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 چكيده
ن موجود نباشد، آب بـاران بـه عنـوان يـك     يفي به مقدار كافي جهت مصرف ساكنادر بسياري از كشورهاي جهان، جايي كه منابع آب از نظر ك

كـرد. اسـتفاده از    مين مـي توان نياز آبي ساكنان را تا حدي تـأ  يهاي سطحي شهر م آوري آب گيرد. با جمع منبع جايگزين مورد استفاده قرار مي
ها، بخشـي از نيـاز آبـي     آوري آب باران در هنگام بارندگي دهد تا با جمع هاي مسكوني اين امكان را مي سيستم سطوح آبگير پشت بام ساختمان

هاي بهداشتي، آبياري باغچـه منـازل و    هاي باز، سرويسمين آب براي شستشوي فضاهاي تأ مين شود و هزينههاي مسكوني تأ ساختمانن ساكنا
باشـد.   هاي بارندگي مي مانند آن، كاهش يابد. همچنين يكي از عوامل انتقال و گسترش آلودگي در حوضه شهرها، ايجاد رواناب سطحي در زمان

نبال آن افـزايش دبـي ورودي آب در   هاي شديد، به علت نفوذپذيري كم سطوح شهري سـبب افـزايش روانـاب سـطحي شـده و بـد       در بارندگي
هاي فاضـالبي و   ها را بدنبال دارد. براي كاهش حجم رواناب سطحي به داخل شبكه هاي فاضالب و در بعضي از موارد مسدود شدن زهكش شبكه

آوري و  آبگيـر، جمـع  توان رواناب سطحي را در محدوده مناطق مسكوني به كمك سطوح  جلوگيري از مشكالت ترافيكي در زمان بروز بارش، مي
 در مخازن ذخيره كرد تا انتقال و گسترش آلودگي سطحي در سطح شهرها  به حداقل برسد.

 آمار بارندگي شهري ،تقاضاي آبي ،سيستم سطوح آبگير، پشت بام كليدي: هاي واژه
 

 هاي مسكوني تعريف اجمالي از سيستم سطوح آبگير پشت بام ساختمان
شوند و در آنجا ذخيره شده و آب مازاد به  از سطح پشت بام به وسيله ناوداني به سمت مخزن ذخيره آب هدايت مي در اين روش، ابتدا آب باران

خـزن بـراي مصـرف غيرشـرب افـراد      رود، آب ذخيره شـده در م  صورت سرريز از مخزن خارج شده و به سطح شهر و شبكه فاضالبي شهري مي
جاري شدن آب در سطح  زدر شهرها ا ها پشت بام هاي سطحي آوري آب طور كلي سيستم جمع به ).1گيرند (شكل ن مورد مصرف قرار ميساكنا

 .شود ختم ميآوري  ورود به مخزن جمع شروع و تا محل پشت بام
 

 
 ها بام آوري آب پشت مراحل جمع  -1شكل 

 
 

ر ن، مقـدا رب سـاكنا شـ مين نيـاز آب غير د تـأ اساس آمار بارنـدگي منطقـه، درصـ   هاي مسكوني بر  سيستم سطوح آبگير پشت بام ساختمان     
هـا در شـهرهاي    شود تا كارايي اين نوع سيسـتم  شوند و اين امر باعث مي ات اقتصادي سيستم، طراحي ميمساحت استحصال آب باران و توجيه

 تفاده قرار بگيرد. مسكوني به بهترين نحو در شهرها مورد اس هاي ساختمانن آبي ساكناافزايش بيابد و از آب باران براي مصارف 
باشـد لـيكن    هاي مسكوني داراي اثرات بهداشتي، اقتصـادي و فرهنگـي فراوانـي مـي     صال آب باران از پشت بام ساختماناجراي طرح استح     

 مهمترين اثرات اجراي اين طرح عبارتند از:
ي ناشي از بارنـدگي  هاي سطح ال آلودگي از طريق روانابهاي شهري و در راستاي آن كاهش امكان انتق اثرات بهداشتي: كاهش رواناب -الف     

 ها و امراض مسري خواهد داشت. آوري زهاب آب گرفتگي معابر و همچنين انتقال آلودگي هاي جمع ثري در بهبود كارائي سيستمنقش مؤ



