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 چکیده

باشد. این امر مدیریت خشک میکشورهای با اقلیم خشک و نیمه وجز یبندی اقلیمایران در طبقه

جمله منابع آبی که  است. از مصرف هرچه بهتر از منابع آب موجود را به امری ضروری تبدیل نموده

و  ینی. توسعه شهرنشباشدینمود، آب باران م یزریبرنامه مصارف مختلف یاستفاده از آن براتوان  می

 با هامحدوده نیتا در ا دنماییم دجایامکان را ا نیا ،نیآب به داخل زم ریناپذذمقدار سطوح نفو شیافزا

و  یپژوهش به بررس نیامکان استحصال هرچه بهتر از منبع آب باران را فراهم نمود. در ا ،یداتتمهی اتخاد

 نقاط از. استپرداخته شده یمسکون هایاستحصال آب باران از پشت بام ساختمان ستمیملکرد سع یابیارز

از  یریجلوگ ،یمتمرکز آبرسان یها ستمیبه س ازیعدم ن توان یم شهری مناطق در باران آب استحصال قوت

 در اشاره نمود. یشهر یآبرسان ستمیاز س تفادهقابل توجه در اس ییجو آن و صرفه یخروج رواناب و آلودگ

روزانه  آبی یازن ینآب باران و تام سازی یرهذخ یباران و عملکرد مخازن برا یرسطوح آبگ یستمس مطالعه ینا

با  .شد ارزیابی 1394تا  1374روزانه از سال  یبر اساس بارندگ یشهر سار یها ساکنان در ساختمان

برای  ،یز منحنی جرم و حجم بهینه مخزنسازی شده و تعیین حجم بهینه با روش آنالمدلبررسی سیستم 

لیتر در سال  18643، 14325، 11562، 6768، 7691ساختمان به ترتیب  5برای  وسال نرمال محاسبه 

ی مخزن، روش . نتایج نشان داد که استفاده از روش منحنی جرم، برای تعیین حجم بهینهشدبرآورد 

، استفاده باشدها باالتر از منحنی ورودی مینمصرفی آ هایی که منحنی ساختمانمورد در باشد. میمناسبی 

 تر تشخیص داده شد.مناسباز روش آزمون و خطا 

 بحران آب، استحصال آب باران، سطوح آبگیر، سیستم آبرسانی شهریها:  كلید واژه
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 مقدمه

ی که از آغاز قرن بیستم تا کنون مصرف آب مصرف جهانی آب در دهه اخیر در اثر رشد جمعیت افزایش یافته است به طور

 30شود که اینن مقندار در    بینی می کیلومتر مکعب در سال رسیده است. پیش 3000شیرین در جهان هفت برابر شده و به 

نفنر در   59000ها تا آنجا پیش رفته است کنه روزاننه حندود     درصد افزایش یابد. کمبود و آلودگی آب 50سال آینده حدود 

 یاصنل  داتیاز تهد یک. ی]14[دهند که این موضوع یک معضل بزرگ جهانی است اثر آن جان خود را از دست می جهان در

و  دارین به مننابع پا  ینفر در جهان از دسترس اردیلیم کیامروزه  .]19[قرن کمبود آب خواهد بود نینوع بشر در طول ا یبرا

بحران روبنرو   نیجهان با ا تیدو سوم از جمع ،یالدیم 2025سال  روند تا نیمقرون به صرفه آب محروم هستند و با ادامه ا

در همایش ملنی فضنای سنبز کنم آب، در      1394اردیبهشت  15. رییس سازمان مدیریت بحران در تاریخ ]17[خواهند شد

 نین ا رسند،  یطور که بنه نرنر من    مواجه است، اما آن یدنیشهر کشور با بحران کمبود آب آشام 520 کاشان اعالم کردند که

 .]11[ است دهیاز شهرها رس یآب در برخ یبند  رهیبحران به ج طیبدتر شده و از شرا تیوضع

کناهش   ،یمننابع آب سنطح   تین هنا، عندم کفا   بزرگ و مراکنز اسنتان   یدر شهرها تیبا رشد و متمرکز شدن جمع دیترد یب

