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  :چکیده
هاي قدیم محسوب شده است، اما با افزایش جمعیت و کم شدن آب یکی از سه عنصر اصلی حیات جامعه بشري از زمان

-آب شیرین داراي یک منبع جهانی نمی. منابع آب به عنوان کیمیاترین منبع حیاتی موجودات در جهان مطرح شده است
. ترین منابع آب، باران استیکی از مهم. شودشود و به اشکال مختلف یافت مییاي محسوب مباشد بلکه یک منبع منطقه

فرآیند استحصال آب باران پدیده جدید و نوینی نیست چرا که ما فرهنگ سنتی و غنی و پر باري را در این زمینه از 
ب شیرین باشد و بسیاري از مشکالت تواند منبع مهم آاز آنجایی که آب باران می. تجربیات پیشینیان خود به یادگار داریم

کم آبی را در ایران حل کند و هزینه تامین آب را کاهش دهد در این تحقیق به بررسی روش هاي استحصال آب باران از 
  . پشت بام و تصفیه آن با استفاده از دستگاه رسوبگیر پرداخته شده است
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  :هامواد و روش
این اهداف عبارتند . شوداستحصال آب باران عملی است که طی آن آب باران جمع آوري و براي اهداف گوناگون ذخیره می

ها در سیستم هاي مسکونی در این تحقیق ما به استحصال آب باران از پشت بام... آبیاري فضاي سبز، شرب، شارژ آبخوان: از
 :کنیدنمایی کلی از سیستم جمع آوري آب از پشت بام را مشاهده می 1در شکل. کنیموجه میو تجاري کوچک مقیاس ت

 
  :جزء تشکیل شده است 6این سیستم به طور کلی از 



 

نیرو هاي جاذبه یا (نیرو هاي انتقال آب  -6مخازن ذخیره  -5صافی ها  -4دستگاه رسوب گیر  -3ناودان  -2سطح آبگیر -1
  )پمپشیب هیدرولیکی و 

  :سطح آبگیر - الف
شود آوري میکیفیت آبی که جمع.باشدمهمترین قسمت این سیستم همین قسمت است که در اینجا همان پشت بام می

هرچه مواد تشکیل دهنده سطح یکنواخت تر باشد وضعیت آب . بستگی به مواد سازنده، محیط و شرایط آب و هوایی دارد
% 45آلومیینوم و % 55کنند که شامل تن سطح آبگیر از ورق هاي گالوانیزه استفاده میبه طور کلی براي ساخ. باشدبهتر می
  .شودباشد که در نهایت به وسیله مواد مقاوم لعاب داده شده یا رنگ میقلع می

 هايباشد که در جدول زیر به بعضی از مهمترین آن با ویژگیمواد سازنده سطوح ابگیر در مکان هاي مختلف متفاوت می
  .آنها اشاره شده است

  :ناودان - ب
این قسمت شامل لوله ها و  .آوردو در واقع آب را بعد از جمع آوري به پشت مخزن می سمت به عنوان ناقل عمل کردهقاین 

گالوانیزه -، ورق هاي آلومینیوم، استیل UPVCها از جنس به طور معمول ناودان. باشدتسمه هاي اتصال به دیوار می
  .شوندساخته می
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استفاده از آن بسیار ساده است و براي بازدهی 
استفاده   sealantبیشتر از ماده درزگیر به نام 

کنند که تا حدودي مشکل اتالف آب را می
  .جبران کند

عدم کیفیت مناسب براي شرب و - 1
  آبیاري قطره اي

  رودمیدر اثر تبخیر ازدست % 10 - 2
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  آوردمی

  مقاومت باال  آسفالت
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  :رسوب گیر- ج

خشکی و عدم بارش داراي مقداري گرد و خاك و مواد زائدي مثل خار و دانیم پشت بام ها در حالت همچنان که می
شود داراي مواد زائدي است که پس آبی که بعد از مدتی بارش از پشت بام جاري می. باشندمی.... خاشاك، فضله پرندگان،
را از آب ثانویه که دیگر  پس هدف اصلی در این قسمت ارئه راهکاري است که این آب اولیه).آب ولیه(ناشی از پشت بام است

باشند که هایی طراحی شده است که داراي عملکردهاي گوناگونی میبه این منظور دستگاه. حاوي این مواد نیست جدا کرد
ها دریچه توپی است که نمونه اي از این دستکاه. باشندبعضی به صورت کامال مکانیزه و برخی بسیار ساده و مکانیکی می

