
 

 

1 

 

 

 (RWHآٍسی تاساى)طشاحی سیستن جوع ٍ اّویتتشسسی 
 

 3هجیذ آسیایی ،2کاظن اسواعیلی، 1صّشا عسکشی

 دا٘طدٛی دوتشی، دا٘طٍاٜ فشدٚسی ٔطٟذ -1
 ػضٛ ٞیات ػّٕی دا٘طٍاٜ، دا٘طٍاٜ فشدٚسی ٔطٟذ -2

 یخشاساٖ خٙٛت یضداسیتخآٚ یؼیواسضٙاس ٔغاِؼات اداسٜ وُ ٔٙاتغ عث، یضداسیتخآواسضٙاس اسضذ  -3

 
Z_askari40@yahoo.com 

 

   

 چکیذُ
 

کوثَد آب یک هطکل اساسی دس کطَسّای دس حال تَسعِ است. ٍاتستگی ضذت تاسًذگی ٍ 

هیضاى آب تاساى تِ هٌضلِ هٌطا پتاًسیل تشای آب قاتل ضشب است تِ عالٍُ ایي یک هذیشیت 

افضایص سٍ تِ  سضذ جوعیت ٍ هٌاسة تشای کاّص کوثَد آب ٍ غزا دس تسیاسی اص هٌاطق است.

تشای تأهیي آب ضشب  ّای سٌگیي هصشفیدس هٌاطق ضْشی ٍ سٍستائی ٍ ّضیًٌِیاص تِ آب  تضایذ 

اکثش هلل جْاى  ٍ هصاسف خاًگی ٍ سایش خذهات ضْشی ٍ سٍستایی هَجة گطتِ است کِ دس

 آى ًشهی ٍ خلَظ خاطش تِ تاساى آب .ساّثشدّای گًَاگًَی تشای تأهیي ٍ هصشف آب اتخار ضَد

. داسد ٍجَد تاساى آب رخیشُ ٍ اًتقال آٍسی،جوع آى هاّیت دس تاساى، آب .است ضذُ اسصش داسای

 تغییش تاعث دیگش ّایاستفادُ ٍ اّذاف ّا،سیستن پیچیذگی تکٌَلَطی، ّا،سٍش حذٍد، ٍ داهٌِ

 تضسگ هقیاس دس. ضَدهی ضْشی هٌاطق دس ّاتاغچِ آتیاسی تشای ّاتطکِ دس تاساى آب سطح

 کیفیت صیشصهیٌی، آب هٌاتع کاّص. داسد ٍجَد خاًگی هصاسف تواهی تشای تاساى آب آٍسیعجو

 عولیات هذسى سٍضْای ٍ تاساى آب آٍسی جوع سیستن اًعطاف صیشصهیٌی، ّایآب اص تعضی پاییي

 یک( RWH) .تاضذهی خاًگی ّایاستفادُ تشای تاساى آب آٍسیجوع تشای دالیل اص هْوتشیي

هی  آٍسیجوع تاصدّی تاساى تا  دٍسُ طَل دس هَثش طَس تِ سطحی سٍاًاب آى دس کِ آٍسی استفي

 ٍ تشای هَاد الصم، ّایهْاست تایذ (RWH ّای)سیستن آٍسیفي اص هٌظَس پطتیثاًی ضَد. تِ

 رخیشُ هٌظَس تِ یا ٍ دین کطاٍسصی ضذُ تشای تشداضت تاساى آب آى اص دیذُ ضَد. پس تجْیضات

ّای سٍش  Intermediate ٍsimplified دٍ سٍش استفادُ قشاسگیشد. اس هَسدخاًَ تشای هصاسف

 سادُ ّستٌذ.دس حالت تخویي اتعاد هخضى تِ 
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Abstract 
 

Water scarcity is a major problem in developing countries. Rain water has been valued 

for their purity and flexibility. Rainwater, resolutions on the merits of the gathering, 

transmission and storage of rain water there. The scope and limits, methods, 

technology, complexity System, goals and other usages a change in the level of rain 

water for parts of irrigation. They are in urban areas. Large-scale rainwater collected 

there for all households. Reducing groundwater resources, poor quality of some of 

groundwater, rainwater collection system flexible and modern methods of treatment of 

the most important reasons for gathering rain water for domestic usages respectively. 