و منورد   تین نشدن در حد کفا یریبگاز منرر آ یمخزن یها نامطمئن بودن سد نیو همچن دشوندهیسرانه آب تجد ریچشمگ

 یها، آلنودگ  فرونشست دشت رینر یکرده، بلکه عواقب دیرا تشد ورکش آبیتنها مشکل کم نه ،سالیخشک هایدوره یبرا ازین

   .گرددیم یخشک شدن منابع آب مصرف جهیو در نت ینیرزمیز هایآب هایسطح سفره دیو افت شد

انداز روشن  متاسفانه چشم ،یآت یها در دهه انهیو به خصوص در خاورم ایب نقاط دنبه منابع آب در اغل یدسترس تیمحدود

اسنت کنه    کنرده  داین پ شیافنزا  یو محلن  دارین پا زین و ن نهیهز کم یها نهیبه گز لیاکنون تما لیدل نی. به همداردن یو مناسب

 یهنا  از روش یک. ی]2[ گردد یعارف باز ممت ریاستحصال آب از منابع غ زیآب باران و ن حصالاست اتیآنها به عمل نیتر عمده

روانناب حاصنل از    دین بنر تول  تنوان  یاست که به کمنک آن من   ریسطوح آبگ یها ستمیس ،از آب باران یبردار و بهره تیریمد

هنای مختلنف    . سیسنتم ]18[ اطراف محل بارش باران استفاده نمود یدر اراض یگذاشته و از آن به طور موثر ریتاث یبارندگ

ها در سراسر جهان جهت تامین آب شرب و غیرشرب) آبیناری فضنای سنبز و شستشنوی      آب باران بام ساختمان آوری جمع

( کاهش نیناز بنه آب تصنفیه    1کنند: ها به طور کلی سه هدف عمده را دنبال می شود. این سیستم ها( به کار گرفته می س لبا

جای تحمیل نمنودن   آوری و استفاده از آب باران به جمع( 3های موجود در منابع آبی و ( کاهش گسترش زیرساخت2شده، 

 . ]15[آن به سیستم مدیریت فاضالب سطحی

هنا را   آب بناران از سنطح بنام سناختمان     یاز بارش به صورت هنرز آب، جمنع آور   یقابل توجه ریبا توجه به هدر رفت مقاد

سامانه سازگار در مناطق پر بناران)   توانینه را مساما نیکه ا یمشکل دانست به طور نیکاهش ا هایحلاز راه یکیتوان  یم

آب( و در مجمنوع بنه عننوان منبنع      رهی) به لحاظ ذخخشکمهیخشک و ن قدر مناط زیاز هدر رفت( و ن یریبه لحاظ جلوگ

 نتنوا  یاز حد استاندارد در اکثنر شنهرها، من    شیو مصارف ب یمیاقل طیبا توجه به شرا. ]3[نمود یتلق نهیآب و کم هز داریپا

سنطوح   ستمیس ژهیبه و یقابل نفوذ شهر ریکاهش داد. استفاده از سطوح غ یآب باران تا حد یآور را با جمع یآب مشکل کم

 ازین از ن یبخش ها،یآب باران هنگام بارندگ یآور جمع تا با کند یامکان را فراهم م نیا یمسکون یها بام ساختمانپشت ریآبگ

 یهنا  فضا یشستشو یآب برا نیتام یها نهیشده و هز نیتام یمسکون یها اختمانکنان ساشرب شهروندان و س ریشرب و غ

. استحصنال آب بناران در   ]5[ابند یشرب کناهش   ریمصارف غ گریسبز و د یباغچه و فضا یاریآب ،یبهداشت یها سیباز، سرو

سبز شهری، افزایش  مناطق شهری و روستایی دارای چندین مزیت مانند تهیه آب مکمل، افزایش رطوبت خاک برای فضای

در  باشند. سطح ایستابی آب زیرزمینی از طریق تغذیه مصنوعی، کاهش سیالب شهری و بهبود کیفینت آب زیرزمیننی منی   

هنای بهداشنتی،   تنوان بنرای نیازهنای غیرشنرب، تنامین نیناز آبنی سنرویس        آوری شنده را منی  ها، آب باران جمعساختمان

