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  چکیده
هاي غیر مسکونی، اداري و عرصه هاي در ساختمان بام پشت آبگیر تجربه استفاده از آب باران استحصال شده از سطوح

هاي اخیر نیز ضمن بازطراحی هاي صورت پذیرفته، نسبت به سال قابل نفوذ شهري در دنیا سابقه طوالنی داشته و طی
 .جزئیات آن از لحاظ فنی، بهداشتی، زیست محیطی و نحوه کاربرد آن تحقیق و مطالعات متعددي صورت پذیرفته است

حیطی و ها در داخل کشور، بیانگر ضرورت تعیین الزامات و ضوابط زیست مرواج تدریجی و بازسازي دوباره این سامانه
بر این اساس مطالعه پیش رو با هدف معرفی تجارب موجود در زمینه ضوابط و . بهداشتی متناسب با شرایط جدید می باشد

هاي سطوح آبگیر باران با محوریت شرب در منازل مسکونی همراه با برداشت مالحظات زیست محیطی و بهداشتی سیستم
نتایج آنالیزها بیانگر کیفیت فیزیکی و شیمیایی . لستان صورت پذیرفته استدو نمونه پایلوت در شهرستان آق قال استان گ

ها در سطح خوب براي مصرف شرب می باشد که تایید کننده کاربرد این سیستم با هدف شرب توسط مطالعه باالي نمونه
مقررات زیست محیطی و  ضوابط واین در حالی است که نیاز به تنظیم و تهیه . نمونه می باشد 140دیگري در منطقه با 
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  مقدمه
 آب نباشد، موجود ساکنان مصرف جهت کافی مقدار به کیفی نظر از آب منابع که جایی جهان، کشورهاي از بسیاري در

از سوي دیگر در داخل کشور بدلیل وقوع خشکسالی هاي . گیرد می قرار استفاده مورد جایگزین یک منبع عنوان به باران
متعدد، عدم وجود شبکه آبرسانی، جیره بندي در شبکه، و باالبودن هزینه انتقال آب از حوزه هاي آبی دیگر، مقوله کمبود 

ساحت شهرها از آنجایی که سطح وسیعی از م).  1388اسمعیلی و همکاران، (آب شیرین به بحرانی جدي تبدیل شده است 
را پشت بام ساختمان هاي مسکونی تشکیل می دهد، حجم آب استحصالی از سطح پشت بام ساختمان هاي مسکونی قابل 

  .)1391رشیدي مهرآبادي و همکاران، ( توجه است و می تواند بخشی از نیاز غیرشرب ساکنان را تامین نماید

هاي غیر مسکونی، اداري و عرصه هاي در ساختمان بام پشت رآبگی تجربه استفاده از آب باران استحصال شده از سطوح
هاي اخیر نیز ضمن بازطراحی هاي صورت پذیرفته، نسبت به قابل نفوذ شهري در دنیا سابقه طوالنی داشته و طی سال

طی . جزئیات آن از لحاظ فنی، بهداشتی، زیست محیطی و نحوه کاربرد آن تحقیق و مطالعات متعددي صورت پذیرفته است
 ساختمان بام پشت آبگیر هاي مطالعاتی و پایلوت متعددي در داخل کشور با هدف استفاده از سطوحهاي اخیر نیز طرحسال

این در . ها در داخل کشور افزایش یافته استمسکونی و اداري صورت پذیرفته و تمایل به استفاده از این نوع سیستم هاي
تعدد در این زمینه، مشخصاً مطالعاتی بر روي ضوابط و استاندارهاي زیست حالی است که علی رغم وجود مطالعات م

ها در ساختمان هاي مسکونی در داخل کشور صورت نپذیرفته است که انجام مطالعات تکمیلی محیطی، اجراي این سیستم
محدود داخلی ضروري سازي آن نتایج متناسب با تجارب در این زمینه را با هدف معرفی مالحظات تجارب جهانی و بومی

 . نمایدمی

هاي به عمل آمده محدود به نقاط خاصی در کره زمین نمی باشد به جمع آوري آب باران از پشت بام ها براساس بررسی
درکشورهائی نظیر چین، هند، تایلند، . طوري که از این روش در بسیاري از نقاط جهان از دیر باز استفاده می شده است

ها به طوري عمده و حتی ایران، جمع آوري آب باران از پشت بام. …وام، انگلستان، آلمان، تایوان، فوجی، مالزي سنگاپور، گ
 . براي تأمین آب شرب و مصارف خانگی متداول بوده است

ها مطالعات هاي استحصال آب باران در ساختماندر زمینه مالحظات و استانداردهاي زیست محیطی اجراي سیستم
یران و سایر کشورها انجام شده است که غالبآ به صورت دستورالعمل یا ضوابط و استاندارهاي قانونی و منطقه محدودي در ا
دستورالعمل سطوح آبگیر باران براي  2010در سال  Zanzibarبعنوان مثال در یکی از جزایر مهم تانزانیا بنام . اي می باشد

تهیه و تنظیم ) UN- HABITAT(با مشارکت سازمان ملل ) ZAWA(استفاده مروجان محلی توسط سازمان آب منطقه 
درصد از ساکنین این منطقه به تاسیسات آب لوله کشی دسترسی ندارند و استفاده از سیستم هاي  30حدود . گردیده است

