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 ها آوري از سطوح بام ساختمان ارزيابي كميت و كيفيت آب باران قابل جمع

 )دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان هاي (مطالعه موردي:پرديس 
  

 6نادر جندقي و 5، داوود كريمي4بيروديان نادر، 3اصغر نعيمي ، 2محبوبه باي، 1امير سعدالدين
 Email: amir.sadoddin@gau.ac.ir  وم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشيار گروه آبخيزداري دانشگاه عل -1

 Email: b.mahbube@gmail.comدانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگانآموخته كارشناسي ارشد آبخيزداري  دانش -2
 Email: naemi472@gmail.com دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان و محيط زيست دانشكده شيالت ارشدشناس كار  -3
دانشگاه علوم كشاورزي و منابع مربي گروه محيط زيست  -5، گروه آبخيزداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشيار بازنشسته   -4

   دانشگاه گنبد كاووس منابع طبيعيمربي گروه  -6، طبيعي گرگان

 
 چكيده

طور  هايي كه به از روش، استجهان كمبود آب شيرين هاي  تحوالت و بحرانو عامل  قرن حاضر بزرگترين چالشيكي از 
 به مبحث انجام شده بر اساس يك تحقيقمقاله آوري آب باران است. اين    شود، جمع ميمنابع آب  رب فشارمستقيم باعث كاهش 

از نظر بيالن  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه هاي  ساختمانبام  آوري آب باران از  جمعامانه سنجي اجراي س مكانا
ارزيابي كيفي و ميكروبيولوژيكي آب باران در و نيز  هاي دانشگاه تجزيه و تحليل بيالن آب در پرديس پردازد. مي آبي و كيفيت آب

سنجي اجراي  هدف اصلي انجام اين تحقيق، امكان. نيز بررسي شد ي مختلفها بامسطوح از  آوري عقابل جمچند نمونه از آب 
باشد.  به منظور كاهش ميزان مصرف آب شهري ميآوري و استفاده از آب باران  از طريق جمعروشي هماهنگ با محيط زيست 

تواند از  ميهاي خشك  اي حتي در ماه طور قابل مالحظه ن بهآب باراو استفاده از آوري  نتايج محاسبه بيالن آبي نشان داد كه جمع
تر به  . نتايج بررسي پارامترهاي كيفيت شيميايي و ميكروبي، لزوم توجه دقيقبكاهدمصرف منابع آب شيرين شهري فشار 

يران منابع آب شهري سياستگذاران و مداين پروژه توجه  نتايجدهد.  هاي احتمالي آب در صورت استفاده شرب را نشان مي آلودگي
دهد. بدين  ها و دانش منطبق بر محيط زيست در راستاي معرفي و استفاده از منابع آبي مختلف افزايش مي حل را نسبت به راه

 ساز انجام تحقيقات كاربردي در آينده خواهد بود.  ترتيب نتايج تحقيق اخير زمينه
 

 گي آب، كليفرم، گرگانآوري باران از بام، كيفيت آب، آلود  جمعكليدواژه: 
 

 مقدمه
امروزه يك ميليارد نفر در جهان از دسترسي به منابع پايدار و مقرون به صرفه آب، محروم هستند با ادامـه ايـن رونـد، تـا سـال      

به همين دليل اكثر كارشناسان خبـره مسـائل آب در    .]1[ شدجمعيت جهان با اين بحران روبرو خواهند از ميالدي، دو سوم  2025
هاي متعدد، عدم  در برخي از نقاط كشور، به دليل وقوع خشكسالي .]2[دانند  آب مي نيا، نزاع جوامع بشري را در آينده بر سر منابع د

مقوله كمبود آب شيرين بـه بحرانـي    هاي آبي ديگر حوضهباالبودن هزينه انتقال آب از و  بندي در شبكه وجود شبكه آبرساني، جيره
و  هـا  تواند باعث كاهش اتكاء به منابع آب معمـول نظيـر چـاه    طور مستقيم مي هكه ب هايي يكي از روش. ]3[شده است جدي تبديل 

