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  چکیده
. آبی ملزم به استفاده از راهکارهاي خاصی است جزء کشورهاي خشک کره زمین می باشد که براي برطرف کردن نیاز رانیا

توجه کمتري به آن شده است،  است که ییها برداري از آب مطرح در بهره هايروش آب باران استحصال آب و استفاده از
باشد که به  براي مقابله با کم آبی می باران برداري از آب بهره تیریهاي مد تکنیک نیتر از شاخص کییصال آب باران استح

سازي آن  ذخیره سپس آوري نزوالت و وش اختصاص سطحی از زمین براي جمعر نیمبناي ا. استسرعت در حال توسعه 
آوري و  هاي مصنوعی جمع آوري نزوالت جوي روش جمع هاي واقع سیستم در .باشد یاز میمورد ن براي استفاده در زمان

در این پژوهش شهر شیراز براي استحصال آب باران از پشت بام منازل مورد بررسی قرار گرفته  ذخیره آب باران هستند
هاي مختلف و میانگین بلند مدت  ش بارش در ماهمیزان پراکن) 2014-2004(هاي بارش ده ساله  و با استفاده از  داده. است

 8650ها و جمعیت چنین برآورد شد به ازاي هر نفر  بام با تخمین مساحت پشت. متر به دست آمد میلی 346بارش سالیانه 
ی انجام شده در جوی فهمیزان آب ذخیره شده و صر جویی در مصرف آب خواهیم داشت در نتیجه با توجه به صرفه لیتر

 .نیروي انسانی بسیار مقرون به صرفه می باشد و ها، وقت هزینه
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  مقدمه
هاي زیستی مورد استفاده قرار  اي همراه با محدودیت با افزایش جمعیت و نیاز به زمین بیشتر، به تدریج اراضی حاشیه

بیشتر این اراضی در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین واقع شده جایی که بارش کم و نامنظم است و بخش . گیرد می
 تیریاز آب و مد نهیاستفاده به نیبنابرا. گردد ز دسترس خارج میعمده آب حاصل از بارش سریعا بصورت رواناب سطحی ا

کیفیت و  شیاز فنون منابع آبهاي سطحی به منظور افزا کییاستحصال آب باران . باشد یمناطق م نیا يها آن جزء ضرورت
الزم . می باشند نهیپر هز ایبراي توسعه آب در مناطقی است که منابع آبی غیر قابل دسترس  ایکمیت منابع آبی موجود، 

 بابحث استحصال آب و استفاده از آب باران  نیآبی از راهکارهاي خاصی استفاده شود، بنابرا برطرف کردن نیاز براياست 
باشد که  می ري ساده و موثراوفن کیاستحصال آب . اند است که به حساب نیامده ییها روشهاي مطرح در بهره برداري از آب

که رشد  ردیگیمورد توجه قرار م شتریب یتیاستحصال آب باران در وضع نیهمچن قابل اجرا است حتی در سطوح کوچک نیز
قدم  شیپ ایو استرال کایآمر رینظ ییهاکشور نهیزم نیلذا در ا. نکند يآب در جامعه با منابع آب قابل دسترس برابر يتقاضا

 ساتیبه تأس یو و زراع یمسکون واحد100،000 باًیمتحده، تقر االتیدر ا 2002بوده و برطبق برآورد صورت گرفته در سال 
  .)Lye, 2002 ( شده اندمجهز آب باران  يجمع آور

برد و به هر  هاي اضافی تامین آب را از بین می ستحصال آب باران بسیاري از هزینهنشان داد، که فناوري ا) 1383(نادري 
آوري آب باران از  جمع) 1384( جبلی و امین نژاد. خود را تامین کنددهد تا خود سهمی از آب مصرفی  ساختمان اجازه می

ها را بر اساس آمارها و اطالعات جمع آوري شده پس از پردازش و استخراج اطالعات مورد تحلیل و بررسی  سطوح پشت بام
در مقایسه ) 1386(مکاران طباطبایی یزدي و ه. ه دادئراقرار داد و پیشنهاداتی در رابطه با جانمایی مخزن در ساختمان ا

بین دو روش تثبیت با آهک و زمین طبیعی متراکم شده در صورت استفاده از روش تثبیت با آهک بجاي تراکم معمولی، 
 و جایگزین منبع یک عنوان به باران آب آوري جمع و استحصال منظور بدین. مساحت آبگیر مورد نیاز کمتر خواهد شد

 در پایدار توسعه مفهوم اساس بر مختلف مصارف براي آب تأمین و زیرزمینی آب منابع به وابستگی کاهش براي مکمل
  .گرفت قرار بررسی مورد ،منطقه شهر شیراز