(RWH) is a technology in which surface runoff effectively during rainy periods can be 

efficiently collected. In order to support by technology systems (RWH) have the 

necessary skills, materials and equipment to be seen. After that rain water harvesting 

for rainfed agriculture or to supply used for household purposes. Intermediate methods 

and simplified methods of estimating the size of the reservoir in the case are simple. 

 
Keywords : Rain water, RWH, Simplified, Intermediate, harvesting system 

 

 

 

 

  

 

 

 هقذهِ

 

اص ٔطىالت ٔشتٛط تٝ  یتؼذاد یشاص دس وطٛسٞای دس حاَ تٛسؼٝ سٚ تٝ افضایص است. RWHآٌاٞی ٚ پیادٜ ساصی سیستٓ 

  ػثاستٙذ اص: وٝ (1995وٛپٗ،  یٕیالّ یتٙذ ؛1999)پشات،  ٔطخص ضذٜ ا٘ذ.تأیٗ آب  ٔتٕشوض اص یٞا یستٓس

 افضایص تماضای آب تذٖٚ تٛسؼٝ ٔٙاتغ خذیذ آب 

 ٝ٘ٞاتشداضت صیاد اص آب صیشصٔیٙی ٚ سطیٓ خشیاٖ وٓ دس سٚدخا 

  ٘أغّٛب  یُضذٖ س یخغش خاس یصافضا یدٝٚ دس ٘تتٛسؼٝ ضٟشی ٚ تضسٌشاٟٞا ٚ افضایص سٚا٘اب سغحی ٚ

 ٞای آتیٚ اوٛسیستٓویفیت آب  یافتتٝ دس ییشاتتغ
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 تاساٖ آب آٚسیخٕغ. تاضذٔی تؼذی ٞایاستفادٜ تشای تاساٖ رخیشٜ ٚ ا٘تماَ آٚسی،خٕغ ضأُ تاساٖ آب استحصاَ تىِٙٛٛطی

 ٔی ٚ سٚستایی ضٟشی ٔٙاعك دس تاساٖ آب استحصاَ اص ایٕ٘ٛ٘ٝ تأی( پطت )آتخیضٞای ساختٕاٟ٘ا ٚ ٔٙاصَ تاْپطت اص

تٛدٜ  استفادٜٔٛسد  تاص دیش اص ٘ماط اص تسیاسی دس وٝ عٛسی تٝ ٘ثٛدٜ صٔیٗ وشٜ دس خاصی ٘ماط تٝ ٔحذٚد ضیٜٛ ایٗ .تاضذ

آب دس سشاسش خٟاٖ سٚ تٝ افضایص است ٞش چٙذ وٝ ٍ٘شا٘ی دس ٔٛسد تٛا٘ایی ٚ حفظ سشچطٕٝ آب تشای ٘سُ تماضای  .است

ٛد سا پیص تیٙی وشدٜ ٚ تالش تشای ضٙاسا٘ذٖ ٔطىالت ٔٛخ (2007) سص ٚ( 2000) خّٕٝ ٔی ٞای آیٙذٜ است. ٔحممیٗ اص

 ٔیضاٖ إٞیت آٖ ا٘داْ داد٘ذ.