بـرداري از آب بـاران در محـل بـارش      آوري و بهـره  جمـع استحصال آب بـاران،   منظور از .باشد، استحصال آب باران است ها رودخانه
سـطوح آزاد   و بام، محوطـه اطـراف خانـه    هاي سطحي از يك سطح (پشت انآوري رواناب جري فرآيند جمع به . همچنين]4[باشد  مي

آوري آب و ارزيابي كارايي آنها از نظر  هاي مختلف جمع بدين منظور اطالع از روش .]5[شود  زمين) و استفاده مفيد از آن اطالق مي
هـاي طراحـي و در    واند ما را به بهترين گزينـه ت هاي كارآمد مي ويژه كيفيت فيزيكوشيميايي و ميكروبي با روش هاي مختلف به جنبه

 نتيجه حركت به سوي توسعه منابع آبي كشور سوق دهد. 
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وري آب باران، مربـوط بـه كشـور عـراق و داراي     آ هاي جمع ، اعتقاد دارند كه سرمنشأ اولين تكنيك]6[همكاران  و فالكن مارك
آوري آب باران، جهت بقا خود، ناخودآگاه مجبور  تكيه كامل بر جمع سال مي باشد. مردمان روزگاران قديم با 5000قدمتي بيش از 

جمـع   سـامانه كه در مـورد   يمطالعات مياناز  .]7[اند  شدههاي گذشته  آوري آب باران در طي قرن هاي بومي جمع به توسعه تكنيك
، در پژوهشـي بـه تشـريح    ]8[ و بـاقري  مهدي آبـادي  اشاره نمود: زير توان به موارد انجام گرفته است مي در داخل كشورآوري آب 

ها پرداخته است. آنها در ايـن مطالعـه ضـمن     تكنولوژي آبرساني كوير از جمله استفاده از آب جمع آوري شده از سطوح زمين و بام
مشاركت و راي بضمن به روزكردن اين سازه با دانش نوين،  اند كه بايد سازه به اين نكته مهم اشاره نموده گونه كيد بر طراحي اينأت

هاي سطحي از جمله  آوري آب ، در تحقيقي به بررسي سازه هاي بومي جمع]9[ولي و همكاران  شاهتالش كرد.  ،پذيرش مردمي هم
هـايي بهبـود   كار اهاند و با بيان ر آوري شده از سطوح زمين در مراتع خشك و نيمه خشك استان فارس پرداخته استفاده از آب جمع

ها بـراي مصـارف مختلـف در     . نتايج اين تحقيق نشان داده است كه استفاده از اين روشاند را مد نظر قرار داده هاي مورد نظر روش
آوري آب بـاران   هاي جمـع  دهد كه محققين، روش مينشان بررسي منابع علمي  مراتع مذكور نتايج رضايت بخشي را به همراه دارد.

 .اند هاي گوناگون مورد توجه قرار داده آن در مخزن را از جنبه ها و ذخيره آوري آب باران از بام ويژه جمع هب
ها در داخل كشور انجام شده است، اما هنور ابعاد وزواياي  آوري آب از سطوح بام با ارزشي در زمينه جمعمطالعات هر چند 

اين ز ارائه كارهاي اجرايي گردد. سا باشد تا بتواند زمينه محور مي –مختلف اين مبحث نيازمند تحقبقات گسترده تكميلي و مكان 
و امكان سنجي اجراي آن در دانشگاه  ها آوري آب باران از سطح بام ساختمان آوري مناسب براي جمعمطالعه با هدف بررسي فن

 علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان صورت گرفته است.
 