  مواد وروش ها

  هاي مسکونی پشت بام ساختماناز سیستم استحصال آب باران 
تواند  میبا این حساب،  دهد انتقال میواسطه  ست که آب را بیهاي سیستم استحصال آب باران از پشت بام این ا برجسته

 رونیآن به ب عمقاز  دیباها است که آب  اي مانند چاه کنندگان مناسب باشد و به نوعی بهتر از منابع نقطه  براي عموم مصرف
و  اي و در هر مکانی به اجراي آن پرداخت توان در هر خانه یاست که م اي حداث آن به گونها طیشرا یاز طرف .شود هدیکش

مناسب بودن استحصال آب باران خانگی . )Worm &2006 , Hattum( هیچ گونه محدودیت توپوگرافی یا ژئولوژي ندارد
اما انتقال از یک مخزن آب باران که در فشار بسیار پایینی قرار گرفته است  باشد ها می کشی سقف خانه مشابه با سیستم لوله

اگر سیستم استحصال آب باران خانگی بدرستی . شود آب دارد را شامل نمی و نیاز به منبع قدرت بیشتري براي دریافت
 & Thomas(ی در کشورهاي گرمسیري داشته باشد کش تواند کارایی بهتري نسبت به منبع آب لوله مدیریت شود، می

,Martinson 2007(.  
بام به طرف  که به وسیله شیب پشتباشد  ونی میبام منازل مسک استحصال آب باران شامل مساحت پشتدر این روش سطح 

زمین تعبیه شده که در مخزنی که روي زمین یا زیر شوند آوري آب هدایت می هایی به سمت مخزن جمع ناودانی یا چاهک
شود و به سمت  جمع شده از مخزن سرریز می شوند و مقدار مازاد آب باران شوند و در آنجا ذخیره می است، هدایت می



 

، ابتدا آب باران از سطح پشت بام به وسیله 1در شکل . شود و سطح زمین هدایت و انتقال داده میهاي فاضالبی  شبکه
. شود شوند و آب مازاد به صورت سرریز از مخزن خارج می ناودانی به سمت مخزن ذخیره آب هدایت و در آنجا ذخیره می

  .)1390رشیدي،(گیرد  ار میآب ذخیره شده در مخزن براي مصرف غیرشرب افراد ساکنین مورد مصرف قر
  
 

  
  ها بامآوري آب باران از پشت مراحل جمع . 1شکل

  
دارد و  شود که آب باران را به طور مستقیم دریافت می هاي استحصال آب باران به سطحی گفته می حوزه آبریز در سیستم

ها متمرکز شده است اما  شت باماین بحث بر استحصال آب باران بر روي پ. شود ها می آب به درون سیستم یموجب زهکش
مخزن دخیره آب معموال نشان دهنده حداکثر ظرفیت . ها نیز باشد تواند در برگیرنده استحصال آب باران از رواناب می

تر براي ایجاد ظرفیت بهینه  بنابراین معموال نیازمند طراحی دقیق. باشد گذاري در سیستم استحصال آب باران می سرمایه
  .باشد و این کار باید با حداقل هزینه اجرا شود ساختاري می ذخیره و قدرت

  اي تشکیل دهنده سیستم سطوح آبگیرزاج
  :سیستمهاي استحصال آب باران داراي سه مؤلفه اصلی میباشند

  آوري آب باران حوزه آبریز جهت جمع) الف
  ها ها و ناودان سیستم انتقال شامل لوله) ب
  مخزن ذخیره آب باران) ج

  .باشد می هاي ذخیره دهنده طرح ساده از سیستم استحصال آب باران پشت بام شامل ابزارهاي انتقال و مکان2شکل 
  



 

  

  
  طرح ساده سیستم استحصال آب باران از پشت بام. 2شکل

  موقعیت منطقه مورد مطالعه
متر از سطح  1500از  شیو در ارتفاع ب یدرجه شرق 52.33و در طول یدرجه شمال 29.36 ییایدر عرض جغراف رازیششهر  

نفر  1،460،665و در حال حاضر   در مرکز استان فارس قرار دارد باًیمربع، تقر لومتریک 10688.8معادل  یبا وسعت ایدر
  .جمعیت دارد

  

  
  شیرازشهر ) ج فارس استان) ب رانیا) منطقه مورد مطالعه در الف تیموقع.2شکل



 

  یراز بارش در شهر شوضعیت  بررسی 
فارس، مورد ها و اطالعات ارائه شده توسط سازمان کل هواشناسی استان  شهر شیراز دادهمیزان بارندگی در  براي اطالع از