زیست مالحظات در این دستورالعمل ضوابط و . سطوح آبگیر باران می تواند تامین کننده مصارف خانگی این مناطق باشد
 :زیر مورد توجه و بررسی قرار گرفته استمحیطی و بهداشتی 



 

جنس پشت بام به دلیل جذب حرارت خورشید و پاکسازي باکتري ها توصیه می گردد از در : )پشت بام(سطح آبگیر  -
در انتخاب نوع و رنگ پوشش سقف بایستی دقت شود داراي سرب نباشد و براي شرب . سطوح فلزي استفاده گردد

  .چنین پاکسازي و ضد عفونی پشت بام ها قبل از شروع بارش توصیه گردیده استهم. نداشته باشد ضرري

  .پاکسازي سطوح آبگیر، آبرو ها و ناودان ها قبل از فصل بارش ضروري است: آبروها -

میلی  5اندازه  مش با(تعبیه توري و صافی ورودي آبرو به ناودان جهت جلوگیري از ورود مواد زاید به مخزن : ناودان ها -
  .، پاکسازي و بازدید دوره اي، تعبیه آشغال گیر در محل ورود ناودان به مخزن توصیه شده است)متر یا کمتر

چنین متناسب با شرایط محلی انتخاب هم. جنس مخزن بایستی با دوام، مقرون به صرفه، و غیر آالینده باشد: مخزن -
ر، پالستیک براي مناطق داراي نور شدید خورشید، و چوب براي گردد؛ به عنوان مثال فلزات براي خاك هاي شو

از منابع آلوده کننده مثل توالت و سیستم فاضالب، و از مسیر جریانات آب و . مناطق موریانه دار مناسب نیستند
گی هاي نیز از دیگر ویژ...) مورچه، مارمولک و (فاصله از مراکز تجمع حیوانات کوچک . فرسایش اطرف مخزن دور باشد

یکی از موارد اجرایی که می توان  .بهداشتی و زیست محیطی است که باید در تعبیه محل مخزن مد نظر قرار گیرد
جهت جلوگیري از کدر شدن آب داخل مخزن انجام داد ورود لوله آب ناودان به داخل مخزن از یک سوم پایین است 

وجود  .ط آب موجود در مخزن با آب کدر ورودي می شودکه موجب قرار گیري آب تمیز در باال و ممانعت از اختال
تعبیه پمپ ، بررسی کیفیت آب استحصالی و تعبیه فیلتر در صورت وجود آلودگی، فیلتر و رسوبگیر در ورودي مخزن

سطل و طناب ، تعبیه زهکش و سرریز مناسب، طراحی منهول دسترسی، در صورت قرارگیري مخزن در پایین دست
دوره اي مخزن، ضد  ضد عفونی، بازدید و پاکسازي دوره اي، جلوگیري از رشد جلبک؛ لوله تخلیه ،براي برداشت آب

، جوشاندن آب قبل از مصرف، قابلیت جابجایی لوله ورودي به مخزن در اولین ...)با کلر و (عفونی آب در صورت نیاز 
با کمک یک شناور به ) سانتی متر سطحی 5ز قبل ا(بارش فصل یا ابتداي باران هاي آلوده، برداشت آب از سطح مخزن 

جهت تخلیه رسوبات ته نشست شده، ) در صورت امکان(دلیل تمیزتر بودن آب سطحی، تعبیه سرریز در کف مخزن 
، استفاده از فیلتر شنی، )با رعایت جنس غیر آلوده کننده در محیط آبی(تعبیه نردبان جهت سهولت ورود به مخزن 

) و براي جذب بیشتر نور، رنگ آمیزي نیمی از آن با رنگ سیاه(روشن در مقابل خورشید قراردادن آب در ظروف 
چنین همچنین در این دستورالعمل بر روي آموزش استفاده از سیستم به بهره برداران و هم .توصیه گردیده است

 -UN( ردیده استآموزش مسائل بهداشتی و نحوه شناسایی و مقابله با شرایط خاص آلودگی تاکید ویژه اي گ
HABITAT &  .( 2010, ZAWA  

صورت پذیرفته است که طی آن دستورالعمل سطوح آبگیر باران  2012تجربه دیگري نیز در کشور زیمبابوه در سال 
با مشارکت اداره کمک به حوادث خارجی ایاالت متحده   (IRD)براي استفاده مروجان محلی توسط امداد و توسعه جهانی 

به شرایط برخی از  اقلیمیمیلی متر تشابه  560این کشور با بارندگی متوسط  .تهیه و تنظیم گردیده است) USAID(آمریکا 
در ادامه مهمترین مالحظات بهداشتی و زیست محیطی ارائه شده در این دستورالعمل  .مناطق شمال و غرب ایران دارد
 ):USAID 2010, IRD &(بصورت خالصه آورده شده است 



 

-پاکسازي و ضد عفونی را توسط تعبیه درب ورود به مخزن داشته باشند، کیفیت سازهبایستی به راحتی قابلیت  :مخزن -

چنین توصیه شده است در محل ورودي مخزن هم. اي مخزن از زمان احداث تا حین بهره برداري مورد پایش قرار گیرد
 . فیلتري تعبیه گردد