 ها مواد و روش
 مشخصات منطقه مورد مطالعه

(جديـد) دانشـگاه علـوم كشـاورزي و منـابع       2و  (قـديم)  1هاي  پرديس ،نجام اين مرحله از تحقيقمورد مطالعه جهت ا نطقهم
در  گرگـان  شهرمركز استان گلستان است و در شمال شرق كشور ايران واقع شده است.  شهرستان گرگان ،باشد مي طبيعي گرگان

كيلومترمربع در استان گلسـتان قـرار دارد.    47/32 حدودبا مساحتي  54° 45'تا   54°10'عرض شمالي و 36° 58'تا  °36 44'
بـارش   ميـانگين  درجـه سـانتي گـراد و    6/17متري از سطح دريا قرار گرفته كه داراي ميانگين دماي سـاالنه   107ارتفاع  متوسط
 -جـاده سـاري   به ترتيب در مركز شهر و در ابتـداي ورودي بـه شـهر گرگـان (    ها  . اين پرديس]10[ باشد متر مي ميلي 529ساالنه 

 )1(شكل  دباش هكتار مي 30و  7، به ترتيب حدود 2و  1 هاي مساحت پرديس اند. گرگان) واقع شده
 

 
 

  

 

 

 

 

  
 

   



3 

 

 موقعيت منطقه مورد مطالعه در ايران، استان و شهرستان گرگان -1شكل 
 

 روش تحقيق  
 وم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه عل 2و  1 هاي پرديسمحل در  آوري تعيين مقدار آب باران قابل جمعالف) 

 هاي ايستگاههاي بارش  از داده هاي مورد مطالعه و تعيين مقادير بارش منطقه به منظور رفع نواقص آماريدر مطالعه مذكور، 
و  .استفاده شد )1387تا  1358با پايه زماني مشترك (زرينگل، سد گرگان، سياه آب، غفارحاجي و قلي تپه آباد،  تقيهواشناسي  

براي همه  1آزمون تواليروش  از ها به منظور بررسي تصادفي بودن دادهعنوان ايستگاه معرف لحاظ گردد.  آباد به ايستگاه تقي
   نام برده انجام گرفت. هاي ايستگاه

در  سـاالنه  ش، ميانه و ميانگين بـار ها و بارش نظير آناز سطح دريا  ي ياد شدهها ايستگاهبر اساس معادله رگرسيون بين ارتفاع 
و  3(جـدول   استفاده شـد  1رابطه تعيين ميانه و ميانگين بارش ماهانه از  ادامه به منظوردست آمد. در  به 2و  1هاي  محل پرديس

با احتساب و در دو منطقه مورد مطالعه ) گالوانيزه (ايزوگام، ايرانيتي و حلبي ها بام). سپس با در نظر گرفتن مساحت انواع مختلف 4
مقدار آب باران قابل  ،دست آمده ه) و نيز مقادير ميانگين و ميانه بارش ماهانه ب1(جدول  ها بامبراي هر يك از  واناب متناظرضريب ر

 بر حسب ليتر ارائه شده است.آوري  آب قابل جمعمقدار  2در رابطه  تعيين شد. 2و  1در محل پرديس  آوري جمع

 2و  1هاي  ا در پرديسه مشخصات و مساحت انواع سطوح بام - 1جدول 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1رابطه 
 

 

  2رابطه 
 آوري (ليتر) متر) = مقدار آب باران قابل جمع مقدار بارش ماهانه (ميلي× مترمربع )  آوري (ميلي مساحت سطح جمع× ضريب رواناب 

 
وم كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه عل 2و  1 هاي پرديس در آوري تعيين خصوصات فيزيكوشيميايي آب باران قابل جمع ب)

 گرگان
آوري شده و نيز تأثير رنگ مخازن ذخيره آب بر روي كيفيت آب مخـزن   بام بر كيفيت آب جمع براي بررسي تأثير انواع پوشش 

بـر  هاي مورد انجام گرفته  آزمايش .شده است برداري نمونه 26/9/87تاريخ  هاي مختلف خروجي از بام ) از روانابدر زمان نگهداري(
بردري  پنج دقيقه پس از شروع بارندگي نمونه ترتيب كه نوبت اول حسب نوبت در فواصل زماني از شروع بارندگي انجام گرفت، بدين

 برداري با گذشت حداقل ده دقيقه پس از شروع بارش لحاظ شد. كه براي نوبت دوم نمونه انجام شد، در حالي
آوري شده در فضاي باز (بـدون برخـورد بـه     باشد و باران جمع رانيت و ايزوگام ميشامل ايدر منطقه مورد مطالعه ها  پوشش بام 

اتيلنـي   براي بررسي اثر مدت زمان نگهداري آب بر خصوصيات كيفيت آب از مخازن پليهر گونه بام) به عنوان شاهد لحاظ گرديد. 