بنرای   آوری شده،با تصفیه مناسب آب باران جمع ]16[یازهای آبی استفاده نمودشستشو)حیاط،خودرو و..(، آبیاری و سایر ن

 های گرمایشی بهره برد.همچنین در سیستمو  ]5[شرب و استحمام
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 آوری سطوح آبگیر باران با دیدگاه ذخیره در مخزنهای جمع دو ضعف اصلی به سامانه (1392مطابق تحقیق محمدی فخار)

باشنند. ثانینا، در    اسنتفاده منی   ها در دوره خشک به دلیل عدم بارندگی تقریبا بالاین سیستم اوال وارد است. برای کشاورزی،

دهد و به دلیل پایین بودن احتیناج بنه آب، ضنرورت     دوره بارانی سیستم استحصال حجمی بیشتر از نیاز در اختیار قرار می

 ق،ین تحق نیهدف از اها دارد.  ای کوچک آپارتمانشود که مشکالت خاص خود را در فض نصب مخزن بسیار بزرگ مطرح می

اسنتفاده از   تناثیرات  همچننین  ،یبنام در منناطق مسنکون   باران از سطح پشت ریسطوح آبگ های سامانه یابیو ارز یساز هیشب

 در شهر ساری است.این طرح  و تاثیرات اجرای ]13[ آوری آب سینک فاقد شوینده سامانه مکمل جمع

هنا،   آب باران در ساختمان کننده رهیمخازن ذخ یسازنهیو به یطراح یبر رو یبودن مطالعات یر خالدر حال حاضر در کشو 

و  نیقنوان  رننده یاستاندارد که دربرگ یمشخص در قالب دستورالعمل یراهنما کی هیته نیو همچن شود یبه شدت احساس م

 ییهنا  ستمیس نیچن نهین زمآه دانش محدود در با توجه ب تواند یم ،یمسکون یها ساختمان یمهندس یمقررات و ضوابط فن

 را اجرا و مورد استفاده قرار دهند.

 

   

 

 ها مواد و روش

 مدلسازی سیستم( الف

در نرر بگیریم، مقدار حجم ذخیره شده آب در مخنزن منورد نرنر     Vشود برابر  ها ایجاد می بام اگر حجم روانابی که در پشت

Vα  که ضریب(α باش کمتر از یک می (1د> α >0 و مابقی حجم که برابر با )V-αV باشد و به صورت رواناب سطجی و  می

( مقدار ذخیره آب باران در مخزن را نشان داده شده 1گردد. در شکل) به صورت رواناب هدایت شده به چرخه شهری باز می

و  αذخیره آبی در مخزن برابنر بنا    در نرر گرفته شده است، بنابراین مقدار V=1مخزن برابر واحد است. در این شکل حجم 

 ]6[ شود می α-1مقدار رواناب برابر با 

 
 (2001ذخیره سازی آب باران از سطح پشت بام )ویز،  -1شکل 

 

  باشند  های استحصال آب شامل سه بخش، سطح آبگیر، محل ذخیره سازی و منطقنه هندف منی    اجزای مهم سازنده سیستم

سازی مخازن ذخیره آب باران، ابتدا عوامل و متغییرهای طراحی حجم مخنزن شناسنایی    ت ایجاد مدل برای شبیهجه .] 1[

شنده بنر اسناس متوسنط بارنندگی سناالنه منطقنه و بنرای          نموننه در نرنر گرفتنه     5طراحی حجم مخزن برای . گردندمی

های با شدت و ارتفاع معنین را در خنود    ا بتواند بارانگرفته است ت  های بازگشت معین صورت های با دوره سازی باران ذخیره

تنا   1374از فنروردین سنال   ساله ایسنتگاه سنینوپتیک سناری     20دوره دارد. در این تحقیق از آمار بارندگی روزانه طی  نگه

م متنر بنوده اسنت. بنر اسناس معادلنه زینر حجن         میلنی  59/795استفاده شد و میانگین بارندگی در این دوره  1394اسفند 