نس سقف ها حلب یا سفال انتخاب گردد و از صفحات آزبست استفاده توصیه شده است ج): پشت بام(سطح آبگیر  -
همچنین . نشود؛ در صورتی که ناچار به استفاده از صفحات آزبستی باشیم باید از سوراخ نبودن صفحه مطمئن باشیم

 .توصیه شده از سطوح آغشته به آسفالت یا سرب استفاده نگردد

توصیه به جنس گالوانیزه در مقابل پالستیکی به دلیل قابلیت استفاده از (انتخاب جنس مناسب ناودان ها : ناودان ها -
و تعبیه یک لوله خروجی زاویه دار براي مواقع گرفتگی لوله ورودي به مخزن و خروج ) پمپ براي رفع گرفتگی ها

 first(ه بارندگی چنین توصیه به استفاده از ناودان هاي متحرك براي ممانعت از ورود اولین واقعهم. بقایاي موجود

flash( یا ابتداي شروع بارندگی به داخل مخزن.  

براي سطوح پشت بام کوچک مناسب می باشند اما  PVCآبروهاي بادوام بوده و زنگ نمی زند؛ آبروهاي گالوانیزه : آبروها -
در برابر زنگ آبروهاي آلومینیومی بدلیل اثر تابش آفتاب پس از مدتی براحتی شکسته شده یا دچار خمش می شود؛ 

چنین شکل خود را به مرور زمان پس از ترکیب با عناصر دیگر از دست میدهند، و در هنگام پذیرند، همزدگی آسیب
  .جابجایی احتمال سوراخ شدگی شان باالست

از نکات دیگري که در دستورالعمل فوق با محوریت بهداشتی و زیست محیطی اشاره گردیده است می توان به بررسی 
نحوه استفاده از سیستم، نحوه (مدهاي زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی اجراي طرح، برگزاري دوره هاي آموزشی پیا

در مدارس و مراکز جمعیتی، تعیین نحوه مشارکت ...) مدیریت آب و مصرف بهینه، نحوه جلوگیري از آلودگی منابع آبی، 
با توجه به اثربخشی و ارتباط مستقیم آنان با مصرف آب ) گی جامعهبا عنایت به مالحظات فرهن(تمامی افراد من جمله زنان 

چنین بر روي داشتن یک برنامه منظم پایش، نگهداري و تعمیرات همراه با برنامه نمونه گیري و هم. در خانه اشاره کرد
  .انجام آزمایشات آب که در یک بانک اطالعاتی ثبت و بایگانی گردد تاکید گردیده است

این راهنما توسط . جزایر کوچک کارائیب می باشد متعلق بهسطوح آبگیر باران  یگر تهیه شده براي استفاده ازراهنماي د
تهیه   2009در سال  ) UNEP(با حمایت برنامه محیط زیست سازمان ملل ) CEHI(موسسه سالمت محیط زیست کارائیب 

- درصد حجم بارندگی طی هشت ماه اتفاق می 80یش از اقلیم این جزایر نیمه گرمسیري بوده و ب. و تنظیم گردیده است

در ادامه مهمترین مالحظات بهداشتی و . میلی متر می باشد 3000تا  1500نوسان ارتفاع بارندگی در منطقه بین . افتد
  ),CEHI & UNEP 2009 (زیست محیطی ارائه شده در این راهنما بصورت خالصه آورده شده است 



 

توصیه به استفاده از جنس گالوانیزه و آلومینیوم براي سقف و ممانعت از برداشت آب از سقف ): پشت بام(سطح آبگیر  -
، تعویض بخش هاي خورده شده و صدمه دیده ...هایی با جنس هاي آلوده کننده مثل قیر، پوشش رنگی سرب دار و 

  .سقف؛ حرس و قطع شاخه و برگ درختان قرارگرفته شده در باالي سقف بطور منظم

به خارج از مخزن؛ تعبیه  first flushیا ) ابتداي رواناب(تعبیه لوله منتقل کننده رواناب اولیه : تم انتقال دهندهسیس -
چنین ناودان به مخزن، فیلتر بایستی به راحتی در دسترس بوده، قابل فیلتر یا صافی ورودي آب از آبرو به ناودان و هم

هاي مصنوعی توصیه شده به استفاده از فوالد ضد زنگ و مش. رس باشدتعویض و پاکسازي بوده و ضمن ارزانی در دست
براي فیلتر آبرو و استفاده از فیلترهاي پارچه اي در محل ورودي مخزن و همچنین توصیه به استفاده از فیلتر هاي 

  .ربیچنین عدم استفاده از اتصاالت سخود پاال با لحاظ شیب براي فیلتر؛ بررسی و پاکسازي آبروها و هم

انتقال سرریز آن از آب الیه فوقانی به مخزن اصلی، برداشت آب از الیه سطحی که  تعبیه مخزن اولیه رسوبگیر و: مخزن -
تمیزتر خواهد بود، اطمینان از عدم امکان ورود حشرات و خزندگان به داخل مخزن، ضدعفونی مخزن، ممانعت از تابش 