متر  میلی 346ایستگاه سینوپتیک شیراز، میانگین بارش ساالنه )  2014- 2004(بررسی قرار داده شد و طبق آمار ده ساله 
  .ارائه شده است 3ارش در ماههاي مختلف سال در شکل فروانی یدر سال برآورد شد همچنین میزان 

    
  میانگین فروانی بارش در ماههاي مختلف سال. 3شکل 

  

  میزان صرفه جویی با این روش
زوم یک منبع لمترمکعب در شبانه روز 160ي مصرف آب  نفره در شهر شیراز، و میزان سرانه 1500000باتوجه به جمعیت 

 توان از می نفري هرخانوار 4 فرض تعداد با .امري ضروري است اب و صرفه جویی درمنابع موجود ذخیره ي مازاد براي
 375000برابر  که این رقم کنند را محاسبه کرد زندگی میشیراز خانواري که در  عدادت 4 تقسیم کل جمعیت بر عدد

متوسط  میکند اکنون با علم به اینکه به طوربیان  را ي مسکونی مجزا موجود تعداد کل خانهپس این مقدار  .باشد می
میتوان  )متر برحسب( سپس میزان بارندگی مساحت بام و در حاصل ضرب تعداد خانوار مترمربع بام دارد از 100  هرخانه

     مترمکعب یا  12975000 که برابر) 0.346*100*375000( این اساس داریم کرد بر میزان آب قابل ذخیره را محاسبه
که ) 12975000000/375000 ( )هرساختمان(پس مقدار آب  براي هر خانوار  .باشد لیتر می 12975000000

  .باشد لیتر می 8650برابر ) 34600/4( لیتر است و به ازاي هر نفر 34600برابر
  

  بآروش ذخیره 
 پشت بام به داخل یک ران ازسپس هدایت آب با ي آب باران استفاده از پشت بام و ترین روش ذخیره دردسترس بهترین و

ذخیره شود  سپس میزان آبی که باید دارد و حجم آن بر اساس میزان بارندگی ساالنه و مخزن مناسب که داخل زمین قرار
ساخت کشور استرالیا  بررسی ما در این پژوهش همانند تصویر ارائه شده مخزن زیر زمینی و مخزن مورد انتخاب می شود

لحاظ  البته تنوع قیمتی که دارد از ریال و11068500دالر برابر  368.95 به قیمت پایه آنمی باشد که با توجه 
  .تر می باشد برداري مقرون به صرفه گذاري و بهره سرمایه



 

  روش انتقال آب به محل مصرف
 بررسی پمپ مورد مخزن توسط یک پمپ که روي مخزن نصب می شود به محل مصرف هدایت می شود آب ذخیره شده از

 دالر یا 230ما در این پژوهش همانند تصویر ارائه شده و ساخت کشور استرالیا می باشد که با توجه به قیمت پایه آن 
هاي  ویژگی از باشد تر می رداري مقرون به صرفهب رهگذاري و به لحاظ سرمایه البته تنوع قیمتی که دارد از ریال و 6900000

توان به شروع خودکار  طراحی آن اشاره کرد مزمان با باز شدن شیر آب وتوان به شروع خودکار ه پمپ ذکرشده می
  .طراحی آن اشاره کرد همزمان با باز شدن شیر آب و

توان قبل از تصفیه و یا اطمینان از سالم بودن آن مصرف کرد هدف از تصفیه آب عبارت است  هیچگونه آبی را نمی:  تصفیه
هاي شیمیایی میکروبی  انواع الودگی و زا عاري کردن آب از عوامل بیماري -ب.درآبجداکردن مواد شناور و معلق  - الف:از

  .برطرف کردن رنگ ، بو، طعم نامطبوع آب تا آنجا که مورد قبول مصرف کننده قرار گیرد  -ج.فیزیکی بیولوژیکی
قبل از ورود آب به داخل منبع  جهت جداکردن مواد شناور و معلق درآب ابتدا فیلتراسیون درون شبکه اي را:  فیلتراسیون

  .خواهیم داشت
 هاي شیمیایی میکروبی فیزیکی بیولوژیکی و زا و انواع آلودگی براي عاري کردن آب از عوامل بیماري:  گندزدایی

  .کنیم ما گندزدایی به روش یو وي را قبل از استفاده آب پیشنهاد می ، بو، طعم نامطبوع آبکردن رنگ برطرف
هاي خیلی  زیرزمینی قابل اطمینان و یا مکانهاي خانگی بدون دسترسی به آبهاي سطحی و  براي استفاده:  برآورد هزینه

