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 چكیده
 

روزه مدیریت اند. امسال است که به استحصال آب باران روی آورده 4000ها برای تامین آب مورد نیاز خود بیش از انسان

هری های مهم مدیریت شآب باران و پیشگیری از آسیب شهرها در مقابل بالیای طبیعی مانند سیل به یكی از چالش

ش از افزایش تقاضا برای مصرف آب را نیز افزایش داده است. همچنین دخالت بی ،است. گسترش شهرنشینیتبدیل شده 

ری به دلیل افزایش نیاز به آب در جوامع شه شود.بسیاری خوش تغییرات طبیعت دست است کهحد انسان باعث شده 

ا ت بسیاری پیدو ... اهمی( بت به آب زیرزمینیتر )نسدسترسی راحتاستحصال آب باران به دالیل کیفیت بهتر،  امروزی،

ن مقاله سعی در ایتواند راهكارهای سودمندی در این زمینه ارائه دهد. های درست میوضع قوانین و سیاست .کرده است

ار رررسی قب باران مدیریت این منابع در مناطق شهری مورد بمنابع جدید در مورد استفاده از آ شده است تا با بررسی

وامع ( در جRWHهای استحصال آب باران )هدف از این مقاله بیان مطالعات انجام شده بر روی مدیریت و روش گیرد.

 شهری و ارائه نظرات و پیشنهادات در این زمینه است.
 ، مدیریت شهریآسفالت متخلخل بام،، پشتآب باران استحصالها: کلید واژه

 
 

Managing and harvesting rainwater in urban areas 

 
Abstract 
 

Rainwater harvesting is more than 4000 years old. Today, rainwater management and prevention of urban 

vulnerability against natural disasters such as floods has become one of the most important urban 

management challenges. With the expansion of urbanization, demand for water consumption has also 

increased. Moreover, the involvement of human beings has caused the nature to be changed. Due to the 

increasing need for water in today's urban societies, the harvesting of rain water has found many importance 

for reasons such as cleaning, easier access (towards groundwater) etc. The correct laws and policies can 

provide solutions. This article attempts to consider new resources in rainwater management in urban zones. 
The purpose of this article is to present studies on the management and methods of rainwater harvesting 

(RWH) in urban communities and to provide comments and suggestions in this field. 

Keywords: harvesting, roof top, basin, rains water, urban management 
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 مقدمه
 

امروزه سال است که انسان برای رفع نیاز های آبی خود به استحصال باران روی آورده است.  4000حدود 

های مهم شهرها در مقابل بالیای طبیعی مانند سیل به یكی از چالش آب باران و پیشگیری از آسیبمدیریت 

 .افزایش یافته است آب نیزتقاضا برای مصرف  دیل شده است. با گسترش شهرنشینی،مدیریت شهری تب

همچنین دخالت بیش از حد انسان در طبیعت باعث تغییرات اقلیمی مانند افزایش فرسایش، تغییرات دمایی، 

نابودی پوشش گیاهی و تغییرات اکوسیستم شده است که در نتیجه آن تعادل میان مصرف و آب ورودی به 

ده است. سرانه آب شیرین تجدید پذیر در جهان معادل آلودگی آن ش منابع آب شیرین برهم خورده و یا باعث

لیتر برای هر نفر است، این در حالی است که سرانه آب شیرین  1600متر مكعب بر سال یعنی حدود  5996

 5/109و  204میلی متر بارش ساالنه به ترتیب برابر  59و  56تجدیدپذیر در کشورهای لیبی و عربستان با 

متر مكعب در سال  84/5پذیر متعلق به کشور کویت با ین میزان سرانه آب تجدیدشد. کمتربامترمكعب می

 .(1397رضا قضاوی،( باشدمی

ز پیش منابع آبی هر کشور و ناحیه، بیش ا تریناز آب باران به عنوان یكی از مهم تفاده حداکثریاس

 آبی وه با کمی آب باران برای مقابلداربرهای مدیریت بهرهترین تكنیکیكی از شاخص اهمیت پیدا کرده است.