. کنداي استوانه اي قرار گرفته است که بعد از مدتی مسیر آب را جدا میور است که در درون محفظهشامل یک توپ شنا
اي دیگر آن دستگاه رسوبگیر با قیف جدا کننده است که بعد از مدتی که آب در یکی از قیف ها جمع شد، آن قیف به نمونه

  .کندبه سمت مخزن و یا صافی هدایت می گیرد و آب راشود و قیف اصلی در مسیر فرار میسمتی مایل می
  

  
  



 

  :مخزن ذخیره -د
حجم این مخزن وابسته به متغیر هاي گوناگونی است که . ترین قسمت سیستم استحصال آب باران استاین قسمت گران

سطح مساحت  -4طول دوره خشک یا بدون بارش  -3رود نیازي که از سیستم انتظار می - 2مقدار بارش  -1: عبارتند از
  بودجه -7زیبا شناسی  -6ترجیحات شخصی  -5آبگیر 

به عنوان مثال کوزه هاي سفالی بزرگ در آفریقا، . باشنداین مخازن در مناطق جغرافیایی گوناگون به اشکال مختلف می
استخر هاي سطحی از جنس ونیل در هاوایی، مخازن بتونی در مرکز ایاالت متحده آمریکا و مخازن سیلتی جاذب، 

بینیم همچنان که می. مالتی در نقاط گوناگون دیگر از جمله معروفترین انواع این مخازن است-لولنیزه، استیل، سنگگا
سیستم جمع آوري با امکانات محلی آمیخته شده و با توجه به ضمینه ها و امکانات سعی شده است تا به نوعی مناسب 

  .ترین مخزن براي جمع آوري تهیه شود

  
  

گیرند که رعایت آنها براي مخازن ذخیره آب بخصوص یک سري ویژگی هاي خاصی براي مخازن در نظر میبه طور کلی 
  :باشنداین موارد در چند قسمت دسته بندي شده اند که به شرح زیر می. شرب بسیار مهم است

  .بک ها شودتا آنجایی که امکان دارد جنس آنها کدر باشد یا به وسیله رنگی، رنگ شود تا مانع رشد جل-1
  .شوند نباید قبال براي ذخیره مواد سمی استفاده شده باشدمخازنی که در جهت ذخیره سازي آب شرب استفاده می-2
باشد تا پشه این مخازن باید پوشیده شده باشند و داراي هواکش براي هوادهی باشند که این هواکش داراي توري می-3

  .وارد آن نشود و تولید مثل نکند
  .مورد استفاده جهت شرب باید به گونه اي باشند که امکان تمیز کردن آنها وجود داشته باشد مخازن-4
ها و اگر مخازن در سطح زمین است باید به گونه اي ابتدا سطح زیر آن را محکم و هموار کرد و سپس اقدام به نصب پایه-5

  .قرار دادن مخزن در جاي مربوطه کرد



 

باید به گونه اي باشد تا از جریان هاي سطحی زمین دور باشد و همچنین گرد و خاك  دهانه هواکش و دریچه ورودي- 6
  .این مورد به ویژه براي مخازن مدفون حائز اهمیت است. وارد آن نشود

در مورد شرب بعضی اوقات باید اقدام به اوزون دهی کرد تا از تجمع باکتري ها و قارچ ها جلوگیري شود و محیط -7
  .استرلیزه گردد

تواند دهند که بسته به نوع آن میبعد از این که مخزن مورد نظر تهیه شد آن را در خروجی آب از دستگاه رسوبگیر قرار می
  .گرددجهت خروج آب از این مخزن از پمپ استفاده می. در سطح زمین قرار بگیرد یا در زیر زمین مدفون شود
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Abstract 
Water is one of the three main elements of human society from ancient times, But with 
population growth and dwindling water resources considered as the vital resource in the 
world. Fresh water is not a global resource but also is considered to be regional and found 
in different forms. One of the most important water resources is rain. Rainwater harvesting 
process is not a new phenomenon because our traditional culture and rich experience in this 
field of our predecessors are remembered. Since rainwater can be an important source of 
fresh water and solve many problems of water scarcity in Iran and  reduce cost of water 
supply in this study, the method of harvesting rainwater from the roof and waterrefinement 
with the use of the device has been studied. 

 