 ٌیشد.تشیٗ سٚضی وٝ فمظ تاسش ساال٘ٝ سا دس ٘ظش ٔیسادٜ داسای پیچیذٌی ٚ دلت ٔتفاٚت ٞستٙذ. RWHسیستٓ ٞای 

 یا ٚ آب اصّی غٔٙث یه ػٙٛاٖ تٝ تاساٖ آب ساصی رخیشٜ آٚسی، خٕغ سٚ٘ذ اص ٔتطىُ است، سادٜ  RWH سیستٓ ٔفْٟٛ

ذ ٚ ٕٞچٙیٗ لاتّیت ایٙىٝ تٝ عٛس ضٛ٘ ٍٟ٘ذاسی ٚ ساحتی ساختٝ تٝ ٔىُٕ دس خٟت ایٙىٝ اص آٖ استفادٜ ضٛد. سیستٕٟا

 ٔشٚسی تش خضئیات ،است عٛال٘ی ساتمٝ داسای RWH تٟشٜ تشداسی ضٛ٘ذ. سیستٓ ٞای آب ٔشوضیٔستمُ تٛسظ سیستٓ

یه ٔیّیاسد ٘فش دس خٟاٖ اص دستشسی تٝ ٔٙاتغ پایذاس ٚ ٔمشٖٚ تصشفٝ آب  أشٚصٜ (.1999) ٘یسٖٛ ٚ پتشسٖٛ -تٛسظ ٌّذ

ٔیالدی، دٚ سْٛ اص خٕؼیت خٟاٖ تا ایٗ تحشاٖ سٚتشٚ خٛاٞٙذ ضذ  2025ٔحشْٚ ٞستٙذ ٚ تا ادأٝ ایٗ سٚ٘ذ تا ساَ 

 (.1997ٚ ٕٞىاساٖ، وِٛٙستش٘ا )

 ٔٙغمٝ دس. است ٞٙذ ٚ آفشیما اسشائیُ، دس Negev ایصحش دس ٔیالد اص پیص 2000 تٝ آٖ لذٔت وٝ سیستٓ اص ٞایی ٕ٘ٛ٘ٝ

 ساَ 1700 تٝ آٖ لذٔت وٙٛسٛس استفادٜ ضذٜ ٚ واخ دس سیستٓ یه وٝ داسد ٚخٛد ضٙاسی تاستاٖ اص ضٛاٞذی ٔذیتشا٘ٝ

 فشاتش ا آٟ٘ لذٔت ٚ٘یض ٔٛسد استفادٜ دس  ٞایسیستٓ اص استفادٜ ،ٔستٙذ ضٛاٞذ است غشب اسٚپا دس .ٌشددیالد تش ٔیٔ اص لثُ

 ضا٘ضدٞٓ است. لشٖ اص

 اص استفادٜ تیستٓ لشٖ عَٛ تٛاٖ یافت. دسخٟاٖ ٔی اص ٔٙاعك اص دس تسیاسی سا RWH سیستٓ اص ٞاییٕ٘ٛ٘ٝ ٚالغ دس

 واٞص یافتٝ است.تش دس خٟاٖ ٞای پیچیذٜٝ تٝ تٛسؼٝ فٗ آٚسیتا تٛخ RWH ٞای سیستٓ

ی تٝ ػٙٛاٖ یه ٔٙثغ رخیشٜ ساصی آب تا فشضیٝ ٔشتثظ تا تغیشات ٞشچٙذ ایٗ ٔفْٟٛ دس حاَ حاضش دسیافت ضٙاخت تیطتش

 (.2003وٙذ، پٙذی ٚ ٕٞىاساٖ )آب ٚٞٛا عّة ٔی

 ٕٞىاساٖ، ٚ تاتّش)ػٙٛاٖ اتضاسی تشای ٔذیشیت آتٟا ٚ پایذاسی آٟ٘ا دس حاَ افضایص است  تٝ( RWH)استفادٜ اص سیستٓ 

 2010 عشح ،EA ٞایسیستٓ ص٘ذٌی اص لثیُ چشخٝ ٚ ٔحیغی صیست تیطتش اثشات ٌشفتٗ ٘ظش دس ایٗ حاَ، تا (.2010