هاي مسكوني باعـث   ن در ساختمانب ساكناشراز اين آب در مصارف غيرسازي آب باران در مخازن و استفاده  اثرات اقتصادي: با ذخيره -ب     
 شود. ها در امر تهيه آب مي كاهش استفاده از آب شهري شده و اين امر باعث كاهش هزينه

هايي كه امكان استحصال آب براي آنها بوجود آيد و پتانسيل بيشتري جهـت افـزايش آب حاصـله داشـته      افزايش مطلوبيت ملك: مكان -ج     
 مطلوبيت و رفاه نسبي بيشتري نسبت به ساير اراضي منطقه برخوردار خواهد بود.باشند، بطور حتم از 

هاي ذيربط كه مسئوليت تهيه آب شرب در منطقه را بر عهـده دارنـد ايجـاد كـار      تواند براي سازمان زايي: اين طرح بطور گسترده مي اشتغال -د
ايجاد كند. با توجه به ماهيت طرح  اثرات پروژه بر اشتغال در محـدوده مـورد نظـر    زايي،  آفريني نمايد و براي مردم نيز (هر چند خانوار) اشتغال

 باشد. مثبت و در حد متوسط مي
 

 سيستم سطوح آبگير  اجراي تشكيل دهنده 
 باشند: لفه اصلي ميهاي استحصال آب باران داراي سه مؤ سيستم 

 باران آوري آب ه آبريز جهت جمعحوز )1(
 ها  و ناودان ها سيستم انتقال شامل لوله )2(
 باران ذخيره آب مخزن )3(

 باشد. هاي ذخيره مي دهنده طرح ساده از سيستم استحصال آب باران پشت بام شامل ابزارهاي انتقال و مكان 2شكل     
 

 
 استحصال آب باران از پشت بام  طرح ساده سيستم -2شكل 

 
) كه آب باران را به سمت مخازن ذخيره هدايت 3باشد (شكل  د پشت بام ميعموماً يك ساختار ساده مانن آوري يا آبريز: الف) سيستم جمع     
كنند. مقـدار و   آوري مي راحتي حجم بسيار بااليي از آب باران را جمعباشند چرا كه ب ها به عنوان مناطق آبريز حائز اهميت مي كند. پشت بام مي

باشـد.   اكم بارش، سطح پشت بام، نوع مواد پشت بام و محيط پيرامون آن مـي آوري شده از يك منطقه آبريز وابسته به تر كيفيت آب باران جمع
هـاي   توان به چوب، پالستيك، آلومينيوم يا كاشـي  د كه براي نمونه مينباشند ساخته شو اثر مي ها بايد از موادي كه از نظر شيميايي بي پشت بام

براي اين كار بسيار مناسب هستند. اگر رنگ مورد اسـتفاده قـرار بگيـرد، نبايـد     اند  سفالي اشاره كرد. عموماً، سطوحي از پشت بام كه رنگ نشده
 هاي سربي استفاده كرد). سمي باشد (نبايد از رنگ

 

 
 سطح استحصال آب باران (پشت بام) -3شكل 

 
) و ايـن كـار بـا اتصـال     4(شـكل  باشـد   ه آبريز پشت بام به سيستم ذخيره مورد نيـاز مـي  جهت انتقال آب باران از حوز ب) سيستم انتقال:     

هاي انتقال و گذر از يك سيستم فيلتر به مخـازن ذخيـره    كشي از باالي پشت بام و با كمك لوله هاي زهكشي) و لوله هاي پشت بام (لوله زهكش
پروپيلن يا فوالد ضد زنـگ   اتيلن، پلي ها بكار برد تا از آنها جهت انتقال آب استفاده كرد عبارتند از: پلي توان در لوله شود. موادي كه مي انجام مي

 است.



 

     
 هاي انتقال آب از سطح پشت بام سيستم -4شكل 

 
تـوان در بـاالتر از    ). بر اساس فضاي موجود، اين مخازن را مي5آيد (شكل  جهت ذخيره آب باران استحصال شده، بكار مي ج)مخزن ذخيره :     

توان به عنوان بخشي از ساختمان احداث كرد و يـا اينكـه    در زير زمين ايجاد نمود. اين مخازن را مي سطح زمين، تا حدي در زير زمين يا كامالً
 توان آنها را به عنوان يك واحد مجزا كه تا حدي از ساختمان اصلي دور است ايجاد كرد. مي