ب آب باران و ذخیره سازی آن در مخازن مناسب برای استفاده مجدد از آن است. آ آوریجمع خشكسالی،

ر دهای بزرگ و یا نفوذ بدیل شدن به سیالبآوری شده شامل آن قسمت از بارندگی است که قبل از تجمع

 قدام دراق و تحقی ریزی کافی برای مطالعه، متاسفانه برنامه ردد.گاعماق زمین از طریق تبخیر به جو بازمی

جود ی استفاده از آب سبز صورت نگرفته است. آب سبز به جریان های سطحی و زیر قشری و رطوبت موزمینه

ای ش عمدهبخ آب سبز پیوندد.های آب زیرزمینی نمیها و سفرهشود که هرگز به رودخانهدر خاک و... گفته می

یران اقلیمی ا شرایط زیرزمینی( در یهاآب و سطحی یهانجریا) آبی آباست. آب باران را تشكیل داده از

 ده ها،،جاشوند. استفاده از سطوح آبگیر در مناطق مختلف کشور ) شهرهاها را شامل میبارش  %30کمتر از 

 که جایی ،جهان کشورهای از بسیاری رد باشد.مناطق کوهپایه ای و ...( یكی از راه های استحصال آب باران می

 منبع کیباران به عنوان  آب ،نباشد موجود ساکنان مصرف جهت کافی مقدار به یا کمی کیفی نظر از آب منابع

 حدی تا ار ساکنان آبی نیاز میتوان شهر سطحی هایآب آوریجمع . باگیردمی قرار استفاده مورد جایگزین

 .(1394می و همكاران، )باقرزاده کری کردمی مینتا

مختلف کشور   ایران در ناحیه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد و توزیع مكانی بارندگی در مناطق 

خراسان رضوی و کهگیلویه و  گیالن،های مانند که میانگین بارندگی سالیانه در استانطوریباشد، بهمتفاوت می

. با این است مترمیلی 100متر و میلی 559متر، میلی 130متر، لیمی 1100 بویراحمد و یزد به ترتیب برابر است با

 زیرا به عنوانبرای مصارف مختلف استفاده نمود.  توان از آب باراننیز می هاترین شهرحال حتی در کم باران

ر صورت بنابراین د آوری کرد.هزار لیتر آب جمع 100توان متر بارندگی در یک هكتار میمیلی 10مثال برای هر 

در معنای  توان از همین مقدار آب نیز به نحوی درست بهره برد. جمع آوری آب بارانمدیریت صحیح می
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وری و ذخیره آب باران از پشت بام، سطح زمین، سطوح آتكنولوژی مورد استفاده برای جمع کگسترده آن، ی

باشد. هدف از این مقاله بیان ارخانجات میها، پوشش عایق روی انبارها و کروها، باند فرودگاهها و پیادهجاده

( در جوامع شهری و ارائه نظرات RWHهای استحصال آب باران )بر روی مدیریت و روشمطالعات انجام شده 

 زمینه است. این و پیشنهادات در

   
 

 

 

 

 

 هامواد و روش

 

و  سالی های پیاپیخشكوجود و کاهش میزان بارندگی در سطح کشور و با توجه تغییرات اقلیم           

فاده زمینی، اهمیت استافزون آلودگی منابع آب و کاهش سطح منابع آب سطحی و زیر چنین با افزایش روزهم

فی و معرشود. بر این اساس، در این مقاله سعی شده است تا به و استحصال آب باران هر روز پر رنگ تر می

 .ی مختلف استحصال آب باران در مناطق شهری، پرداخته شودتحقیقات انجام شده در مورد روش هابررسی 

 

 نتایج و بحث

 

 شهر پایدار

ر دموجودی زنده است که  رود وشمار میشهر به عنوان یكی از واحدهای اصلی یک حوزه آبخیز به

در عین ن عناصر موجود در آ .میردشود و میکند، بیمار میدهد، رشد میمحیط طبیعی به حیات خود ادامه می

ری به ایدار شهپی آیند اما در باطن کامال به هم مربوط و تاثیر گذارند، لذا برای توسعهنظر میحال که مجزا به

ین و از زم هینهدر محیط شهر، از طریق استفاده ب کارهایی با هدف نگهداری منابع برای حال و آیندهدنبال راه