يا پرديس  1بارش ماه موردنظر در محل پرديس و ميانه ميانگين 
 = متر) (ميلي 2

 )آباد تقي معرف (بارش ماه موردنظر در ايستگاه و ميانه ميانگين 
 متر) (ميلي

 متر) (ميلي  )آباد تقي معرف (در ايستگاه نظر ميانگين بارش ساالنه مورد متر) (ميلي 2يا  1ميانگين بارش ساالنه پرديس 

 پارامتر
 
 

 مكان

 ضريب رواناب در هر يك از سطوح

 رتفاعا
 (متر)

 ميانه بارش
 متر) (ميلي

 ميانگين بارش
 متر) (ميلي

8/0 9/0 95/0 
مساحت سطح 

گامي ايزو
 (مترمربع)

مساحت سطح 
ايرانيتي 
 (مترمربع)

مساحت سطح 
 حلبي گالوانيزه

 (مترمربع)

 628 12/619 135 24/10886 85/1194 96/2675 1پرديس 
 45/555 6/547 80 - 5/5291 55/7305 2پرديس 
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پارامترهـاي   در ايـن مرحلـه عبارتنـد از   مورد بررسي  پارامترهاي فيزيكوشيميايي .) استفاده گرديدمدت چهارهفته بهتيره و روشن (
  بود. EC وpH، TDS4دما، ذرات معلق، ، 3ل ذارت معلقك، 2نيترات، سولفات، سختي، قليائيت، پتاسيم، شوري، كدورت

كـدورت، شـوري و هـدايت    ميزان در دو دسته دستگاهي و تيتريمتري بر اساس روش استاندارد صورت گرفته است.  ها آزمايش
 تعيـين ميـزان   شـد. بـراي  اندازه گيـري   )001/0ژاپن، با دقت ساخت كشور  Horiba(مدل  5سنج آب كيفيت دستگاه باالكتريكي 

و نيز اكسيژن محلول بـه وسـيله   ساخت كشور انگليس)  1/0و دقت  Corningبا نشان  140(مدل  6فتومتر پتاسيم از دستگاه فليم
 AQUA-pHو دما از دستگاه  pHبراي اندازه گيري گيري شد.  ت ايتاليا) اندازهساخ HI9142،HAKNNAمتر (مدل  D.Oدستگاه 

و  E.D.T.Aروش كمپلكسـومتري بـا    ازگيـري سـختي    . براي انـدازه استفاده شد )01/0ساخت كشور استراليا با دقت  TPSمدل (
نيترات به روش بروسـين و   ،سنجي وزن به روش TDS نرمال استفاده گرديد. 02/0قليائيت به روش تيتراسيون با اسيد سولفوريك 

 استفاده گرديد. )001/0ساخت انگلستان و با دقت  Jenwayبا نشان  6100مدل( 7استفاده از دستگاه اسپكتروفوتومتربا 
مـورد آزمـايش قـرار گرفتـه      8كلي ايهاي كليفرم و  هاي ميكروبي، تعداد باكتري، وجود و يا عدم وجود باكتريدر مورد آزمايش

هـاي   وجـود و يـا عـدم وجـود بـاكتري     بررسي اي) استفاده شده است و براي  لوله MPN )5ها از روش  براي شمارش باكتري است.
درجـه   44و  37در دماهـاي   Ec Brothدر داخـل محـيط    (داراي كـدورت و گـاز)   هـاي مثبـت   كلي از كشـت نمونـه   يكليفرم و ا