اطالعات در این تحقیق به تعیین . هاي آشامیدنی موجود استفاده کرد ها می توان از آب رافتاده با استفاده از این سیستمدو
هاي  صب می شوند و همچنین دامنه هزینهی و نچگونگی اینکه سیستم هاي بزرگ براي یک بودجه مشخص طراح

گیري بودجه باید لحاظ ي عملیاتی را نیز درهنگام در نظرها زد عالوه بر سرمایه اولیه، هزینههاي ایده ال می پردا سیستم
 تعویض این. در سیستم پاالیش آب، فیلتر فشنگی باید به طور منظم تعویض شوند و با سیستم ضدعفونی همراه شود. کرد

  .فیلترها بوسیله مشخصات ارائه شده توسط سازنده آن مثل نرخ استفاده آب، تعیین می شود
هاي آب سقف، چک کردن  ها و شستشو دهنده اري سیستم شامل تمیز کردن آبراههي عملیاتی ضروري براي نگهدها هزینه

براي ایجاد یک . عیین نشت استاي تنشت از سیستم بوسیله نظارت سطح آب و نظارت بر روي نرخ استفاده از آب بر
  .هایی براي نگهداري مناسب آن الزم است سیستم موفق، در نظر گیري هزینه

هاي دیگر نظیر حفر چاه می باشد و عالوه بر این  تر یا مساوي با سایر روش آوري آب باران کم هاي جمع هاي سیستم هزینه
عالوه بر این از ایجاد . رزمینی بیشتر می توان اعتماد کردآب زیهاي  و هوا نسبت به کمیت و کیفیت سفرهبه الگوهاي آب 

  .جلوگیري می شود رواناب و فرسایش نیز

  ي اقتصادي صرفه
البته (و  دالر به ازاي هر مترمکعب می باشد 1.97 ریال یا 5911ي هر لیترآب تا زمانی که به مصرف می رسد برابر  هزینه

توجه به ذخیره  ي آب بعد از اجراي طرح ، میزان آب ذخیره شده می باشد که با از مبالغ صرفه جویی شده در تهیه تر مهم
 براي هر نفر برابر 34600)106/375000*12975 ( براي هر خانواده برابر ،آب با این روشمترمکعب  1297500

توجه خواهیم شد که  )160/ 8650( هرنفر مصرف روزانه آبباشد و با تقسیم این عدد به سرانه  لیتر می  8650) 34600/4(
اي در این روش مبلغ یک  درون شبکه فیلتراسیون باشد می )160.2( ي آب یک نفر برابر مصرف روزانه  54.06این مقدار آب

شد مخزن همانطور که گفته  و اشدب هزینه خواهد داشت اما کمک بزرگی به تصفیه آب می دالر 30  ریال معادلمیلیون 
ابر دالر بر365.95 باشد و مخزن زیرزمینی مورد بررسی در این پژوهش ستفاده داراي تنوع قیمتی زیاد میهاي مورد ا



 

بررسی در  باشد و پمپ مورد دارند داراي تنوع قیمتی زیاد می هایی که شرایط استفاده را ریال هزینه دارد پمپ11068500
لیتر  1000در نهایت گندزدایی آب با یو وي به طور کلی بابت هر  زینه دارد وریال ه 6900000دالر یا 230این پژوهش 

 ی انجام شده در هزینه ها، وقت، وجوی نسبت به میزان آب ذخیره شده و صرفهها  هزینه دارد که مجموع این هزینهدالر  یک
  .نیروي انسانی بسیار مقرون به صرفه می باشد

 : گیرد می قرار بررسی مورد زیر جهات نظراز مورد منطقه هاي ویژگی باید اقدامی هر از قبل معموال
 یراحط اينیازه یشپ از ییک منطقه هر براي) توزیع نحوه و شدت( بارندگی یاتخصوص به مربوط اطالعات: بارندگی) الف

 بارندگی رابطه تعیین براي بارندگی مکانی و زمانی توزیع به مربوط دادههاي بودن دسترس در. است آب الاستحص تمسیس
 بخاطر بالعکس، یا و باشد موثر رواناب تولید در است ممکن میبارد ک حوزهی روي رب هک دگیبارن. تندهس ممه رواناب با

 بعنوان شود می رواناب شروع به منجر که اییه بارندگی ارتفـاع و دتش ینتعی. نباشد موثر اعماق به نفوذ یا زیاد تبخیر
  .کنند می تولید رواناب که است هایی بارندگی براي مفیدي شاخص رواناب، مولد آستانه بارندگی