جلبک ایجاد می کند، تعبیه فیلتر براي لوله سرریز مخزن جهت مستقیم نور خورشید که محیطی مساعد جهت رشد 
جلوگیري از ورود حشرات، تعبیه دریچه منهول و نردبان داخل مخزن جهت تمیزکردن، طراحی شیر برداشت و پمپ 

و به دور از ) جهت ممانعت از ورود نور خورشید(چنین توصیه به استفاده از مخازن فایبرگالس تیره رنگ آب، هم
خورد مستقیم نور خورشید، ورود آب از پایین توسط امتداد لوله ورودي و برداشت از سطح باال توسط یک شناور، بر

-ممانعت از آبگرفتگی و تجمع آب اطراف مخزن که موجب مساعد نمودن رشد پشه و حشرات می شود از دیگر توصیه

  .ندهاي بهداشتی و زیست محیطی ارائه شده در دستورالعمل فوق می باش

از دیگر نکاتی که به آن اشاره گردیده است بررسی منابع آلوده کننده محیطی در منطقه مثل آلودگی از جو، آلودگی در 
چنین استفاده از زمان جمع آوري آب باران، آلودگی در طی ذخیره سازي، آلودگی در حین پاکسازي و ضدعفونی و هم

در صورت امکان جهت ضد عفونی و یا استفاده از کلر  UVتفاده از اشعه دستگاه تصفیه آب، جوشاندن آب قبل از مصرف، اس
  .براي استفاده شرب توصیه گردیده است) 1جدول (

  تعیین مقدار ماده ضدعفونی و سفید کننده براي احجام مختلف مخزن) : 1(جدول 

  ردیف
 کننده تقریبی سفید مقدار  حجم مخزن

  )فعال ماده ٪4 با(
  )بر حسب فنجان(

  متر مکعب  گالن
1  200  909  ½  
2  400  1818  1 
3  800  3637  2  
4  1000  4546  ½2 
5  2500  11365  5½  
6  5000  22730  11½  
7  10000 45461  22½  
8  20000 90922  45½  

  ,CEHI & UNEP .2009: منبع        



 

تهیه ) EPA(اثرات توسعه نمونه دیگري که براي استفاده از سطوح آبگیر باران در دسترس می باشد توسط مرکز کاهش 
 در سبز هاي زیرساخت سازي جهت پیاده محلی مقامات به کمک این راهنما توسط دفتر شهرداري ها براي. شده است

در ادامه مهمترین مالحظات بهداشتی و زیست محیطی ارائه شده . تهیه و تنظیم گردیده است  2008خود در سال   جوامع
این راهنما با توجه به مخاطبین خود که ). EPA-833-F-08-010 ,  2008(ده شده است در این راهنما بصورت خالصه آور

مسئولین شهرداري ها و قانون گذاران شهري بوده اند بیشتر به قوانین موجود براي طراحی و استفاده از سطوح آبگیر باران 
  . در ایالت هاي مختلف امریکا اشاره نموده است

قانونی وضع شده مبنی بر لزوم تامین حداقل  2010لین ایالتی در آمریکا است که در آن از سال آریزونا او: ایالت آریزونا -
آب و این ایالت داراي . درصد آب مورد نیاز فضاي سبز و کاربري هاي تجاري از طریق سیستم سطوح آبگیر باران 50

  .می باشد میلی متر 345و متوسط بارندگی  معتدل هاي زمستان و گرم هاي تابستان با بیابانی هواي

این شهر در شمال غرب آمریکا با  .است ایاالت متحده آمریکا در اورگن ترین شهر ایالت بزرگپورتلند : شهر پورتلند -
آب باران استحصال : یز داراي قوانین زیست محیطی در این رابطه می باشد شاملمیلی متر ن 1104متوسط بارندگی 

شده فقط می تواند براي مصارف دستشویی، آبیاري و شستشوي معابر استفاده گردد؛ آب باران تنها می تواند از سطوح 
ابتدایی حاصل از هر ) لیتر 38(پشت بام استحصال گردد؛ با توجه به امکان آلودگی سطوح، بایستی حداقل ده گالن 

 46(اینچ  18رگبار به نحوي دور ریخته شود و براي اطمینان از فیلتر مناسب بایستی از فیلتر شن و ماسه به قطر 
شن نخودي استفاده گردد؛ مخازن بایستی داراي جنس ) سانتی متر 15(اینچ  6و فیلتر پارچه اي و )  سانتی متر

بتوانند بطور همزمان آب باران و آب شهري را ذخیره نمایند، هم چنین از  مناسب براي نگهداري آب شرب باشند و
برخورد مستقیم نور خورشید دور نگه داشته شوند؛ لوله هاي انتقال دهنده آب باران بایستی جدا از آب شرب بوده و با 

ها و عالئم  رنگ بنفش و برچسب هاي هشدار دهنده مشخص گردد و کلیه بخش هاي سیستم بایستی توسط برچسب
هشدار دهنده مبنی بر عدم امکان آشامیدن کامال مشخص گردد؛ همچنین بازدید و بازرسی از سیستم در هنگام نصب 

  .توسط شهرداري بایستی صورت پذیرد و بر اساس قوانین صاحب ملک مسئول تعمیر و نگهداري سیستم می باشد