شه در یر است. تفكر حفاظت از منابع آب و محیط زیست، ریترین ضایعات به منابع تجدیدناپذوارد کردن کم

ان را و خاطی شدت ممنوععنوان مثال رومیان قوانینی داشتند که آلودگی آب را بهتاریخ و پیشینیان ما دارد. به

 .(1398)سلیمان پور و همكاران، کردمجازات می
 

 اثرات نامطلوب افزایش سطوح نفوذناپذیر

ه بی )به عنوان نمونه در شهر غزه( افزایش یک درصدی مناطق شهری، منجر در یک حوزه آبخیز شهر

لف رصدی نفوذپذیری کل شده. وجود سطوح نفوذناپذیر  مانند آسفالت، قیر و... در مناطق مختد 41کاهش 

 83تا  69شوند و یا سطوح سیمانی ، درصدی تبخیر می 66درصدی نفوذ و افزایش  44شهرها، باعث کاهش 

د کنند. این درحالی است که اگر عرصه دارای پوشش گیاهی طبیعی فاقرا تبدیل به رواناب می درصد آب

رصد آن د 10یابد و تنها و عمقی اختصاص می درصد بارش به نفوذ سطحی50د، جمعا هرگونه توسعه عمرانی باش

 .شودبه رواناب تبدیل می
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-یستمآوری آب باران و یا سهای جمعتمده از سیسبرای استفا تواند مشوقی باشدمدیریت مناسب می

ت )تخفیفا یشهرکاهش هزینه  های مالی، انگیزهزد. این موارد شامل ایجاد انگیزههای بازیافت آب را فراهم سا

هیچ  متاسفانه. (1390همكاران، وباشد )اسالمیان می عوارض شهردار و ...(های مالیاتی،مالیاتی، معافیت

دولت سط قوانین اجرایی توایجاد آوری آب باران وجود ندارد. های جمعبرای سیستم ی در سطح ملیاستاندارد

ای مسكونی، هها، خانههای استحصال آب باران در کارخانهالزام در اجرای پروژهایجاد ی حمایت یا مجلس براو 

ال ا برای استحصبرخی از کشور ه .تواند این فرایند را تسریع بخشدمی ها و مناطق مختلف شهریشهرداری

 تایال در برای مثال راهنمای ارائه شده توسط کمیته توسعه آب آب باران آئین نامه هایی تنظیم کرده اند.

 BMPستورالعمل آوری آب باران است، دی در مورد جمعبخششامل  2004( در سال TWDBتگزاس )

دها کرده است تا حداقل استاندارجاد آوری آب باران ایهای جمعمجموعه قوانینی برای نظارت بر سیستم

ورد مای مسكونی و تجاری در هی ساختمانبر رو یهاینامهنینیز آی  new Mexicoدر ایالت رعایت گردد، 

 ت.متر مربع( یا بیشتر نصب شده اس 240.25فوت مربع )  2500آوری آب باران با مساحت جمع هایسیستم

 

 شهر اسفنجی

شود که می یی گفتههامطرح شد و به شهر 2013ار در سال ب مفهوم شهر اسفنجی برای نخستین

ا نیز توانایی کنترل سیل ر ،بارانآب آوری کنند یعنی عالوه بر زیرساخت جهت جمعهمانند اسفنج عمل می

ر اسفنجی یک کار ساخت شه ن استفاده مجدد از آب باران است،داشته باشد که شامل جذب آب و امكا

های رودخانه، های هیدرولوژی، هواشناسی، سیستمهندسی است که شامل جنبههای مپیچیده از سیستم

زمند ین مراحل نیاکه تمامی ا دشهری و اکوسیستم می باش هتوسع های شبكه خط لوله،کاربری اراضی، سیستم

و  سفنجی( به بررسی امكان ایجاد شهر ا1396النا راسی) است. ها و مطالعات کارشناسی زیادحجم باالی داده

ی هدف از ایجاد شهر اسفنجکند که پردازد. وی در مقاله خود خاطر نشان میبیان زیرساخت های الزم می