همراه بتن)، پالستيك، چوب يا فوالد ضد زنگ ايجـاد شـوند.   روسيمان (فوالد مقاوم به آرمه، ف اثر مانند بتن مخزن ذخيره بايستي با مواد بي     
هـاي   تـرين مخـازن جهـت اتصـال بـه سيسـتم       اتيلني، متداول باشد. مخازن پلي پذيري آنها مي انتخاب مواد، وابسته به دسترسي محلي و سازش

تـا از رشـد جلبـك جلـوگيري كننـد و بايسـتي در        باشند كه تميز كردن آنها نيز بسيار ساده است. مخازن ذخيره بايد مات باشند كشي مي لوله
 ترين ميزان خود برسد.  نزديكي منبع تغذيه و نقاط تقاضا قرار داشته باشند تا مسير انتقال آب به كوتاه

ان بـه  شود نيز براي تعيين كيفيت آب مخزن حائز اهميـت اسـت. ورودي آب بـار    جريان آبي كه به درون مخزن ذخيره يا آب انبار وارد مي     
تـوان آب ذخيـره شـده را از     عمل آورد. بر اساس طراحي آب انبـار، مـي  ه شود كه از ورود رسوب به داخل مخزن جلوگيري ب اي طراحي مي گونه

توان فيلترهاي شناور خروجي كمك گرفت. مخازن ذخيره بايستي سرپوشيده باشند  تميزترين بخش مخزن بيرون كشيد و براي اين كار نيز مي
 رود حشرات و جانوران جلوگيري شود.تا از و
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 نكاتي در پيرامون استحصال آب باران

اشـد. فشـار   ب مين آب در مواجه با كمبود آب و افزايش تقاضا ميها براي تأ ترين و بهترين جايگزين استحصال آب باران، يكي از مناسب پايداري:
هاي بزرگ و حفظ كيفيت آب، سبب محدود شدن توانايي جهت برآورده نمـودن آب تميـز از    محيطي از پروژه ر زيستيبر منابع آب، افزايش تأث

 آورند.  منابع سنتي خواهد شد. استحصال آب باران، فرصتي براي افزايش منابع آبي جهت برآورده شدن نيازها فراهم مي
باشد.  مين آب قابل شرب در بسياري از نقاط جهان ميهاي پذيرفته شده در افزايش تأ استحصال آب باران، يكي از فناوري پذيرش فرهنگي:     

هـا كـه    آوري شده از پشـت بـام   هاي آب زيرزميني پايين است، آب باران جمع آوري شده از حوضه در حالي كه كيفيت باكتريايي آب باران جمع
تواند استانداردهاي آب آشاميدني را بـرآورده نمايـد. ايـن آب     ناسب بوده و ميباشد، معموالً براي آشاميدن م مجهز به مخازن ذخيره مناسب مي

 باشد.  شود، مي داراي كيفيت باالتري نسبت به ديگر منابع آب سنتي كه در ديگر كشورهاي پيشرفته يافت مي
هايي كه ناوداني را بـه مخـزن    ها و لوله ناوداني نگهداري معموالً محدود به تميز كردن ساليانه مخازن، نظارت متداول و تميز كردن نگهداري:     

ها و ديگر مواد انباشته شده است. تميز كردن بايد به صورت ساليانه و  ها، برگ شود. نگهداري معوالً شامل برداشتن كثيفي كند، مي آب وصل مي
توانـد   هـا در مخـازن مـي    ماه يكبار بازبيني شوند. شكاف ها بايد هر سه كار رفته در وروديه قبل از شروع فصل بارندگي انجام پذيرد. فيلترهاي ب

 وجود بياورد و همچنين بايستي فوراً تعمير شود. ه اي ب مسائل و مشكالت عمده
 
 
 



 كارآمدي فناوري استحصال آب باران
باشد. از آنجا كه بارندگي معمـوالً   كارايي و كارآمدي سيستم استحصال آب باران در يك محل خاص بسيار وابسته به مقدار و تراكم بارندگي مي

تواند به عنوان يك منبع مكمل بـراي مصـارف خـانگي اسـتفاده      به صورت نابرابر در سرتاسر سال توزيع شده است، استحصال آب باران تنها مي
هاي استحصال آب باران جزو  اوريباشد و بيانگر آن است كه فن هاي جدي در ارتباط با استفاده از منابع آب باران اندك مي شود. احتمال بيماري

شود تا هر گونه مواد زائد، در مخزن  سانتيمتر باالتر از كف مخزن سبب مي 10باشند. با وجود اين، قرار دادن شير آب،  مين آب ميمنابع مؤثر تأ
 ثيرگذار باشد. نتواند بر كيفيت آب ذخيره شده تأ نشست كند و همچنين ته