ٞای ٔٛسد دٞذ تّىٝ ٞضیٙٝٞای سشٔایٝ سا واٞص ٔیدٞذ وٝ ٘ٝ تٟٙا ٞضیٙٝسیستٓ سا ٘تیدٝ ٔی ٔٛسد ٘یاص تشای تشدلیك

 ٚ تؼٕیش ٚ اصیا٘ذ ساٜ ٚ ٘صة تٝ ٔشتٛط ٚ اِضأات ٞاٞضیٙٝ ٕٞچٙیٗ ٚ دٞذ ضی اص ٔصاِح ساخت سا ٘یض واٞص ٔیاستفادٜ ٘ا

 وٙذ.سیستٓ سا ٘یض وٓ ٔی ٍٟ٘ذاسی

 

 

   

 هَاد ٍ سٍش ّا

 

تش  است.ٔیّیٕتش  800تا  600یت صیاد تیٗ ٔیّیٕتش است ٚ دس ٔٙاعمی تا خٕؼ 3000تا 550تاسش دس تشیتا٘یا تیٗ 

تا٘ه تٛاِت تاضذ. آب ٔصشفی تشای فالش ٔتشٔىؼة ٔی 1400اساس آٔاس آب ٔصشفی ساال٘ٝ ٞش فشد دس تشیتا٘یا 

تأیٗ ضٛد  RWHتاضذ وٝ اٌش تا سیستٓ دسصذ آب ٔصشفی ٔی 30حذٚد 
3

1
تٝ ٔٙظٛس واٞص ٚ رخیشٜ آب  

ٖ ٚ سٟاْ داساٖ اص لاٖ٘ٛ تخٕیٗ ٌشایاآب ،وٙٙذٌاٖتأیٗ ،RWH سیستٓ یه عشاحی دسػٕٛٔی است. ٔصشفی 
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صی ٘یستٙذ( ٔثُ ٔٛاص٘ٝ خشْ سادٜ وٝ ٔٙدش تٝ عشاحی سیستٓ صِٛی وٝ دلیك ٚ لاتُ اػتٕاد تشای ٔٛلؼیت خا)ا

RWH آٚسی آب خٟت واستشدٞای ٌٛ٘اٌٖٛ وٝ دس آٟ٘ا ٘یاصی تٝ ویفیتی سیستٓ خٕغ ضٛد.ٌشدد استفادٜ ٔیٔی

ٞا، ضستطٛی ِثاس ٚ غیشٜ لاتُ تاضذ، ٔا٘ٙذ فالش تا٘ه تٛاِت، ضستطٛ ٚ آتیاسی تاغچٝدس حذ آب آضأیذ٘ی ٕ٘ی

ضٛد. اص آ٘دا آٚسی آب تاساٖ دس تسیاسی اص ٔٙاعك د٘یا تٝ ػٙٛاٖ ٔٙاتغ آب آضأیذ٘ی استفادٜ ٔیتاضذ. خٕغاخشا ٔی

تاضذ. تا تشی اص ٔٛاد ضٛیٙذٜ خٟت ضستطٛ ٔیتاضذ، ٘یاصٔٙذ ٔصشف وٕتاساٖ اص ٘ظش أالح تسیاس سثه ٔیوٝ آب 

 یه ساخت اص لثُ .خٛیی ٕ٘ٛد ا٘ٛاسٞا صشفٝدس ٔصشف آب ضشب خ 50آٚسی آب تاساٖ ٔی تٛاٖ تا تیص اص% خٕغ

 ٞای صیش ٘یاص است:سد تؼییٗ ا٘ذاصٜ ٔخضٖ تٝ پاسأتشدا٘ستٗ تشخی اصَٛ اِٚیٝ دس ٔٛ تٝ ٘یاص آب، رخیشٜ ٔخضٖ

 

 وٙٙذؼذاد افشادی وٝ اص آب استفادٜ ٔیت •

 ٔیضاٖ تاسش •

 سیستٓ رخیشٜ اتؼاد •

 