 . ]6[ بام قابل برآورد خواهد بود استحصال آب باران از سطح پشت
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Qt = φ × Rt × A  (1   )                                                                                                                 

Qt  ( حجم استحصال آب بنارانlit ،)φ    ،ضنریب رواننابRt   مقندار بنار ( ش روزاننهmm و )A   ( سنطح استحصنال آبm
2 )

 باشد. می

های مسکونی را از رابطنه زینر بدسنت آمنده      بام ساختمان ب ذخیره شده در مخزن سطوح آبگیر پشتآمحاسبه حجم برای 

 است

Vt = Vt-1 + Qt –SPt - Yt  (2         )                                                                                                 

 

Vt ( حجم آب ذخیره شده در مخزنlit ،)Vt-1    حجم آب ذخیره شنده در مخنزن در روز   ( هنای قبنلlit ،)SPt   ب آحجنم

 (litحجم آب خروجی از مخزن به طرف ساختمان برای مصرف ساکنان ) Yt(، litسرریز شده از مخزن )

 آید. که از رابطه زیر بدست می باشد ای تاثیرگذار در تعیین ابعاد مخزن مینیاز مصرف روزانه آبی ساکنان از پارامتره

Yt  = n × De  (3     )                                                                                                                       

Yt ( مجموع حجم آب مصرفی برای ساختمانlit/day ،)n   ،تعداد ساکنانDe ( نیاز روزانه مصرف آبی هر نفرlit) 

سنازی آب و تنامین نیناز غینر شنرب       توان توانایی ذخیره سازی سیستم ذخیره اب باران مخزن در برنامه، میبر اساس شبیه

 ساکنان را برآورد کرد.

مفید مخزن از منحننی   حاسبه حجمبه منرور مپس از بررسی سطوح آبگیر و تعیین میزان حجم قابل استحصال آب باران، 

اساس رابطه زیر حجم مفید مخزن معادل حداکثر فاصله قائم بین منحنی جنرم  است. بر  استفاده شده 1جرم یا منحنی ریپل

 .]9[جریان ورودی با منحنی جرم مصرف است

                                                                                             (4)  

 

mحجم آب مورد نیاز )  Vdدر این رابطه
3 ،)Vs ( حجم آب ورودی به مخزنm

mحجم مفید مخزن ) S( و 3
 باشد. ( می3

 

 ی مورد مطالعهمعرفی منطقه( ب

بام جهت تامین نیازهای آبنی سناکنان شنهری در شنهر سناری،      در این مطالعه بخشی از طرح ارزیابی عملکرد سطوح پشت

و ثانینه   36و  قنه یدق 3درجنه و   53 ییاین در طول جغرافن مازندران، که دارای آب و هوای معتدل و مرطوب که مرکز استا

، در شنمال کشنور اینران    ]7[نفر 296417متر از سطح دریا به جمعیت  54ثانیه با ارتفاع  81و  قهیدق 4درجه و  36عرض 

 باشد.می

انتخاب شده اسنت) جندول    1394تا سال  1374به صورت روزانه از سال در این مطالعه آمار بارندگی بر اساس رژیم نرمال 

1.) 
 )سالنامه آماری استان مازندران(نرمال شهر ساری  میانگین بارندگی سال- 1جدول 

 میانگین بارندگی) میلیمتر( سال 

 59/795 1392 رژیم نرمال
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 یاز شهر سار یینما -2شکل 

 2. شنکل  اسنت هآوری شند جمنع  1393-94تنا اسنفند    1373-74سال از فروردین سنال   20آمار بارندگی روزانه به مدت 

ی خنانگی)  متوسط مصرف سنرانه  4دهند. شکل سال از فروردین تا اسفند نشان می 20میانگین بارندگی روزانه را طی این 

هنای  کنند) مبنانی و ضنوابط طراحنی طنرح     های ایران را پیشنهاد میروز در شهربدون فضای سبز(، به ازاء هر نفر در شبانه

(. مصارف ذکر شده در داخل این نشریه شنامل آشنامیدن، شستشنو، اسنتحمام،     117-3ی ی شمارهآبرسانی شهری، نشریه