 شود: مين مياركت جامعه است كه به صورت زير تأصال آب باران نيازمند مشهاي استح در نهايت، طرح     
 حساسيت به نيازهاي افراد •
 دانش بومي و تجارب محلي •
 ل و در نظر گرفتن مسائل خانوارهابيني كام پيش •
 معه به واسطه ارائه قوانين مناسبهاي ملي و جا هاي كشاورزي همانند سياست در نظر گرفتن توسعه سيستم •

هـاي آب و   اي (قيمـت  هاي استحصال آب باران وجـود ندارنـد. بسـته بـه شـرايط منطقـه       هاي معتبر در زمينه كارايي اقتصادي سيستم داده     
سال به طول بيانجامد. با وجود اين، بايد در نظر داشت كـه بـراي    20تا  10هاي در دسترس)، دوره استهالك ممكن است بين  فاضالب، بودجه

 باشد. ها) يك دوره استفاده چندساله مدنظر مي ي اصلي (منبع ذخيره و لولهها گذاري سرمايه
باشـد، در نظـر    به طور كل، يك سيستم استحصال آب باران به عنوان يك عضو يكپارچه براي يك پروژه جديد كه داراي كارايي بيشتر مـي      

تـوان   ها) را مي ها و ناودان هاي اشتراك (براي پشت بام ه بسياري از هزينهتوان بر اساس اين واقعيت تشريح نمود ك شود. اين امر را مي گرفته مي
 گذاري مناسب در گذر زمان شود. اي طراحي نمود كه سبب بهينه كردن عملكرد سيستم و سرمايه به گونه

 
 استانداردهاي كيفيت آب باران

ـ  باش كيفيت آب باران نيازمند منابع داخلي است كه داراي اهميت حياتي مي كـار گرفتـه   ه ند زيرا در بسياري از موارد، براي مصارف آب شـرب ب
تواند هميشه نيازهاي آب شرب را برآورده نمايد چرا كه ممكن است آب باران از نظر باكتريايي در شرايط مناسـبي قـرار    شود. آب باران نمي مي

توانـد اسـتانداردهاي مـورد نيـاز آب شـرب را بـرآورده نمايـد،         ينداشته باشد. با وجود اين، تنها به اين دليل كه كيفيت آب استحصال شده نمـ 
هـاي   هفظت شده، آشاميدن آب باران از حوزباشد. در قياس با اكثر منابع آب سنتي محا توان استناد كرد و گفت كه آب براي شرب مضر مي نمي

توان از آب  دولت استراليا در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميباشد، حتي اگر تصفيه نشده باشد. سياست رسمي  ها معموالً سالم مي آبريز پشت بام
آوري شده، تميز و با مزه اندك و با بوي كم باشد؛ احتمال سـالم بـودن    باران براي نوشيدن استفاده كرد يا خير اين است كه اگر آب باران جمع

ر خواهد بود. البتـه بهتـر اسـت آب بـاران را قبـل از مصـرف،       كننده بيماري خاصي ايجاد نمايد كمت آن باالتر است و احتمال اينكه براي مصرف
 ترين حد ممكن برسد. جوشاند تا احتمال خطر به پايين

در بسياري از كشورهاي جهان، جايي كه منابع آب از نظر كيفي به مقدار كافي جهت مصرف انسان موجود نباشد، آب باران به عنـوان يـك        
گيرد. در برخي از جزاير دور افتاده در سرتاسر دنيا، آب باران ممكن است حتي بـه عنـوان يـك منبـع آب      مي منبع جايگزين مورد استفاده قرار

هـا، فضـوالت    هايي مانند بـرگ  آوري آب باران اين است كه مبرا از كثيفي قابل شرب براي جمعيت آن جزيره بكار آيد. مهمترين مسئله در جمع
تواند به عنوان يك منبع آب قابل شـرب   هايي مانند فلزات سنگين و گرد و غبار را گرفت. آب باران مي گيحيواني بوده و اينكه بتوان جلوي آلود

هـاي ارگانيـك و    كننـده  ثر براي حذف اكثر آلودهيلترهاي شني، يك راهكار ساده و مؤمورد استفاده قرار بگيرد. اثبات شده است كه استفاده از ف
 ها وجود داشته باشد. ر آب باران همانند ديگر آبباشد كه ممكن است د غيرارگانيك مي