 :است ضذٜ تطىیُ اصّی ػٙصش چٟاس اص وّی عٛس تٝ تاساٖ آب ٞا دادٜ آٚسی خٕغ سیستٓ

  تاساٖ آب آٚسی خٕغ ی ٘احیٝ (1

  ٘اٚداٖ ٚ ٞا ِِٛٝ ضأُ ا٘تماَ سیستٓ یه (2

 ساصی رخیشٜ ٔشوض یه (3

 پٕپ یا ٚ آب ضیش اص ٔتطىُ تحٛیُ سیستٓ یه (4
 

ضذ وٝ آب تاساٖ ( سیستٓ خٕغ آٚسی آب تاساٖ تٝ عٛس وّی ضأُ ساختاس سادٜ ای ٔا٘ٙذ سمف ٚ ٘اٚداٖ ٔی تااِف

 .رخیشٜ ساصی ٞذایت ٔیىٙذ
 تاران ناحيو سقف از تاران آب انتقال نيازهنذ انتقال سيستن يك( ب

  سقف زىكشياي اتصال تٌسط سازي، رخيره سيستن تو گير

 آب هجراي چنذ يا يك تو تامپشت تاالي از كشيلٌلو ً تخليو ىايلٌلو

-رخيره هخازن تو فيلتر سيستن يك طريق از تاران آب انتقال كو است

 پلي (PP)  ،اتيلن پلي جنس از ىالٌلو اين ترينهناسة. است سازي

 .تاشنذ هي فٌالد ضذ زنگ يا ً (PE) ،پرًپيلن

فضای تاضذ. تا تٛخٝ تٝ ص ٔی( تا٘ه یا ٔخضٖ رخیشٜ، خٟت رخیشٜ آب تاساٖ خٕغ آٚسی ضذٜ تشای استفادٜ دس ٍٞٙاْ ٘یاج

تاالتش اص تشاص صٔیٗ ٚ یا دس صیش صٔیٗ ساختٝ ضٛد. ایٗ سیستٓ ٕٔىٗ است تٝ ػٙٛاٖ تخطی اص تٛا٘ذ ٔٛخٛد، ایٗ تا٘ه ٔی

ایٗ ایٙدا دٚ سٚش  دس ٚ یا ٕٔىٗ است تٝ ػٙٛاٖ یه ٚاحذ ٔدضا ٚالغ دس فاصّٝ دٚستش اص ساختٕاٖ ساختٝ ضٛد. ساختٕاٖ

 ٌشدد.تخٕیٗ حدٓ ٔخضٖ تشسسی ٔی

 :Simplifiedسٍش 

تخٕیٗ اتؼاد ٔخضٖ ٔتٙاسة است تا ٔساحت سمف ٚ ٔیضاٖ آب صٞىص ضذٜ تٝ ٔخضٖ تا  آٚسد ٚدس ایٗ سٚش تش 

 ای دس اٍّ٘ستاٖ ٔغاِؼٝ لشاس ٌشفتٝ است.سش ساِیا٘ٝ تشای ٔٙغمٝتٛخٝ تٝ ػٕك تا
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  Intermediate:سٍش

لاتُ ای غیش ٔؼادِٝ تشای ٔحاسثٝ تاصدٞی تاسش ساِیا٘ٝ ٚ تماض 2است أا اص Simplified سٚیىشد آٖ ضثیٝ تٝ سٚش

سٚص اص رخیشٜ ساِیا٘ٝ است وٝ تشای  18دسصذ ا٘تخاب ضذٜ تٝ عٛس تمشیثی تشاتش تا  5 .وٙذضشب ساِیا٘ٝ استفادٜ ٔی

 ٌیشد.ٔٛسد استفادٜ لشاس ٔی ٔخضٖتٙٛع تاسش سٚصا٘ٝ ضشٚسی است ٚ وٕتشیٗ ٔمذاس ٔحاسثٝ ضذٜ تشای سایض 