ز ه مجدد اآوری و استفادر گرفتن اقدامات در بهبود نفوذ، ذخیره، زهكشی، جمعآب باران با در نظ %70ذخیره 

 .باشدآب می

 
 

 های استحصال آب سیستم

 بام منازل مسكونی و کارخانه ها سیستم استحصال آب باران از

تی، های مسكونی دارای اثرات بهداشصال آب باران از پشت بام ساختمانطرح استحبه اجرا رساندن 

های الف( اثرات بهداشتی: کاهش روانابها عبارتند از: ترین آنمهم باشد.اقتصادی و فرهنگی فراوانی می

نقش موثری های سطحی ناشی از بارندگی دگی از طریق روانابان انتقال آلوشهری و در راستای آن کاهش امك

های امراض مسری گی معابر و همچنین انتقال آلودگیآوری زهاب آبگرفتهای جمعدر بهبود کارایی سیستم

غیرشرب ساکنان در سازی آب باران در مخازن و استفاده از این آب در مصارف با ذخیرهخواهد داشت. ب( 

ها در ی شده و این امر باعث کاهش هزینههای شهرجویی استفاده از آبنی باعث صرفههای مسكوساختمان

چه مقدار آب در منطقه یا محل سكونتی بیشتر باشد، شود. ج( افزایش مطلوبیت ملک: هرامر تهیه آب می

گسترده می  زایی: این طرح به طورد( اشتغالرفاه بیشتری برخوردار است.  منطقه یا محل سكونت، ازحتما آن 
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تواند برای سازمان های ذی ربط که مسئولیت تهیه آب شرب در منطقه را بر عهده دارند، ایجاد کارآفرینی 

( طی بیان این 1391و همكاران ) رشیدی مهرآبادی نماید و برای مردم )هرچند خانوار( اشتغال زایی ایجاد کند.

 ام منازل پرداختند.مسائل به معرفی و بررسی سیستم استحصال آب باران از ب

 اجزای تشكیل دهنده سیستم آب گیر پشت بام

 آب بارانحوزه آبریز جهت جمع آوری -1

ر ر شیمیایی بی اثها از مواردی که از نظها )برای پشت بامها و ناودانسیستم انتقال، شامل لوله -2

ده شون سرب استفاده سمی و بدگ نشده باشد و یا از رنگ های غیرباشند استفاده کرد. مثال یا رن

 باشد(

 ذخیره آب باران خازنم -3

ز اتا  نندصی عبور کهای خاکند، باید از فیلتربه مخزن راه پیدا میها آبی که از زهكشی بام توسط لوله

د ض ن یا فوالدپروپیلپلیاتیلن، ها باید پلیمواد به کار رفته در لوله. به داخل مخزن جلوگیری شود ورود رسوب

 د.زنگ بای

ر از آید. این مخازن را می توان باالتکار میآب باران استحصال شده به خیره: جهت ذخیرهمخازن ذ

ز ان بخشی اتوان به عنوها را میاین مخزنزمین یا کامال در زیر زمین ایجاد نمود. سطح زمین تا حدی در زیر 

مان اصلی تر از ساختکه تا حدی دورمجزا ها را به عنوان یک واحد توان آنکه میساختمان احداث کرد یا این

، بتن( همراه است ایجاد کرد. مخزن ذخیره بایستی با مواد بی اثر مانند بتن آرمه، فروسیمان ) فوالد مقاوم به

ه تمیز ک باشندترین مخازن میند ولی مخازن پلی اتیلنی، متداولد زنگ ایجاد شوپالستیک و چوب یا فوالد ض

بع در نزدیكی من ا از رشد جلبک جلوگیری شود وده است. مخازن باید مات باشند تها بسیار ساکردن آن

ذخیره  ترین میزان خود برسد. مخازناشند تا مسیر انتقال آب به کوتاهتغذیه و نقاط تقاضا قرار داشته ب

 گیری شود.تا از ورود حشرات و جانوران جلو پوشیده باشندبایستی سر

تمیز  وظارت متداول تمیز کردن سالیانه مخازن، ن ال شامل اقداماتی نظیرنگهداری: نگهداری معموروش 