 
 جمع بندي

مين ايـن  رو تـأ  مين آب شرب و غيرشرب با مشكل رو به رو هستند از ايني براي تأكشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ايران به صورت جد
هاي سطحي از پشـت   آوري آب گيري از جمع با بهره توان اظهار داشت شوند، كه مي ها مي هاي مختلف باعث كاهش اين تنش نياز از طريق روش

بـاران از سـطح پشـت بـام       آوري آب ن باشـد. هـدف از جمـع   سـاكنا  كننـده منـابع آب بـراي    مينهاي مسكوني به عنوان يـك تـأ   ساختمانبام 
خيـزي   نمايد باعث كاهش سيلهاي مسكوني، ايجاد ساختاري است كه عالوه بر اينكه بخشي از آب غيرشرب ساكنين شهرها را تامين  ساختمان

 و جلوگيري از انتشار آلودگي از طريق رواناب سطحي شهري شود.
توان با كمترين امكانات با صرف حداقل  باشد و مي آب مي كمكي تأمين استحصال آب باران يك گزينه مناسب براي خانوارها به عنوان منبع     

هايشـان   هاي خانگي آن است كه خود كاربران به نگهداري و كنترل سيستم ن براي سيستمهاي آ آوري آن پرداخت. يكي از مزيت انرژي به جمع
باشـد. مهمتـرين اشـكال     پردازند. با وجود اين، استحصال آب باران داراي برخـي اشـكاالت نيـز مـي     بدون نياز به اتكا به ديگر اعضاي جامعه مي

گـذاري نسـبتاً    هاي سـرمايه  ان باران ممكن است ببارد. ديگر اشكاالت همانند هزينهداند كه به چه ميز استحصال آب باران اين است كه فرد نمي
هاي مناسب و مالكيت صحيح ايـن مشـكل را برطـرف نمـود. حضـور بخـش        توان به واسطه طراحي سيستم باال و اهميت نگهداري باشد كه مي



هـاي مسـكوني در    سيسـتم استحصـال آب بـاران در سـاختمان     تواند موجب تسهيل در افزايش اجـرا  هاي دولتي مي خصوصي و يا حتي سازمان
اي كه بايد در طراحي يك سيستم استحصال آب باران انجام گيرد، اندازه دقيق حجم مخزن ذخيـره اسـت. مخـزن     شهرها گردد. مهمترين نكته

 بايد داراي ظرفيت ذخيره كافي باشد و اين كار بايد با حداقل هزينه انجام بگيرد. 
 هاي مسكوني بايد به نكات زير توجه داشت: هاي استحصال آب باران در ساختمان را سيستمدر اج     
شـود   ثيرگذار است. اگر منطقه آمار بارندگي مناسبي، نداشته باشد، باعـث مـي  مورد نظر بر روي عملكرد سيستم تأ آمار بارندگي منطقهد -1

هـاي مسـكوني در    ه باشد. استحصال آب باران از پشت بام ساختمانسيستم استحصال عملكرد مناسبي نداشته و توجيه اقتصادي نداشت
 شود. مناطق كم باران و خشك به ندرت اجرا مي

    گـذار هسـتند، هـر چقـدر سـطح     رياستحصال آب باران از پشت بام تأث مساحت، شيب و نوع پشت بام ساختمان مسكوني بر مقدار حجم -2
 ها داريم. همچنين جـنس  شود و ذخيره آبي بيشتري در هنگام بارندگي ران بيشتر ميپشت بام بيشتر باشد مقدار حجم استحصالي آب با

گذار است. هر چقدر ضريب رواناب نزديك به يك باشد مقدار حجم استحصال آب باران از پشـت  و شيب پشت بام در ضريب رواناب تأثير
 .شود بام بيشتر مي

گذارد. اگر حجم مخزن نسبت به مساحت پشت بام و مقـدار بارنـدگي    ير ميأثاده در اين سيستم بر ذخيره آب تحجم مخزن مورد استف  -3
تواند كارايي خوبي داشته باشد و از طرف ديگر اگر حجم مخزن نسبت به مساحت پشت بام و مقدار بارنـدگي   كوچك باشد، سيستم نمي

 توجيه اقتصادي ندارد. شود و هاي اجرا، تعمير و نگهداري مي بزرگ در نظر گرفته شود، باعث افزايش هزينه
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