 ایٗ دٚ ٔؼادِٝ ػثاستٙذ اص:

05.0 ehAYR 
RYٝ٘تاسش ساِیا 

A ٔدٕٛع ٔساحت ٞا 
hػٕك تاسش 
eضشیة تاصدٞی 

تاصدٞی فیّتش ٞیذسِٚیىی 

05.0365 nPD dN 
NDٝ٘ٔیضاٖ تماضای غیش ضشب ساِیا 

dPٔیضاٖ تماضای سٚصا٘ٝ تشای ٞش ضخص 
nتؼذاد اػضا 

 

 

 ضٛد.ٞای خاٍ٘ی استفادٜ ٔیای ساختٕاٖتش Simplified  ٚIntermediateدٚ سٚش 

 

تٝ  ٚ ٔٛسد ٔغاِؼٝ دس تشیتا٘یا تٝ واس ٌشفتٝ ضذ٘ذ.تشای یه ساختٕاٖ تضسي  ٚ ٔحاسثات یتتثث یٔؼادالت تٝ خٛت

 ٚالغ دس یخاٍ٘یشغ RWH یستٓس یه اسصیاتی ٚ یػّٕىشد تدشت یه ٘تایح یٗ، اػّٕیضىاف  یٗٞص أٙظٛس وا

 ضٛد ٚ ٔمایسٝ تشآٚسد ٔذَ دس تٟشٜ ٚسی تش اساس ٔذَ، عشاحی ٚ اسصیاتی ٔیوٝ  دس اٍّ٘ستاٖ است یاداس ساختٕاٖ

 (.2010ٚاسد ٚ ٕٞىاساٖ) ،ٚالؼی ٚ اص عشیك ٔذَ

تٝ ٔٙظٛس ٘ظاست تش ػّٕىشد . ضذٚ رخیشٜ ٔدذد استفادٜ تٛاِت سیستٓ فالش تا٘ه آب خٕغ آٚسی ضذٜ تاساٖ تشای 

ٚصُ تٝ صٛست ٘ٛآٚسی رخیشٜ ٚسٚدی دس تاالی ٔخضٖ آب ٔخضٖ وٙتٛسٞای آب تٝ  ، ETٚ تشسسی  RWH یستٓس

ضٛد ٚ ٔىاٖ آٖ ٔی وٝ تٝ صٛست غیش ٔستمیٓ پٕپاط ٔٛلت استRWH سیستٓ ٞای  یساص یشٜٔخضٖ رخ ضذ٘ذ.

سپس تٝ عٛس ثمّی اص ٔخض٘ی وٝ سٚ  ٚضٛد پٕپ ٔی تاالییآتی وٝ تٝ ٔخضٖ  طت تاْ ساختٕاٖ ٚالغ ضذٜ است.دسپ

ساختٕاٖ داسای دٚ  ی٘ٛآٚسدس ایٗ  (.2010ضٛد )ٚاسد،ادٜ ٘ماط ٔٛسد استفادٜ تشداضت ٔیتشای استفسمف لشاس داسد 

خٕغ  وذاْٞش یخذاٌا٘ٝ تشاٞا تٝ عٛس دادٜٛد. ضاست وٝ تٛسظ ٔخاصٖ تٝ عٛس خذاٌا٘ٝ ػشضٝ تشای رخیشٜ ٔی ضاخٝ

 ضٛد.تش ا٘داْ یكػٕ یُٚ تحّ یٝدٞذ تدضیاخاصٜ ٔ وٝ ضذ یآٚس

ضٛد. ضاخٝ غشتی تاالتش اص تخص ٔٛلت تغزیٝ ٔیتاالی سمف  سٕت غشب ٔخضٖ اصساختٕاٖ  یٔٙغمٝ ٔشوض