با متوسط بارندگی اي  آب و هواي مدیترانها قرار گرفته و داراي این شهر در شمال ایالت کالیفرنی: شهر سان فرانسیسکو  -
 ساختمان بازرسی گروه ،)SFPUC( فرانسیسکو سان عمومی خدمات کمیسیون ،2008 سال در .است میلی متر 601

)DBI(، عمومی بهداشت و گروه )DPH (آب آوري جمع هايسیستم اجراي امضا کردند و در آن شرایط نامه اي تفاهم 
با  باران آب هم چنین مشوق هایی براي استفاده از. فرانسیسکو تعیین نمودند سان شهرستان هاي و شهر در را باران

بر اساس این تفاهم . تاکید بر مصارف غیر شرب ارائه و مسئولیت هر یک از بخش هاي امضا کننده را تعیین نمودند
 .رد مصرف از گروه هاي تخصصی فوق اخذ نمایندنامه متقاضیان بایستی مجوزهاي الزم را متناسب با موا



 

خانه ها   DRWH(4(آوري آب باران از سقف هاي حلبی به بررسی روش جمع) 1392(در ایران نیز زهتابیان و همکاران 
نتایج ایشان نشان . و کارآیی و صرفه اقتصادي این روش نسبت به سایر روش ها در بخشی از استان گلستان پرداخته اند

باشد و روش مورد استفاده از تر میها کم هزینههاي حلبی نسبت به سایر روشد که استحصال آب باران توسط سقفدهمی
ها مانند آب سطحی لحاظ ساختاري مناسب مناطق بیابانی بوده هم چنین کیفیت آب باران به مراتب از دیگر سیستم

با وجود این، این روش از لحاظ علمی . ارجحیت دارد) و شیمیاییآلودگی میکروبی (رودخانه و یا  آب بندان از لحاظ کیفیت 
  .زیاد مورد توجه قرار نگرفته است

در دانشگاه علوم پزشکی گرگان با عنوان تعیین کیفیت ) 1385(ظفرزاده  و همکاران در طرح تحقیقاتی که توسط  
نمونه آب از آب انبارهاي منطقه  140تعداد  شیمیایی آب در آب انبارهاي روستایی استان گلستان صورت پذیرفته است،

، هدایت الکتریکی، قلیائیت، سختی، کلرور، نیترات، فسفات، آهن، PH: مورد مطالعه براي تعیین کیفیت شیمیایی شامل
درصد  15غلظت فسفات در بر اساس نتایج به دست آمده  .منگنز، سرب و کروم مطابق روش هاي استاندارد جمع آوري شد

درصد نمونه هاي جمع آوري شده بیش از حد مجاز بوده و  6درصد و کروم در  51درصد، سرب در  12ا، آهن در نمونه ه
در  EPAنمونه هاي مورد آزمایش بر اساس استاندارد کشوري و  PHمقادیر  .سایر پارامترها کمتر از حداکثر مجاز بوده اند

) حلب یا ایرانیت(نوع پوشش پشت بام منازل . از حداکثر مجاز است هدایت الکتریکی نمونه ها، کمتر. دامنه قابل قبول بود
در غالب نمونه ها، میزان قلیائیت فنل فتالئین صفر بود که مؤید قلیائیت . تاثیر محسوسی بر هدایت الکتریکی نداشته است

ا در حد قابل قبول می همچنین کلرور موجود در نمونه ه. می باشد 3/8کمتر از  PHکل معادل قلیائیت بی کربناتی در 
بر این اساس کیفیت پارامترهاي شیمیایی فسفات، آهن و سرب در تعداد محدودي از آب انبارها، بیش از حد مجاز . باشد

اما براي سایر مصارف این نوع آب می . استاندارد آب هاي آشامیدنی بوده است و براي شرب و پخت و پز مناسب نمی باشد
- هاي شیمیایی میعلل احتمالی آلودگی) 1385(بر اساس نتایج طرح انجام شده توسط ظفرزاده . دتواند مورد استفاده باش

هاي سطحی، کشاورزي، انتقال و ذخیره آب گرگان رود در فصول کم باران در آب انبارها، آلودگی هوا تواند ناشی از نفوذ آب
  .باشد )پشت بام منازل(و ریزش آنها هنگام نزوالت جوي روي سطوح آبگیر 

هر چند مطالعات با ارزشی در زمینه جمع آوري آب از سطوح غیر قابل نفوذ شهري و پشت بام ها در داخل کشور انجام 
لذا با . شده است، اما متاسفانه در زمینه ضوابط و مالحظات زیست محیطی و بهداشتی مطالعه جامعی صورت نپذیرفته است

باشد، انجام این مطالعه  مبحث نیازمند تحقیقات گسترده تکمیلی و مکان محور می توجه به اینکه ابعاد و زوایاي مختلف این
هاي سطوح آبگیر باران با با هدف معرفی تجارب موجود در زمینه ضوابط و مالحظات زیست محیطی و بهداشتی سیستم

می تواند به ) گلستان استان(محوریت شرب در منازل مسکونی من جمله مخازن جمع آوري آب باران در منطقه آق قال 
  . برنامه ریزان و مدیران شهري و روستایی جهت شناخت پتانسیل این بخش از منابع تولید آب، کمک شایانی نماید