 ازروي زیادي العاده فوق سرعت با یا و یابد می جریان سریع خیلی باران آب لخت هاي زمین درسطح: گیاهی پوشش) ب
 ممکن نیز کلیومترمربع 10 مساحت به اي حوضه روي میلیمتري11 بارندگی یک حتی. شود می اريج کخش ايه زمین
 افزایش براي. میگذارد تاثیر سطحی رواناب بر که است دیگري ممه پـارامتر پوشش بنابراین آورد، وجود به سیالب است،

 پارافین، مانند شیمیایی مواد زودناف ین،زم تـراکم رتغیی مثل مختلفی روشهاي از میتوان کوچک سطوح در رواناب
  .کرد استفاده اسفالت و بتن همچون سخت پوششهاي یا و قیر امولسیون

 و خاك به آب ورود نحوه در خاك جنس کوچک حوزههاي روش به آب استحصال طرحهاي در: خاك نوع و جنس) ج
 تعیین را شود ذخیره خاك در میتواند که آبی مقدار آن بافت و خاك عمق دیگر عبارت به. است موثر خاك در آن باقیماندن

 و آوري جمع سیستم انتخاب و زمین کردن نفوذ قابل غیر منظور به کاربرد جهت از خاك بودن مناسب بنابراین میکند،
  .میباشد مهم سازي ذخیره

 با که تغییراتی با آن تطابق ظرفیت و است شکننده بسیار معموال خشک مناطق اکوسیستم: محیطی زیست مسائل) د
 اعمال با ناگهانی بطور) آب و خاك( طبیعی منابع از برداري بهره چنانجه. است کم بسیار میشود، انجام انسان دخالت

 به. باشد شده انجام هاي بینی پیش با متفاوت بسیار است ممکن زیستی محیط نتایج کند، تغییر آب استحصال روشهاي
 بنابراین. کرد خواهد اختالل دچار را دست پایین در برداري بهره باالدست، در آب انحراف و کنترل گونه هر مثال طور

 گرفته نظر در منطقه آبی منابع پایدار توسعه جامع مدیریت ارکان از یکی عنوان به تنها باید آب استحصال روشهاي
 )1371تی، جهان(شود

  گیري نتیجه
کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ایران به صورت جدي براي تامین نیاز آبی ساکنین شهرها با مشکل جدي رو به رو 

هاي مسکونی در  بام ساختمان هاي استحصال آب باران از سطح پشت گیري از سیستم هستند، این مشکل از طریق بهره
قابل بررسی است   نیشرب ساکن ریغ ازیاز ن یبخش نیتام يبرا یعمل راه حل کیتواند قابل کنترل باشد و بعنوان  شهرها می

در این امر براي اجرا مخازن سیستم استحصال آب باران از سطح پشت بام ساختمانهاي مسکونی باید بر اساس اصول 
   مهندسی انجام شود

 آنجا که بارندگی هرچند به قدار و از با توجه به اجراي آسان این طرح واینکه این روش را درهمه جا می توان استفاده کرد
 هاي کالن وجود صرف هزینه با فواصل دور مشکلی تحت عنوان انتقال آب از دیگرافتد و  جا اتفاق می درهمه کم تقریبا



 

 8650اي که دارد بااجراي این روش به  ازاي هر نفر  و همچنین در شهر شیراز باتوجه به بارش قابل مالحضه.نخواهد داشت 
 از دالر می باشد 602 که برابر ش به براورد قیمت کلی اجراي این روبا توجه جویی در مصرف آب خواهیم داشت  صرفه لیتر

 بود و ي منابع آبی موجود خواهد جراي این طرح کمک بزرگی به آیندها بنابراین. قتصادي نیز مقرون به صرفه استلحاظ ا
  .شد واهدمشکالت ناشی از بی آبی خ ازمانع بروز بسیاري 
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Abstract 
Iran is among the countries of the earth is dry in order to meet the water requirement are 
required to use specific solutions. Water harvesting and use of rainwater harvesting 
techniques in the utilization of the waters which have been paid less attention to it ,Rain 
water harvesting techniques, management of one of the most water to fight dehydration , 
which is developing rapidly in the troubled areas It does rain on the surface of the earth to 
collect and then store it for use when needed . The synthetic methods of collecting and 
storing rainwater harvesting systems are precipitation In this study, the city to collect 
rainwater from the roofs of houses were examined And with ten years of precipitation data 
(2004-2014) , the distribution of precipitation in different months and long-term average 
annual rainfall of 346 mm was obtained. It was estimated by the area rooftops and 
population per 8650 liters of water saving will. As a result, according to the amount of 
water stored and made savings in cost, time , and manpower is very affordable 
Key words: Water , sustainable development , the roof , Shiraz , arid regions. 
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