ٔخضٖ تاالیی تٝ عٛس لاتُ ٔالحظٝ  ساختٕاٖ دس عَٛ دٚسٜ ٔا٘یتٛسیًٙ است ٚ تٙاتشایٗ آب ٔصشفی اص سٕت غشب

دسصذ ػٕذٜ آب  ETاص ٔخضٖ تاالیی دس لسٕت ضشلی است. سا٘ذٔاٖ رخیشٜ آب ، تیطتشای پیص تیٙی ضذٜ تٛد وٝ 
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حدٓ وُ آب تاساٖ ٔصشفی تمسیٓ  ETاست وٝ  ٔشتثظ تا تماضای وُ آب است وٝ دس ایٗ ٔغاِؼٝ تشای ٔحاسثٝ 

 (.1999تا سٚش صیش ٔحاسثٝ ضذ، دیىسٗ ٚ ٕٞىاساٖ ) ETٝ تش تماضای وُ تشای ٔصشف فالش تا٘ه و

 











D

V
ET *100 

 

حدٓ آب رخیشٜ ٔصشفی Vوٝ دس ایٗ ٔؼادِٝ  3m ٚD وُ تماضای فالش تا٘ه 3m 

وٝ  ی،حدٕ یٙاٖاعٕ یتلاتّتٝ ػٙٛاٖ  یض٘ ETٔطخصات وأُ ساختٕاٖ ٔٛسد تشسسی اسائٝ ضذٜ است.  1دس خذَٚ 

ٚ  RWH یستٓاص سآب  تماضای تش ٔدٕٛع یٓتمس RWH یستٓضذٜ تٝ ػٙٛاٖ آب ػشضٝ ضذٜ تٛسظ س یفتؼش

ٔاٜ تٝ دٚ صٛست دستی  8تٕاْ لشائت ٞا تٝ ٔذت  (.2011ٚ ٕٞىاساٖ،  یٛٔٗ)٘٘ظش  ی دٚسٜ ٔٛسددسخٛاست تشا

ٚٔی ٔتٕشوض تٝ ٔذیشیت ساختٕاٖ ٚ ٘ٛآٚسی ساختٕاٖ وٝ ددلیمٝ ا٘داْ ضذ، 15اس تٝ صٛست ٞش )ٞفتٍی( ٚ خٛدو

 وٝ ٘ظاست تش تدٟیضات ٔىا٘یىی ٚ اِىتشیىی یه ساختٕاٖ ٔی تاضذ )دس ایٗ ٔٛسد تشآٚسد آب(. BMSتا سیستٓ 

 
 آب تاساى یجوع آٍس یستنس یًَآٍس یتشا یفٌ یدادُ ّا -1جذٍل 

 پاسأتش ٔمذاس

 اضغاَ ساختٕاٖ دس عشاحی 300

 ختٕاٖ دس ٚالؼیتاضغاَ سا 111

 ٘ٛع سیستٓ ثمّی سادٜ

 (mm)استا٘ذاسد تاسش ساِیا٘ٝ 807

 )ٔتش ٔشتغ( وُ ٔساحت سمف 1500

 ٔطخصٝ ٞای سمف دسصذ صتش 50دسصذ صاف ٚ  50

 )ٔتش ٔىؼة(وُ حدٓ ٔخضٖ 25

 ٔخاصٖ صٞىص)ٔتش ٔىؼة( 8/0*2

 RWHاستفادٜ سیستٓ  فالش تا٘ه تٛاِت

 

 
 

   

  ًتایج ٍ تحث
 

وٝ تٝ ػّت ٚخٛد سستٛساٖ ٚ  ٔطخص ضذ ، تٝ ػٙٛاٖ فشضسیستٓ ضشق ٚ غشب خٙاحثثت ضذٜ دس اعالػات تٛخٝ تٝ تا 

ٚ تغییش دس ػّٕىشد ٚ سفتاس  افضایص یافتٝ تماضا یاٍِٛ یدٝ،دس ٘ت ضشلی تخصاص ساوٙاٖ دس  ساِٗ وٙفشا٘س ٚ أىا٘ات تیطتش

