل 

را مجزا  یهاولش باراز  یلیمترم یمتواند حدود نیدارند و م یبه طراح یحداقل یازن یهاول یهتخل یستمس

  شده است. مایش دادهن 1دستی و نیمه اتوماتیک در شکل تخلیه دو سیستم نماي کلی  .کند

  
  (ب) و نیمه اتوماتیک(الف) تی نماي کلی سیستم تخلیه اولیه دس -1شکل 

  

 :٢دهنده جریان اولیهانحراف طراحیج. 

شود داراي مقدار زیادي گل و الي و ها جاري میها یا حیاطبطور طبیعی اولین آب بارانی که از بام

هاست. لذا به دالیل بهداشتی و همچنین به منظور قابل شرب کردن، چنین آبی باید پاالیش آالینده

عملی براي این منظور خارج کردن آب اولین باران از مخزن است. به وسیله یک ترین راه ساده شود.

توان آب اول بارش را از مخزن خارج نمود. دریچه تخلیه و حتی یک تکه شیلنگ پالستیکی می

اي که انحراف دهنده جریان اولیه نام دارند طراحی شده است که به هاي خودکار سادههمچنین سیستم

-لوله یعنی باشدمی 2طراحی شده به صورت شکل وند. انحراف دهنده جریان اولیه شسادگی نصب می

دهد که وارد لوله شود و سپس به آب اضافی اجازه میکه لوله با آب اولیه پر می PVCهاي ایستاده 

هاي ایستاده در کف خود بخشی جهت پاك کردن رسوبات دارند اصلی ورودي به مخزن گردد. این لوله

گیر و ز رگبار امکان باز شدن دارند. همچنین جهت جلوگیري از چرخش آب در بخش آشغالکه پس ا

شود که با شدت بسیار مالیم باز است و آب از آن شیري تعبیه می ،ورود به مخزن در بخش انتهایی

گیر را خنثی کند. نمونه مشابه دیگر لوله ایستاده با شود تا جریان چرخشی بخش آشغالخارج می

 ،شود و پس از پر شدن قسمت زیرین آنتوپی است  که  توپ توسط رواناب اولیه شناور می سوپاپ

-مجراي باال توسط نیروي غوطه وري توپ درون آب بسته شده و مابقی رواناب وارد مخزن اصلی می
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    نتایج و بحث

  

اما  .تواند بخشی از نیاز مصارف غیرشرب را تأمین نمایدحصال آب باران در مناطق شهري، میاست

ت و تحقیقات دقیق و ها در مناطق شهري و روستایی با انجام مطالعاطراحی و اجرا این نوع سیستم

گذارند. ا اثر میههاي زنده درون این آبمها بر گیاهان و ارگانیسلودگی آبآ .پذیر استمهندسی امکان

هاي زیستی طبیعی را نیز هاي منفرد و جمعی، گروهتقریباً در همه موارد، این اثرات عالوه بر گونه

  .کندتخریب می

هاي شوند شامل طیف وسیعی از میکروارگانیسمهاي خاصی که سبب آلودگی آب میآالینده

زا و تغییرات حسی و فیزیکی از قبیل بیماريکننده، مواد شیمیایی، آالینده و زا، مواد ضدعفونیبیماري

شوند به صورت افزایش دما و تغییر رنگ هستند. با اینکه بسیاري از مواد شیمیایی که در آب تنظیم می

 کندمی تعیین که آنهاست غلظت اما) غیره و منیزیم آهن، سدیم،کلسیم، همانند طبیعی وجود دارند (

 آب طبیعی ءزج یک باالي هايغلظت. باشدمی الیندهآ کدام و است آب طبیعی جزء ماده کدام که

  ).2005، EPA٣باشد ( داشته آب در ساکن جانوران و گیاهان زندگی بر نامطلوبی اثرات تواندمی

آلودگی ذخایر آبی با انواع مختلف آالینده به ویژه مواد ارگانیک و مواد شیمیایی به دلیل حاللیت 

ناپذیر است. اگر مواد ناخواسته وارد آب شوند و حیطی اجتنابباالي آب و تماس نزدیک با عوامل م

کیفیت آن را به نحوي تغییر دهند که براي محیط زیست و سالمتی انسان مضر باشد به عنوان آلودگی 

-سیستم سازيبهینه و طراحی جهت دستورالعمل یک تهیه به نیاز	به این منظور .آب تعریف می شود

ها احساس مدتر این سیستم در ساختمانآي به اجرا در آوردن هرچه کارآب باران برا آوريهاي جمع

  ها یاري رساند.تمستر این سیتوان به توسعه بهتر و دقیقهایی از این دست میلذا با پژوهش گردد.می
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