میانگین روزانه مصارف فنو  در طنول ینک     باشند.پز ،آبیاری فضای سبز خانگی، مصارف بهداشتی و از این دست میوپخت

ی خانگی ی ضوابط طراحی، میزان سرانهشود. بنا بر مفاد نشریهنامیده می "مصرف سرانه خانگی"برای هر نفر متوسط  لسا

است) مبانی و ضوابط طراحنی  لیتر در روز تعیین شده 150تا  75بین  1395غیر از فضای سبز برای شهرهای ایران تا سال 

ی خنانگی کنل و غیرشنرب    ی سنرانه (. در اینن تحقینق، نیناز روزاننه    117-3ی ی شنماره ای آبرسانی شهری، نشریهه طرح

ی آناهیتا) متدولوژی مورد اسنتفاده  ای چند معیاره، با کاربرد شبیه رایانه1393ساکنین،محاسبه شده بر اساس شرایط سال 

 .]8[رده شده استآو 5های جامع آب کشور( برای شهر ساری در شکل در طرح

 
 یسار ی روزانه یبارندگ نیانگیم -3شکل 
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 یبرا یخانگ ی مصرف سرانه ینیب شیمتوسط پ -4شکل 

 (117-3شماره  هی)نشر 1395سال 
 رشربیكل و غ یخانگ ی متوسط مصرف سرانه -5شکل 

 

هنای مختلنف    هنا و مسناحت  با تعنداد واحند   1ساختمان مسکونی و تجاری جدول  5تحقیق استحصال آب باران در در این 

های جمعیتی متفاوت و پراکنش مناسب در سطح شهر، عملکرد سطوح پشت بام به منرور تامین بخشنی از   بام، تراکم پشت

هنا در   بعد از مشخص شدن کارایی موثر این سنامانه  است ول و مرطوب مورد بررسی قرار گرفتهآب ساکنان در مناطق معتد

سنازی   گیرد دبی ورودی به مخازن و بهیننه های سال بارندگی با پراکنش مناسب صورت می چنین مناطقی که در بیشتر ماه

 Google Earth افنزار توسنط ننرم   یرشهر سنا  هایباممساحت سطوح تمام پشتاست. هتعیین حجم مخازن پرداخته شد

 . است مربع متر 13540 هابامکه باتوجه محاسبات انجام شده سطوح پشت ه استدیگردبرآورد 
 های مورد بررسی در شهر ساری مشخصات ساختمان -2جدول 

 
لیتر در شنبانه   242زندران با میانگین کشوری سرانه مصرفی استان ماها، مصرف خانگی است.  بخش عمده آب مصرفی شهر

مقدار آب غیر شرب  4و باتوجه به شکل  ]12[ است 93مصرفترین استان کشور در زمینه مصرف آب شهری در سال روز پر

لیتر در شبانه روز برای هر نفر، و سطح انترار تامین آب از سنامانه ذخینره سنازی آب بناران در      95مورد نیاز بطور متوسط 

 . لیتر در نرر گرفته شده است 70مخازن حداقل 

سازی مناسب از آب باران در فصول تر های مورد مطالعه برای تعیین ذخیرهبه منرور تعیین یک حجم بهینه برای ساختمان

( آب استحصنال شنده و نیناز آبنی     S1سناریو تعرینف شند. در سنناریو اول)    3و مورد استفاده قرار دادن آن در فصل خشک 

جنم تجمعنی آب ورودی و حجنم تجمعنی آب) برداشنتی( منورد نیناز        عات پایه محاسبه گردیند و ح ساکنین بر اساس اطال

( درصندی در حجنم آب مصنرفی    S3)30(و S2)10محاسبه گردید و سناریوی دوم و سوم به ترتیب با درنرر گرفتن کاهش 

گرفت. همچنین حجنم منورد    تری را برای فصول خشک در نررسازی بیشساکنان در فصول تر تعریف شد تا بتوان ذخیره

 نیاز برای آنان نیر محاسبه گردید و در پایان تفاوت این سناریوها با سناریوی پایه مورد بررسی قرار گرفت.
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 ارتقای سامانه سطح آبگیر بام( ج