ع ل از شروکردن باید قبباشد. تمیز، میکندکه ناودانی را به مخزن آب وصل میهایی ها و لولهکردن ناودانی

 .دنسه ماه یک بار بازبینی شوها باید هرکار رفته در ورودیفصل بارندگی انجام شود و فیلترهای به

ام دادند. بیرجند و رامسر انج گیر پشت بام در دو شهرای بین سیستم آب( مقایسه1393ابدزاده و همكاران )ع

ت ا به دسبود که با استفاده از روش فایو بنمن مانتیث، نیاز آبی فضای سبز ر ها به این شكلکار آن مراحل

و آن  ست آوردهزان آبی که گیاه نیاز دارد را به دکند )میرا محاسبه میآورده و حجم آب برای آبیاری این قطعه 

هش به این پژو( در این 1393از نیاز آبی کم می شود(. عابدزاده و همكاران )کند مقدار که بارندگی تامین می

-بع نقطهمنا بر است، یا مدیریتمناطقی که حمل آب دشوار و هزینه توان از این روش درنتیجه رسیدند که می

ینی است و یا منابع اصلی تامین آب شرب، آب سطحی بارش است یا مناطقی که تامین آب زیرزممناسب ای نا

ولی  ها نداردهرچند رامسر نیازی به این هرز آبمشكل است یا آب زیرزمینی آن آلوده است استفاده کرد. 

ب ناشی و و از عواقت های زیرزمینی که با کاهش سالیانه مواجه اسها به آبتواند با هدایت و انتقال آنمی

 ها جلوگیری کرد.تشدید خشكسالی
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 هااستحصال و ذخیره رواناب

ت خوب یا آب زیرزمینی مناسب وجود است که آب سطحی تازه با کیفی خوب برای مناطقی هاوانابر

کیفیت با  شود که به آباهدافی مصرف میها  برای آب باکیفیت درون لولهاز  %50بیش از طور کلی ندارد. به

ها و ز روانابااپذیر و امكان استفاده نها. در مناطق شهری سطوح نفوذل آبیاری باغچهتری احتیاج دارد مثپایین

مل ستحصال رواناب شهری شاشود. اپتانسیل استحصال رواناب شهری  برای اهداف غیر آشامیدنی  مهیا می

تی مورد به عنوان آب بازیاف دتوانه از آن میح رواناب حاصل از سطوح شهری است کذخیره و اصال آوری،جمع

وذناپذیر ل ایجاد سطوح نفبر شامه مسئله عمده هزینهس ها،های روانابستفاده قرار گیرد. برای اجرا طرحا

وط به هزینه مرب حائز اهمیت است که بیشترین ،ها و ایجاد مخازنها، کیفیت روانابآوری روانابجهت جمع

یافت توان درهای گذشته میهای کشور در طی دههیر است. با نگاهی به وضعیت سیالبناپذایجاد سطوح نفوذ

 ور است.های طبیعی کشترین رویدادترین و مخرببا وجود منابع آب شیرین در کشور، سیل یكی از پیچیده که

 یهابلید سیالسطوح غیرقابل نفوذ، از مستعدترین مناطق توحوزه آبخیز شهری به دلیل نوع کاربری و میزان 

های مناسب در جهت کاهش خسارات سیل اجرای عملیات آبخیز شهری و حلباشد. یكی از راهمخرب می

ی در های شهرتوان از روانابهای آبخیزداری میبا اجرای درست فعالیت است. های مربوط به آنزیرپروژه

 د.های زیرزمینی استفاده نمواهش مصرف آبو ک جهت توسعه مناطق شهری

 

 

 طرح های ترکیبی استفاده از آب باران

به  استفاده از دو رویكرد بازچرخابی پساب خانگی و بازیافت آب باران( با 1396رضا عقلمند و همكاران )           

تغییرات اقلیمی مانند افزایش تبخیر، بیان راه حل ترکیبی برای استحصال و استفاده از آب باران پرداختند. 