دانشگاه علـوم   2  آوري آب در پرديس هاي مختلف جمع محل 2هاي  ه است. شكلشداستفاده  EMBو كشت در محيط گراد  سانتي
  دهد. كشاورزي و منابع طبيعي گرگان را نشان مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2در پرديس  آوري آب باران ساختمان محل جمع -2شكل 
 

 نتايج
 يانه بارش ماهيانهبا استفاده از ميانگين و م 2و  1هاي مختلف در پرديس  آوري از بام آب قابل جمع اديرتعيين مق

ميانه بارش ماهيانه نيز با استفاده از ميانگين و  1هاي مختلف در پرديس  از بامآوري  آب قابل جمع ادير، مق3و  2 هاي جدول
 ارائه شده است.

 با استفاده از ميانگين بارش ماهيانه 1هاي مختلف در پرديس  از بامآوري  آب قابل جمعمقدار  - 2 جدول
 پارامتر

 ماه

يانگين بارش ماهيانه در م
 متر) (ميلي 1 پرديس

آوري  آب قابل جمعمقدار 
 (ليتر) هاي ايرانيتي ازبام

 ازآوري  آب قابل جمعمقدار 
 (ليتر) هاي ايزوگامي بام

 ازآوري  آب قابل جمعمقدار 
 (ليتر) حلبي گالوانيزههاي  بام

 85/58 161392/5 738642/3 75/39 مهر
 91/57 172695/8 790373/7 80/67 آبان

 99/53 187702/5 859055 87/68 آذر
 74/58 140648/5 643703/4 65/70 دي

 96/64 182265 834169 85/14 بهمن
 117/3 221227 1012486 103/34 اسفند

 84/69 159722/7 731000/1 74/61 فروردين

 98/4 185583/2 849355/3 86/69 ارديبهشت

 46/41 87536 400624/5 40/89 خرداد

 38/72 73021/6 334196/7 34/11 تير

 53/45 100808/8 461369/7 47/09 مرداد
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 67/82 127910/9 585407/6 59/75 شهريور
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 با استفاده از ميانه بارش ماهيانه  1هاي مختلف پرديس  از بامآوري  آب قابل جمعمقدار  - 3 جدول

 پارامتر       
 ماه

ميانه بارش ماهيانه در 
 )متر يليم( 1پرديس 

 ازآوري  آب قابل جمعمقدار 
 )ليتر( هاي ايرانيتي بام

 ازآوري  آب قابل جمعمقدار 
 )ليتر( هاي ايزوگامي بام

 ازآوري  آب قابل جمعمقدار 
 حلبي گالوانيزههاي  بام

 )ليتر(
 49/99 107015/7 489776/9 49/99 مهر
 51/33 109877/1 502872/5 51/33 آبان
 58/01 124184 568350/7 58/01 آذر
 50/26 107588 492396 50/26 دي

 64/96 139063/2 636448/1 64/96 بهمن
 77/26 165387/9 756927/9 77/26 اسفند

 49/56 106100/1 485586/3 49/56 فروردين
 44/64 95570/17 437394/3 44/64 ارديبهشت

 28/34 60661/3 277627/5 28/34 خرداد
 27/8 59516/75 272389/3 27/8 تير

 22/46 48071/22 220006/7 22/46 مرداد
 40/9 87558/3 400726/6 40/9 شهريور

 

ميانه بارش ماهيانه نيز با استفاده از ميانگين و  2هاي مختلف در پرديس  از بامآوري  آب قابل جمع، مقدار 5و  4 هاي جدول
 .ارائه شده است

 با استفاده از ميانگين بارش ماهيانه  2مختلف پرديس  هاي از بام هآوري شد مقدار آب قابل جمع -4جدول 
 پارامتر

 ماه

ميانگين بارش ماهيانه در 
 متر) (ميلي 2پرديس 

هاي  ازبامآوري  آب قابل جمعمقدار 
 ايرانيتي(ليتر)

هاي  ازبامآوري  آب قابل جمعمقدار 
 (ليتر) ايزوگامي

 389682/53 317535/52 66/68 مهر
 416960/31 339763/01 71/34 آبان
 453186/35 369282/05 77/54 آذر
 339601/11 276726/33 58/11 دي