  

                                                
2: Domestic Roof Water Harvesting  



 

  ها مواد و روش

  منطقه مورد مطالعه
 معاونت. (درصد از وسعت کل کشور را فراگرفته است 3/1کیلومترمربع، قریب  20438استان گلستان با وسعتی معادل 

سازي آب هاي ذخیرهبا توجه به سوابق و منابع موجود در زمینه فعالیت سیستم). 1390برنامه ریزي استانداري گلستان،
قال به عنوان منطقه مورد مطالعه قال در استان گلستان، شهرستان آقهاي کالله، بندر ترکمن و آقباران در منازل شهرستان

  .نشان داده شده است) 2(شهرهاي مورد مطالعه در جدول متوسط بارندگی ماهانه . تعریف گردید

  متوسط بارندگی ماهانه شهر آق قال): 2(جدول 

 
هاي در ادامه پس از حضور در شهر آق قال و مصاحبه با ساکنین مطلع، سعی گردید با توجه به تنوع اجرایی سامانه

نمونه مورد بازدید سازي، نوع کاربري، مساحت و نوع مصرف، از هر مورد حداقل یک آوري و ذخیرهموجود از نظر نحوه جمع
). 3جدول (سایت مورد ارزیابی و نمونه برداري قرار گرفت  2هاي میدانی در مجموع ها و بازدیدپس از بررسی. قرار گیرد

نامه حاوي کلیه اطالعات مورد نیاز این پرسش. اي گردیدنامهبراي اخذ اطالعات مورد نظر اقدام به تهیه و تدوین پرسش
برداري و تعمیرات با لحاظ موارد زیست محیطی و انه بازدید شده شامل طراحی، اجرا، بهرهجهت شناخت کامل سام

  . باشدبهداشتی آن می

  نتایج
ارائه ) 1388(و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ) WHO )2008همانطور که در تعاریف ارائه شده از سوي 

فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آن در حدي باشد که مصرف شده است آب آشامیدنی آبی است که ویژگی هاي 
بر این اساس به لحاظ بررسی . آن جهت آشامیدن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت براي سالمت انسان ایجاد نکند

ونه برداري گردید که هاي کیفی از آب موجود در آب انبارها یا مخازن زیر سطحی موجود در محدوده مطالعاتی آق قال نم
  .آمده است) 3(مشخصات محل هاي نمونه برداري در جدول شماره 

  )6/10/1393: تاریخ نمونه برداري(مشخصات سایت هاي نمونه برداري آب ): 3(جدول
  شماره نمونه                    

  2  1  ویژگی

  منزل مسکونی  مسجد  کاربري واحد ساختمانی
  آق قال-منطقه الري  قالآق  - مسجد ساري آخوند  محل

 UTM(  X=272875     Y= 4099714 X=253568     Y= 4101093(مختصات جغرافیایی 
  -14  -22  ارتفاع از سطح دریا

  حلب و ایرانیت  حلبی  جنس پشت بام

  شهر

فروردین
اردیبهشت  

  

خرداد
تیر  
مرداد  

شهریور  
  

مهر
آبان  
آذر  
دي  
بهمن  

اسفند  
  

  3/71  0/22  9/29  4/45  1/41  1/5  6/2  1/9  1/8  8/11  8/16  5/37 قال  آق



 

توسط جارو تمام سقف ها پاکسازي  -قبل از فصل بارندگی  روش پاکسازي سطح آبگیر
  میگردد

جارو نظافت شده و توري ها تمیز و  با -قبل از فصل بارندگی
  تعویض میگردند

  شماره نمونه                    
  2  1  ویژگی

  روباز  روباز  نوع آبرو
  پالستیکی  حلبی  جنس ناودان

  توري فلزي ریز  توري فلزي ریز  جنس فیلتر در محل اتصال به ناودان
  زیرزمینی  زیرزمینی  نوع مخزن

  سیمانی  سیمانی  جنس مخزن
  تراس منزل-موزاییک-سیمانی  حیاط مسجد-سیمانی  پوشش مخزن نوع

  2  5/2  )متر(عمق مخزن 
  24  66  )مترمکعب(حجم مخزن 

  برداشت با سطل و طناب- فاقد شیر  شیر آب که با پمپ فعال می شود  نحوه برداشت
  توري پارچه اي ریز  فیلتر ندارد  جنس فیلتر در محل ورودي به مخزن

  تابستان  تابستان  زمان پاکسازي مخزن

کلر زنی  و تخلیه رسوبات با -شستشو با آب شهري و جارو  روش پاکسازي
  پارچه و ابر

تا  -تخلیه با ابر و سطل -شستشو با نمک و ضد عفونی با کلر
یک هفته بعد خالی میماند و اولین بارندگی به جهت 

  .شستشوي مخزن تخلیه میگردد
  رسوبات بسیار ریز و محدود  میلی متر 2سیار ریز به ارتفاع حدود رسوبات ب  میزان و شکل رسوبات در مخزن

  شرب  شرب  نوع مصرف
  28  8  )سال(عمر مخزن 

  فاقد طعم و بو  فاقد طعم و بو  طعم و بوي آب مخزن
  یک مورد  یک مورد  تعداد نمونه

  