، تاثیر بسیار جای برف و افزایش دماصورت باران بهآب در مناطق خشک، مقدار باالی بارش بهکاهش کیفیت 

جدی بر منابع آب شیرین داشته است. افزایش جمعیت و گسترش صنعت و کشاورزی نیاز به آب شیرین را به 

همیت باالیی پیدا ا چنین بازیابی مجدد آبشدت افزایش داده است بنابراین توجه به سایر منابع آبی و هم

که یكی از این منابع فاضالب خانگی است. اگر فاضالب خانگی را به دو دسته آب خاکستری و سیاه کرده است 

درصد  80تا  50تقسیم کنیم، اشتیاق به بازچرخاخی آب خاکستری روبه افزایش است. آب خاکستری حدود 

الی  29آشامیدنی و مورد استفاده یک خانواده را  د آبتوانشود که بازیابی آن میفاضالب خانگی را شامل می

به تامین آب آشامیدنی و سایر مصارف نیز کمک  دتوانچنین استحصال آب باران میدرصد کاهش دهد. هم 47

را به تاخیر و گران قیمت  تاسیسات مرکزی جدید و گسترش تواند ساختگونه از تاسیسات میکند. نصب این

وهوای شهری از طریق افزایش رطوبت، تبخیر و تعرق کمک تواند به بهبود آبمی شهریزد. توسعه پایدار بیندا

های کند و درنتیجه پدیده تغییراقلیم یا زمین گرمایی را به تعویق بیندازد. نقطه بحرانی طراحی سیستم

طحی باشد )مخازن روسطحی و یا زیر ساستحصال آب باران خانگی، نوع مخزن ذخیره سازی آب باران می

توان به کشور ژاپن اشاره کرد که پس از معرفی فلزی، پالستیكی و بتنی(. نمونه موفق استفاده از این روش می

برابر نصب و  10ای افزایش یافت ) طور قابل مالحظههای مورد استفاده، بهو پشتیبانی دولتی، تعداد این سیستم
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شور ایران نیز در سال های اخیر شاهد رشد تعداد در ک (.1990نسبت به سال  2012استفاده بیشتر در سال 

 باشد.باشیم که خود بیانگر افزایش اهمیت این مسئله میمقاالت درمورد این موضوع می

 های استحصال آب باران در اماکن عمومی و ادارات ژاپنآمار استفاده از سیستم -1شكل

 

 ( ب ( الف
 ب،آورد موضوعات: الف(مدیریت منابع در م تعداد مقاالت انجام شده در ایرانمبنی بر ارائه شده توسط سایت ایرانداک آمار  -2شكل

 ب(مصرف بهینه آب

 

 سیستم جامع استفاده آب باران و پساب خانگی )آّب خاکستری( و بازچرخانی آن

آب  راه با صرفه اقتصادی و راحتی بیشتر، ترکیب دو ایده کاربردی استحصال آب باران و بازچرخانی

باشد. هدف اصلی سیستم پیشنهادی این از نیاز مصرفی در یک ساختمان می ای تامین بخشیکستری برخا

 نه و نیزب بازیافتی را از لوله فاضالب خاآفالش سازگار با محیط زیست را ارائه دهد که  سیستماست که یک 

 هایه کرده تا از آبآوری و تصفیه کند و از آن در فالش توالت استفادسیستم برداشت آب باران جمع

ند. کروند، محافظت میها هدر توالتزیرزمینی شیرین و آب تصفیه و تامین شده اصلی شهری که در سیفون 

 لیتری مجهز به 200کند و در تانكی آوری میآب خاکستری ناشی از فاضالب خانگی را جمع این سیستم

ود. شانه برای سالم نگه داشتن آب، ذخیره میسیستم لوله زهكشی برای آزادسازی آب اضافی و کلرزنی روز

 لیتر آب آشامیدنی تصفیه شده جلوگیری کند. 200تواند از هدر رفت حدود این سیستم می
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 استفاده از آسفالت متخلخل به منظور استحصال آب باران در محیط شهری

هش آبی و کابا کم ی از آب باران برای مقابلهبردارهای مدیریتی، بهرهترین تكنیکیكی از شاخص