نقشنی  های سطوح آبگیر بام، در فصول خشک کامال بال استفاده بنوده و در تنامین آب غینر شنرب      باتوجه به این که سامانه

ای تکمیلی برای مرتفع ساختن این ضنعف بنه کنار گرفتنه      ، شیوهندارند و از طرفی احتیاج به آب در این فصول بیشتر است

 یمهندسن  یو مقررات و ضنوابط فنن   نیقوان رندهیاستاندارد که دربرگ یقالب دستورالعملشده است. با قرار دادن این الگو در 

های مصرفی شهری و منابع آب تجدیدپذیر، کنرد. در   نی به تعدیل مصرف در آب، میتوان کمک شایایمسکون یها ساختمان

این راستا، در آشپزخانه هر واحد از ساختمان با تعبیه دو سینک در آشپزخانه، یکنی بنا کربنری معمنولی و دیگنری جهنت       

مصرف سنینک دوم عبارتنند   شوند. موارد  استفاده خاص. این دو سینک به سامانه فاضالب و سامانه سطح ابگیر بام وصل می

از هرگونه استفاده از آب بدون اینکه به مواد شوینده یا شیمیایی آغشته شده باشد، مانند شستشوی میوه و سنبزیجات، آب  

وضو گرفتن و غیره. خروجی اینن سنینک توسنط ینک     رود،  پاک و زاللی که تا قبل از گرم شدن به وسیله پکیج به هدر می

 .]13[گردد ده و در نهایت وارد مخزن میح آبگیر بام متصل شلوله افقی به سامانه سط

   

 نتایج و بحث

. مدلسازی شده استروابط بیان شده،  سناطق شهری بر اساها در م بام ساختمان سیستم استحصال آب باران از سطح پشت

ذخینره در مخنازن و مقندار    حجم آب باران قابنل   سازی سیستم، حجم قابل استحصال آب باران از سطح پشت بام، در مدل

به منرور تعینین حجنم مناسنب مخنزن در سنامانه       .ه استها برای سال نرمال محاسبه شد کاهش رواناب از سطح پشت بام

استحصال آب باران، بهینه سازی حجم مخازن با روش منحنی جرم صورت گرفت تا بر اساس حداکثر تفناوت بنین جرینان    

ر دوره فعال بودن مخزن که خود تحت تاثیر فاکتورهایی از قبیل مساحت سناختمان،  ورودی تجمعی و میزان نیاز تجمعی د

( منحننی جنرم   10تنا   6های ). شکل]10[ سازی حجم مخزن صورت گیردها است، بهینهتعداد ساکنین و میزان مصرف آن

 باشند.ل نرمال میهای مورد مطالعه برای سناریوی پایه در یک ساساختمان

  
 در سال نرمال 2ساختمان  ،جرم یمنحن -7شکل  در سال نرمال 1ساختمان  ،منحنی جرم -6شکل 

  
 در سال نرمال 4ساختمان  ،جرم یمنحن -9شکل  در سال نرمال 3ساختمان  ،جرم یمنحن -8شکل 
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 در سال نرمال 5ساختمان  ،جرم یمنحن -10 شکل

هنای منورد   بر اساس فاصله قائم بین منحنی جرم جریان با منحنی مصرف، حجم مفید مخزن منورد نیناز بنرای سناختمان    

مصنرف غینر شنرب    نیاز روزانه با توجه به  سناریو تعریف شده برای سال نرمال در جدول زیر آورده شده است. 3مطالعه در 

 (3در نرر گرفته شد و نتایج زیر حاصل شده است)جدول  550تا  250روزانه ساری بین 

 

حجم مخازن بزرگ) حجم  یبرا یانجام شده، در سار یسهاول، دوم و سوم و مقا یویدست آمده در سنار به یجبا توجه به نتا

از  ینشرب روزانه ساکن یرغ یازهایدرصد ن 70سال، حداقل  یدرصد کل روزها 79 یانگین،( بطور میترل 10000مخازن 

شرب  یرغ یازن سال، یدرصد از کل روزها 45 (یترل 10000از  کمترحجم مخازن کوچک)  یاست. برا ینآب باران قابل تام