 440052/61 358579/93 75/29 بهمن
 534153/72 435258/88 91/4 اسفند

 385641/38 314242/56 65/98 فروردين
 448062/75 365107/05 76/67 ارديبهشت

 211366/69 172233/62 36/17 خرداد
 176295/26 143655/42 30/16 تير

 243407/26 198342/1 41/65 مرداد
 308859/49 251676/3 52/85 شهريور

 با استفاده از ميانه بارش ماهيانه  2هاي مختلف پرديس  از بامآوري  آب قابل جمعمقدار  -5جدول 

 

 پارامتر

 ماه

ميانه بارش ماهيانه در 
 متر) (ميلي 2پرديس 

هاي  ازبامآوري  آب قابل جمعمقدار 
 ايرانيتي (ليتر)

 ازآوري  آب قابل جمعمقدار 
 هاي ايزوگامي (ليتر) بام

 258417/7 210573/5 44/22 مهر
 265327/3 216203/8 45/4 آبان
 299875/1 244355/3 51/31 آذر
 259799/6 211699/5 44/45 دي

 335804/8 273632/9 57/46 بهمن
 399372/8 325431/7 68/33 اسفند

 256206/7 208771/8 43/84 فروردين
 230779/5 188052/2 39/49 ارديبهشت

 146482/8 119362/5 25/06 خرداد
 143718/9 117110/4 24/59 تير

 116080/7 94589/15 19/86 مرداد
 211432/7 172287/4 36/18 شهريور
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 دهد. مينشان  2و  1ر پرديس آوري با ميانه و ميانگين د آب باران قابل جمعآب و نيز رف اميزان مص 4و  3 هاي شكل

 
 

آوري (ليتر) با ميانه  و آب باران قابل جمع ميزان مصرف آب -3شكل 
 1و ميانگين بارش ماهانه در پرديس 

آوري (ليتر) با  و آب باران قابل جمعآب ميزان مصرف  -4شكل 
 2ميانه و ميانگين بارش ماهانه در پرديس 

 

در محل  هاي ذخيره شيميايي آب ذخيره شده در مخازن طي زمانو  يكيولوژميكروبيهاي  آزمايشمقادير د) 
 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 2و  1 هاي پرديس

قابـل  هـاي اّب   نتايج مربوط به تغييرات كيفيت آب از لحاظ ميكروبيولـوژيكي در مخـازن و آزمـايش كيفيـت شـيميايي نمونـه      
 آورده شده است 10تا  6 هاي ولجدها در  از سطح انواع بام آوري جمع

 تغييرات كيفيت آب از لحاظ ميكروبيولوژيكي در مخازن نگهداري آب -6جدول 
 وجود كليفرم تعداد باكتري  منبع نمونه تاريخ آزمايش

 كليفرم مدفوعي 350 آب باران 30/9/87
 - 26 مخزن روشن 15/10/87
 كليفرم مدفوعي 49 مخزن تيره 15/10/87
 - 5800بيش از مخزن روشن 6/11/87
 كليفرم مدفوعي 240 مخزن تيره 6/11/87

 

 

 نتايج آزمايش كيفيت شيميايي نمونه شاهد (فضاي باز) -7جدول 

  دما برداري نمونهوبت ت تاريخ
 گراد) سانتي (درجه

  سختي
 pH گرم بر ليتر) (ميلي

EC 
موس بر  (ميلي

 متر) سانتي
 كدورت

(N.T.U) 

 اكسيژن محلول
بر   گرم (ميلي 

 ليتر)
 شوري (%)

22/1/
86 

1 4/14 - 23/8 079/0 - 9/7 0 
2 3/14 75 03/8 022/0 6 6/8 0 

25/2/
86 2 3/14 37 7.24 037/0 16 4/7 0 

 آب از بام ايرانيتيهاي  نتايج آزمايش كيفيت شيميايي نمونه -8جدول 
دما  برداري توبت نمونه تاريخ