 شود.( یاد میRWHباشد که از آن تحت عنوان استحصال آب باران )های کالن میهزینه

ی هاشم.باشدهای استحصال آب باران برای مصارف مشخص، استفاده از آسفالت متخلل مییكی از شیوه

ران در استحصال آب با( طی مقاله ای به بررسی اثر استفاده از آسفالت متخلخل 1396فشارکی و همكاران)

 بندی گسسته و فضای خالی زیاد عامل توجهیعنی دانه آسفالت های متخلخلدو ویژگی بارز  پردازد.می

ی بندی گسسته و فضای خالی آن هم به منزله مخزنبه آن شده است. دانهبسیاری کارشناسان و متخصصان 

ل و ی انتقاان الیه زهكشی دارای صافی و فیلتر براباشد و هم به عنوبرای نگهداری و جذب مقدار زیادی آب می

ان به تورح میهای موفق استفاده از این طگیرد که از نمونهتصفیه ابتدایی آب، به شانه مورد استفاده قرار می

 کشور برزیل، انگلیس و ایاالت متحده اشاره کرد.

و  هالودگیآتوان به کاستن از طرح شده میاز دیگر مزایای این طرح که باعث اشتیاق بیشتر کارشناسان به این 

ز چاه های متمرکز آبرسانی امجموع مواد جامد معلق در آب توسط آسفالت، کاهش اتكا و وابستگی به سیستم

رتر و موث آوری گسترده جهت فضای سبز و عملكرد قوی یا سد، عدم اختالط انواع پساب و گل آلودگی، جمع

یط های ژئوتكستایل استفاده شده در سطوح در شراسازی آب نسبت به الیههای متخلخل در ذخیرهآسفالت

 آب و هوایی یكسان اشاره کرد.

شبک های مکشیهای نفوذناپذیر زیرین، شیب بندی مناسب، تعبیه مجاری خروجی آب و لولهایجاد الیه

ه شده راه یا بستر تعبیهای آوری شده به کنارهتواند موجب انتقال آب جمعدر سطح بستر آسفالت شده می

 شود.

های آژانس حفاظت ، کیفیت این آب از شاخص2004بر اساس تحقیقات دانشگاه نیوهمپشایر در سال 

ای همحیط زیست ایاالت متحده برای مجموع مواد جامد معلق و معیارهای جامع کیفیت آب برای هیدروکربن

 نفتی بسیار بهتر بوده است.

   میلی 250توان به شهر تهران با بارش حدود ای مقیاس ملی مثال بزنیم میاگر بخواهیم این طرح را بر

    ل ها تشكیدرصد مساحت تهران را راه 35حدود  2010تا  2001لیتر اشاره کرد که طبق محاسبات در سال 

استحصال  بعمیلیون مترمكعب آب باران را از این منا 58تواند سالیانه حدود دهد که استقرار این طرح، میمی

 کرد.
 
 

   
 

 نتیجه گیری
 

استحصال آب باران به دالیل تمیز بودن، دسترسی  به دلیل افزایش نیاز به آب در جوامع شهری امروزی،

-های درست میوضع قوانین و سیاست .و ... اهمیت بسیاری پیدا کرده است( تر )نسبت به آب زیرزمینیراحت

آوری آب باران ها شامل جمعین زمینه ارائه دهد. عرصه اجرایی این فعالیتکارهای سودمندی در اتواند راه
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ها در روها و سایر سطوح آبگیر شهری و استفاده از آنها و پیادهآوری آب باران از خیابانپشت بام، جمع

 باشد.ها میمصارف غیرشرب مانند آبیاری فضای سبز یا باغچه

کنترل  کاربران به نگهداری وآن است که  آبگیر بارانهای خانگی های استفاده از سیستمیكی از مزیت

ل آب صاترین اشكال سیستم استحپردازند. مهمبه اتكا به دیگر اعضای جامعه می سیستم هایشان بدون نیاز

-سرمایه هایداند چه میزان باران قرار است ببارد. دیگر اشكاالت همانند هزینهباران این است که فرد نمی

كل را های مناسب و مالكیت صحیح این مشتوان با طراحی سیستمی نسبتا باال و اهمیت نگهداری که میگذار