 ینتام یبرا لیتر، 10000 از کمتر مخازن حجم مترمربع، 200 از کمتر باممساحت پشت برای است. ینقابل تام ینساکن

متر مربع، حجم مخزن  200از  یشترب یپشت بام ها یبه صورت روزانه است. برا یترل 320 یطشرا بدترین در یازدرصد ن 75

 یانگینصورت م بهبه صورت روزانه است. یترل 960 یطشرا یندر بهتر یازدرصد ن 75 ینتام یبرا یتر،ل 10000از  یشترب

 وجود دارد. ینساکن یآب یازن ینتام یتسال را قابل یدرصد کل روزها 68درصد و  95 یطشرا ینو بدتر ینبهتر یبرا

   

 نتیجه گیری
( که بر روی شهر بیرجند صورت گرفت و مطالعاتی کنه بنه صنورت مشنابه در     1394باتوجه به پژوهش های کومه و همکاران)

، را مورد بررسی قرار دادیم. اگنر سنامانه سنطوح    شهر ساری انجام پذیرفت مشاهدات را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و نتایج حاصله

ن نیاز غیر شرب روزانه ساکنین، تعداد سناکنین و  های مسکونی بر اساس شرایط آبشناسی منطقه، درصد تامیبام ساختمانآبگیر پشت

سازی آب باران و تامین نیازهای آبی ی سامانه برای ذخیرهها طراحی و محاسبه شود، کارایی و بازدهشرایط فیزیکی پشت بام ساختمان

های مربوط به مخنزن  کاهش هزینه کند چنانچه از سیستم ارتقا یافته سطح ابگیر باران استفاده شود عالوه برساکنین افزایش پیدا می

 شود.بزرگ، در چهار ماه از سال آن هم به میزان اندک از آب شرب شهری در مصارف غیر شرب) آبیاری، شستشو و غیره( استفاده می

 سناریوی تعریف شده در سال نرمال) برحسب لیتر( 3های مورد مطالعه در حجم مخزن برآورد شده برای ساختمان -3جدول 

سناریوهای 

 تعریف شده
 مطالعههای مورد ساختمان

1 2  3  4  5 

S1 9000>V>6500 10000>V>7000 15000>V>10500 16500>V>13000 20000>V>17500 

S2 8000>V>6000 10100>V>7300 15000>V>11000 17000>V>13700 20000>V>18500 

S3 7900>V>5900 10500>V>7700 16000>V>11500 20000>V>14000 22000>V>19000 
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توان چنین استنباط نمنود کنه اینن    های سطوح آبگیر، در شهر ساری  میتباط با سیستمراز مجموع کارهای انجام شده در ا 

توانند بخشنی از نیناز آبنی     باشد و میها قابل اجرا در شرایط مشابه کشور که دارای شرایط اقلیمی معتدل و مرطوب است، میستمسی

 ساکنین را برطرف کرده و باعث کاهش فشار آب مصرفی شهری شود.

اسنتاندارد کنه    یرالعملدسنتو های ساختمانی) مسکونی، تجاری و غیره( بنا اتخناذ الگنوی مناسنب     شود در پروژهپیشنهاد می

های تصفیه فاضالب سبک، تر شدن سامانهی، با توجه به پیشرفت و فراگیرتر و ارزانمهندس یو مقررات و ضوابط فن نیقوان رندهیدربرگ

های بهداشتی باشد تا بعند از  کشی فاضالب سرویسها مجزا از لولههای لباسشویی، ظرفشویی و حتی سینکلوله کشی فاضالب ماشین

 خواهد رسید. های خشک به حد خودکفاییتصفیه به سامانه ارتقا یافته سطوح آبگیر بام، جهت ایفای نقش تامین آب در فصل

   
 

 منابع فارسی
 

 ،آب در مناطق خشک ینبه منرور تام یجهت استفاده از دانش بوم یوهایاستحصال آب باران ش ،(1391).ج ،ییب و طباطبا ،یچکش (1)

 .باران یرسطوح آبگ یها سامانه یمل یشهما یناول

سبز و  یفضا یمل یشهما ینسوم ،سبز یتوسعه فضا یآب برا یندر تام ییدارو پا یننو یها روش یابیارز ،(1387.)م.ت ،یدستوران (2)