ٔاٞٝ  8ضشلی ضذ. دس عَٛ دٚسٜ ٘ظاست  خٙاححدٓ تیطتش دس ٔٙدش تٝ ٔصشف )سا٘ذٔاٖ(  ETرخیشٜ ساصی ٔخضٖ ٚ واٞص 

ٔتش ٔىؼة ٚ سا٘ذٔاٖ دس ایٗ تاصٜ صٔا٘ی تشای  50/50ٔتشٔىؼة ٚ تشای خٙاح غشتی07/193ضشلی  خٙاحٔیضاٖ آب ٔصشفی 

ٔذت تٝ  یمٝدل 30 دس فٛاصُ  BMS ٞای واستش، دادٜ یوتاتچٝ سإٞٙااص لشائت  ییذتٝ ٔٙظٛس تأ % تٛد.79وُ ساختٕاٖ 

 8) تٝ ٔذت واستشی. ٕٞاٖ ٔذت صٔاٖ تٝ ػٙٛاٖ ٘ظاست وتاتچٝ سإٞٙا تشا(1)ٕ٘ٛداس ضذ تشداضتاوتثش  23تا  19ٞفتٝ اص  یه

 .یذسس یاٖدٚسٜ تٝ پا ٚ ضذٜفصُ  حُ ٚ یاستفادٜ ٘طٛد، وٝ پس اص ٘ظاست دست BMS٘مص تا  یُتٝ دِ تٛا٘ذیٔاٜ( ٔ
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 BMSصشف آب اصدادُ ّای تشداضت تجوعی آب تاساى ٍ ه  -1ًوَداس 

 
 

   
 

 ًتیجِ گیشی

 ییسا ضٙاسا یشص ٘تایح تش ٔذَ یٔثتٙ یعشاح یاتیاسص یهتا  یح٘تأمایسٝ ٚ  RWH تضسي  یستٓس یهاص  یتدشت یاتیاسص

 :وشدٜ است 

دس یه  ٚسی تاال تشای استفادٜ دس فالش تا٘هتٟشٜٚ  اسائٝ سا تا  دس آب ییاص صشفٝ خٛ یسغح لاتُ تٛخٟ RWH یستٓس

ٜ ٚ استفادٔشتثظ تا پٕپاط آب تاساٖ  یا٘شط یٞایٙٝٞضتاضذ. ا داسا ٔیتاال ٚ صشفٝ خٛیی دس ٞضیٙٝ س ETساختٕاٖ تا تٛخٝ تٝ 

 تشای ساختٕاٖ داسای حذالُ ٔمذاس است.

ٞا ٚ ٖساختٕا یدادٜ تشا یٍاٜپا یه یذتِٛ یتشا یذتا تاو یذتا یشخاٍ٘یغ RWH یٞا یستٓ٘ظاست تش س دساص ٔذت یتإٞ

 ا٘داْ ضٛد. یستٓس ییٔختّف تٝ ٔٙظٛس واسا  RWH یٞا یستٓدس س یٙاٖاعٕ یدادا

دٞی سا دس تش تاصٌطت ٞضیٙٝ ا٘داْ ضذٜ ٚ سٛد ٚ RWH یستٓاص ػّٕىشد سٝ اسائاص  یةتمش یٗتٟتش پیٛستٝ یساص یٝضث

  خٛاٞذ داضت.
 

 

 
 

 

   
 

 هٌاتع فاسسی
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(،ٍ٘اٞی تٝ سأا٘ٝ ٞای سغٛح آتٍیش تاساٖ دس ایشاٖ،ضطٕیٗ ٕٞایص ّٔی آتخیضداسی 1392.،)تٛػّی،ع.، خؼفشی،س.،٘ٛسیاٖ ٘دف آتادی،ْ

 ٚ ٔذیشیت ٔٙاتغ آب ٚ خان.
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