  نتایج کامل آنالیز شیمیایی نمونه هاي آب مخازن جمع آوري آب باران) : 4(جدول 
EC T.D.S 

PH 
Ca2+ Mg2+ Na+ K+ HCO3- Cl- SO42- NO3  

 شماره نمونه
µm/cm mg/l Ppm   

1/97  47/60 1/7 4/18 0  7/2 8/2 3/40 5/2 22/7 05/7  1 
152  17/89 89/6 6/25 976/0 1/5 2 50 7/6 19/13 11 2 

  

  کیفیت آب بر اساس سختی کل) :5(جدول 
 کیفیت آب بر اساس سختی کل سختی کل سختی کلسیم سختی منیزیم شماره نمونه

 سبک  46  46  0 1
 سبک  68  64  4 2

  

  تیپ و رخساره آب) :6(جدول 
 تیپ و رخساره رخساره آب تیپ آب غلظت کاتیونها غلظت آنیونها شماره نمونه

1 HCO3 > SO4 > Cl Ca > Na+K > Mg بیکربناته کلسیک کلسیک بیکربناته 

2 HCO3 > SO4 > Cl Ca > Na+K > Mg بیکربناته کلسیک کلسیک بیکربناته 

  



 

  استانداردهاي کیفی آب شرب در جوامع بشري) : 7(جدول 

حفاظت محیط زیست آمریکا   پارامتر کیفی
)USEPA(   سازمان جهانی بهداشت)WHO(  موسسه استاندارد و   وزارت نیرو

  تحقیقات صنعتی ایران
  50  45  45  1  نیترات
  3  1/0  1/0  1  نیتریت
  -  6  4  4  فلورید
  400-600  400  450  500  سولفات
  400  600  250  250  کلرید
  250  200  100  -  کلسیم
  50  150  50  -  منیزیم
  3/0  1  3/0  3/0  آهن

  500  500  500  -  سختی کم
  200  -  200  -  سدیم

  1500  2000  1500  -  کل موادجامد محلول
  صفر  صفر  صفر  صفر  توتال کلی فرم

PH -  5/8- 5/6  -  6-9  
  -  2/0  -  -  فسفات

  .می باشد MPNغلظت پارامترهاي شیمیایی بر حسب میلی گرم بر لیتر و میکروبی بر حسب * 

نکته ضروري است که با توجه به محدودیت هاي طرح نمونه برداري یکبار در  در تحلیل آب نمونه برداري شده، ذکر این
تر و رسیدن ولی بررسی دقیق. طول دوره طرح انجام شده و نتایج ارائه شده بر اساس این نمونه برداري صورت گرفته است

شده و تحلیل ها بر اساس نتایج این به نتایج معتبرتر این الزام را می طلبد که نمونه هایی بیشتر در دفعات مکرر گرفته 
  .نمونه ها اعتبار سنجی گردند

در نمودار شولر براي هر یک از مقادیر . براي طبقه بندي آب از نظر شرب معموالً از نمودار شولر استفاده می شود
ر نظر گرفته شده محور جداگانه اي د) TH(و نیز درجه سختی آب ) Hco3, So4, Cl(و آنیونها ) Na+K, Mg, Ca(کاتیونها 

است که با تعیین آنها در آزمایشگاه و اتصال نقاط متناظرشان روي این محورها می توان به درجه تناسب آب براي شرب پی 
  ).1شکل (براساس این دیاگرام از نظر مصارف شرب نمونه آب هاي برداشت شده از مخازن در رده خوب قرار می گیرند . برد



 

  
  ر نمونه هاي آب برداشت شدهدیاگرام شول) : 1(شکل 

  بحث و نتیجه گیري
دهد ولی نتایج آنالیزها تفاوت معنی داري را بین دو سایت به لحاظ تاثیر ایرانیت بر کیفیت آب به لحاظ شرب نشان نمی

که از سطح آبگیر صرفا حلبی بدست آمده است کیفیت فیزیکی و  1تقریبا در اکثر آیتم هاي بررسی شده نمونه شماره 
هر چند که تصمیم گیري دقیق در این مورد نیازمند نمونه هاي بیشتر با تعداد تکرار . یمیایی باالتري را نشان می دهدش

  . بیشتر است

برداري هاي نمونهمیکروموس، آب 1800نشان داده شده است با توجه به حداکثر مجاز شوري  4همانطور که در جدول 
رابطه مستقیم با هدایت  T.D.Sافزایش . ودیت شرب به لحاظ شوري نبودندهاي مطالعاتی داراي محدشده از سایت

حداکثر ) 1388تجدید نظر پنجم، (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  1053الکتریکی دارد و مطابق استاندارد 
بنابراین از این نظر . اشدبگرم بر لیتر براي آب شرب میمیلی 1500گرم در لیتر و حداکثر مجاز آن میلی 1000مطلوب آن 

و حد مجاز آن  5/8تا  pH ،5/6، حد مطلوب 1053با توجه به استاندارد . هاي آب آنالیز شده محدودیتی دیده نشددر نمونه
نیز مناسب است و از این لحاظ نیز  pHهاي آبی مالحظه شد که مقدار با توجه به نتایج آنالیز نمونه. باشدمی 9تا  5/6