 برطرف نمود. در اجرای سیستم استحصال باران باید به نكات زیر توجه داشت:

شرایط آبشناسی منطقه، درصد تامین نیاز غیرشرب ساکنین، تعداد ساکنین و شرایط فیزیكی پشت بام 

 ها.ساختمان

-که سطح کلی یک سقف محدود بوده ولی نسبت به سطح زمین تمیزتر است و به علت اینبا وجود این

ت شود. در مقایسه با اکثر منابع آب سنتی محافظتری محسوب میکه جزئی از ساختمان است منبع نزدیک

ولت دهای اشد. سیاستتر است حتی اگر تصفیه نشده ببام معموال سالمشده، آب باران از حوزه آبریز پشت

م کرد اعال گر که ا نوشیدن استفاده کرد یا ن،توان از آب باران برای استرالیا در پاسخ به این سوال که آیا می

 هتر استبست البته باشد احتمال سالم بودن آن باال با مزه اندک و بوی کم ، تمیزآوری شدهآب باران جمعکه 

وان تترین حدش برسد. در مناطق گرم خشک میر به پایینطاحتمال خ آب باران را قبل از مصرف جوشاند تا

 د.ها استفاده کردار یا ایرانیتموج یحلب یهاهای کاهگلی از سقفجای سقفکار بهبرای اجرای این

سب توان گفت مسئولین قادر هستند با مدیریت مناوضاعات مطرح شده در این مقاله میبا توجه به م

 م سازند.های بازیافت آب را فراهو یا سیستم آوری آب بارانهای جمعی استفاده از سیستمگیزه الزم براان

-ین سیستمموجب تشویق به نصب ا های مالی در این زمینهو یا کمک های مالیاتیمعافیت هایی از قبیلانگیزه

ستفاده انصب و  دسی براینامه و استانداردهایی از طرف نظام مهنشود آیینها می شود . همچنین پیشنهاد می

 آوری آب باران تدوین شود.از سیستم های جمع

 

 

   

   منابع فارسی
 

 ب باراننقش مدیریت منابع آب در ایجاد انگیزه جهت نصب و استفاده ازسیستم های جمع آوری آ، 1390، .اسالمیان، س

 .دانشگاه صنعتی اصفهان

 .ستان تهران(استفاده از سیستم های سطوح آبگیر باران )مطالعه موردی ا ، مدیریت آب سبز با1394، .م باقرزاده کریمی،

یه ترویج و ، نقش آبخیزداری شهری در توسعه پایدار شهری با تاکید بر مدیریت رواناب ها، نشر 1398سلیمان پور، م.، 

 .24توسعه آبخیزداری، شماره 
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انشگاه دسیالب،  برابر در شهر پذیری آسیب کاهش و رانبا آب مدیریت راستای در اسفنجی شهر ، ایجاد1396، راسی، ا.

 .آزاد اسالمی واحد سمنان
 

 رشربغی نیاز تامین در مسكونی ساختمان های بام پشت آبگیر سطوح عملكرد ، ارزیابی1391، .م.ح ،رشیدی مهرآبادی

 .کشور، مجله مهندسی منابع آب ساحلی شهرهای در ساکنین

، ماهنامه معرفی سیستم سطوح آبگیر پشت بام ساختمان های مسكونی در شهرها ،1391، . ح.رشیدی مهرآبادی، م

 .مهرآب

تلف، مخ اقلیم های در باران استحصالی آب با خانگی سبز فضای نیاز مورد آب مقایسه تامین ،1393، .، سعابدزاده

 .دانشگاه بیرجند

اه ، دانشگباران آب استحصال و خانگی سابپ بازچرخانی بر تاکید با شهری آب مصرف ، مدیریت 1396، .عقلمند، ر

 .محقق اردبیلی
 

 .کاشان ی ، دانشگاهشهر مناطق بشر غیر آب تامین گزینه ترین مناسب ینابهاروا هخیرذ و لستحصا، ا1397،.قضاوی، ر

ی، ، استفاده از آسفالت متخلخل به منظور استحصال از آب باران در محیط های شهر1396، . ح.هاشمی فشارکی، م

 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر
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