 .260-271 .یمنرر شهر

بز در مناطق خشک و س یفضا یجادها جهت ا ها و بزرگراه آب از سطح جاده یآور امکان جمع یبررس  ،(1392)یمحمدتق ،یدستوران (3)

 .آذر ماه .باران یرسطوح آبگ یسامانه ها ترویجی – یمجله علم ،خشک-یمهن

 های یازن ینتام یبرا یباران در مناطق مسکون یرعملکرد سطوح آبگ یابیارز،(1391ا. ) یی،ب. و شمسا یان،ثقف و .م ،یمهرآباد یدیرش (4)

 .مشهد .باران یرسطوح آبگ یها نهساما یمل یشهما یناول ،(ین: شهر قزوی)مطالعه مورد یآب

 ،در شهرها یمسکون یپشت بام ساختمانها یرسطوح ابگ یستمس یمعرف، (1391. )م.ص ،یانو صادق ، ب.یانثقف . و.حم،یمهرآباد یدیرش (5)

 .74 .دوماهنامه مهر آب

سطوح  یسامانه ها ،یبع آب شهرمنا یریتمد یباران برا یرسطوح ابگ یریبه کارگ، (1392) ، ب.یانو ثقف م، ح. ،یمهرآباد ،یدیرش (6)

 .8-1 .باران یرآبگ

 .صفحه 143. یران.درگاه آمار ا1390استان مازندران سال  یسالنامه آمار (7)

 ینهشتم فرورد یرایشمدل، و یو اجرا یتقاضا و طراح یو سامانده ینو،تحقیقاتم یافزار نرم هاییدهو ا یتاآناه ای یانهرا یشرکت ها (8)

1391. 

 .صفحه 604.انتشارات ارکان.یمهندس یدرولوژیه ،(1385).ر، ح ی،صفو (9)

حجم  یساز ینهبام و به استحصال آب باران از سطح پشت یستمعملکرد س یبررس، (1394)، م. تاجبخشو  ، ه.یانمعمار و ز. ،کومه (11)

 .1-10 .باران یرسطوح آبگ یها سامانه مخزن.

 یمطبوعنات  یکاشنان: موسسنه فرهنگن    ین،خبرنامه آنال ،شهرها یبرخدر  یبند یرهبحران کمبود آب و طرح ج، (1394). زمین یرانگروه ا (11)

 یران.ا

 .تابناک خبرنامه ،کنند یکشور چقدر آب مصرف م یاز استان ها یکهر (،1395. )یط زیستمحگروه  (12)

 یمجتمع ی،بام در کالن شهرها ) مطالعه مورد یرسطوح آبگ یسازگار برا ییالگو یهارا، (1392) ، م.یعربخدرو. و ،فخار ییمحمد (13)

 .1-8 .باران یرسطوح آبگ یسامانه ها ،در کرج( یمسکون

 .صفحه 232 .مشهد یها، انتشارات جهاد دانشگاه آب یایجغراف ،(1383س. ) یتی،وال (14)

 

   
 

References 
 

 



 

 

11 

(15) Dennis, j.l. (2119), Rooftop runoff as a source of contamination: A review, Science of The 

Total. 

(16)        Imteaz, M.A. and Ahsan, A. and Naser, J. and Rahman, A. (2111), Reliability analysis of 

rainwater tanks in Melbourne using daily water balance model, Journal of Resources, 

Conservation and. 56,81–86. 

(17)        Kuylenstierna J.L.and Bjorklund G. and Najlis P. (1997), Sustainable water future with global 

implications: everyone’s responsibility, Natural Resources Forum. 21(3), 181-191. 

(18)       Oweis, T. and Prinz D. and Hachum A.Y. (2111), Water harvesting, indigenous knowledge for 

the future of the Driver Environments, ICARDA. 

(19)        Prinz, D. (2111), Water Harvesting for Afforestation in Dry Areas Proceedings,11
th

 

International Conference on Rainwater Catchment Systems, Mannheim. 195-198
 
 

 