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی  1053به توصیه سازمان بهداشت جهانی و استاندارد  .مشکل خاصی وجود نداشت
، )5جدول (ها با توجه به اندازه گیري. کمتر نباشد 200تجاوز کند و بهتر است از  500ایران سختی آب شرب نباید از 

هاي سبک یا نرم قرار شده بر اساس سختی کل داراي محدودیتی به لحاظ شرب نبودند و در رده آبهاي تحلیل نمونه
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گرم بر لیتر براي آب شرب میلی 400و حداکثر مجاز آن  250بر اساس همین استانداردها، حداکثر مطلوب سولفات . گرفتند
همچنین حداکثر مقدار مطلوب . طالعاتی دیده نشدهاي مباشد که محدودیتی در این زمینه نیز براي مصرف شرب نمونهمی

-باشد که بنابراین با توجه به میزان کم منیزیم و سدیم در نمونهگرم بر لیتر میمیلی 200و حداکثر مجاز سدیم  30منیزیم 

محدودیتی  گرم بر لیتر براي پتاسیم، این عنصر نیزمیلی 12با توجه به حد مجاز . هاي مطالعاتی، محدودیتی مشاهده نشد
گرم بر لیتر تشخیص میلی 300حداکثر مطلوب کلسیم در آب شرب، . کندهاي مطالعاتی براي شرب ایجاد نمیدر آب نمونه

هاي آزمایش شده که این میزان بسیار باالتر از میزان موجود کلسیم در آب نمونه) 1388موسسه استاندارد، (داده شده است 
کلر  میزان یون. ب شرب بایستی از طریق مصرف مواد غذایی حاوي کلسیم جبران گرددالبته کم بودن کلسیم در آ. بود

بر . بود) گرم بر لیترمیلی 400(و حد مجاز ) گرم بر لیترمیلی 250(هاي برداشت شده نیز بسیار کمتر از حد مطلوب نمونه
گرم بر لیتر برآورد شده که باالتر میلی 50 ، حداکثر مجاز نیترات در آب شرب1053اساس استانداردهاي جهانی و استاندارد 

  .هاي آزمایش شده بوداز میزان موجود نیترات در آب نمونه
بر اساس نتایج ). 6جدول (باشد کربناته و رخساره کلسیک میهاي برداشت شده از منطقه مطالعاتی بیتیپ آب نمونه

تعریف شده در  NTU 5تر از حداکثر مجازسیار پایینهاي برداشت شده بآزمایشات انجام شده میزان کدورت در نمونه
- براساس دیاگرام شولر نیز از نظر مصارف شرب نمونه آب. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بود 1053استاندارد 

  .هاي برداشت شده از مخازن در رده خوب قرار گرفتند
ت بام منازل مسکونی در داخل و خارج از کشور سابقه طوالنی از آنجایی که تجربه استفاده از آب باران جاري شده از پش

دارد، با گذشت زمان ضمن تجربه و رعایت موارد بهداشتی بومی و سنتی، نکات و ضوابط فنی بر اساس استانداردهاي علمی 
ه از این نوع بر این اساس در منطقه مورد مطالعه با توجه به قدمت استفاد. در این زمینه تعیین و طراحی گردیده است

سامانه، برخی مالحظات بهداشتی به صورت تجربی در احداث و نگهداري رعایت شده است که منجر به ارتقاع کیفی منابع 
هاي برداشت شده علی رغم گذشت بیش از یک ماه از آخرین به نحوي که نتایج آنالیز نمونه. آبی ذخیره شده گردیده است

این در حالی است که  در صورت رعایت موارد . الیی براي شرب برخوردار می باشندبارندگی منطقه از کیفیت نسبتا با
ها قابلیت ارتقاء کیفیت و عملکرد این سامانه وجود خواهد بهداشتی و زیست محیطی تکمیلی از ابتداي احداث این سامانه

  .داشت

-ها براي تأمین آب و رهاسازي روشین روشاز سویی دیگر مطالعه و تحقیق بر روي علل استفاده و یا عدم استفاده از ا

هاي قدیمی آن از یکسو و رواج تدریجی و بازسازي دوباره این شیوه در نقاط مختلف جهان و ایران از سوي دیگر، بیانگر 
  .ها با رعایت الزامات و ضوابط زیست محیطی و بهداشتی جدید می باشدضرورت بازنگري در طراحی
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Abstarct 

The world has a long experience of using harvested rainwater from rooftop catchments 
in urbanized regions. There are many studies about the technical, health and environmental 
details of such systems, as well. The gradual prevalence of rainwater harvesting systems in 
the country exposes a necessity to determine and define some guidelines and instructions 
for health and environmental considerations of these systems.  Therefore, this study was 
aimed at introducing some existing health and environmental instructions of extracted 
water from rooftop catchments for drinking purposes in AqGhala, Golestan province, Iran.  
Results revealed that water samples had a good physical and chemical quality for drinking 
purposes which was established by another work with 140 samples’ analysis.  This work 
confirms that there is a need to prepare health and environmental instructions for rooftop 
catchment systems before developing them. 
Keywords: Rainwater harvesting, rooftop catchments, health and environmental 
instructions, cisterns 
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