 گراد) سانتي (درجه
  سختي

 pH بر ليتر) گرم (ميلي
EC 

موس بر  (ميلي
 متر) سانتي

 كدورت
(N.T.U) 

 اكسيژن محلول
بر   گرم (ميلي 

 ليتر)

شوري 
(%) 

22/1/
86 

1 12 - 13/
8 

116/0 6 5/8 0 
2 12 53 1/8 053/0 5 8 0 

25/2/
86 

2 3/10 52 84/
7 

072/0 20 11 0 
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 يزوگامآب از بام اي هاي نتايج آزمايش كيفيت شيميايي نمونه -9جدول 

  سختي گراد) سانتي دما (درجه برداري توبت نمونه تاريخ
 pH EC گرم بر ليتر) (ميلي

 متر) موس بر سانتي (ميلي
 كدورت

(N.T.U) 
 اكسيژن محلول

 شوري (%) بر ليتر)  گرم (ميلي 

22/1/86 1 3/11 - 23/8 198/0 5 5/8 0 
2 5/12 32 85/7 066/0 11 8 0 

25/2/86  2 13 75 99/7 127/0 5/4 11 0 

 )25/2/86( هاي آزمايش دوم نتايج آزمايش ميكروبي نمونه -10جدول 
 2شاهد  2آزمايشگاه  2پست برق  آزمايش

(pour plate) cfu/1ml 70 4000 400 
(sourface plate) cfu/1ml 100 3000 250 

 170 49 33 (cfu / 100 ml)  اي  پنج لوله
 - - - راثسود و موناس در محيط آسپاراژين ب

 - - - سود و موناس در محيط استاميد براث
 + + + وجود يا عدم وجود كليفرم مدفوعي

 

 لف طي زمان تهاي فيزيكوشيميايي آب باران ذخيره شده در مخازن مخ ه) نتايج آزمايش
در  گيري ار هفته بعد از نمونهدر فواصل زماني يك روز، دو هفته و چه آوري فيزيكوشيميايي آب باران قابل جمع هاي آزمايشنتايج 

 ارائه شده است. 11در جدول هر يك از مخازن تيره و روشن 

  نتايج آزمايش فيزيكوشيميايي در مخازن نگهداري آب -11جدول 
 آوري چهار هفته بعد از جمع آوري دو هفته بعد از جمع آوري روز بعداز جمع زمان اندازه گيري

 مخزن روشن مخزن تيره نمخزن روش مخزن تيره اوليه نمونه
 8/11/87 8/11/87 14/10/87 14/10/87 27/9/87 تاريخ آزمايش

 4/18 3/18 18 1/17 1/15 (درجه سانتي گراد) دما
 N.T.U( 1 0 0 0 0( كدورت

pH 34/7 32/7 94/6 79/6 89/6 
 38 41 37 40 37 )گرم بر ليتر (ميلي سختي

 mg/lit( 44 46 44 53 45( قلياييت
K )p.p.m( 46/0 08/1 51/1 20/1 82/0 

p.p.m) TDS( 7 - - 6 3 
EC 52 73 59 59 58 متر) سانتي بر موس (ميلي 

 0 0 0 0 0 شوري (%)
 p.p.m( 0 0 0 0 0(  سولفات

 p.p.m( 0 0 0 0 0(  ذرات معلق
 قابل مشاهده است. 5و  4هاي  هاي مخازن و تيره در شكل وجود جلبلك در ته و كناره
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تشكيل جلبك در كف و كناره هاي مخزن روشن -6شكل                      تشكيل جلبك در ته مخزن تيره            -5شكل   

 

  گيري نتيجه
بر كاهش فشار مصرف آب شيرين به ويژه در  آوري نتايج محاسبه بيالن آبي نشان از موثر بودن مقادير آب باران قابل جمع

به ويژه بخش اول رواناب  مشخص شدآوري شده از  كيفي آب باران جمع در تجزيه و تحليل. باشد سال مي هاي خشك ماه
دهنده اوليه با طراحي مناسب قبل از ورود به مخزن اصلي از  باشد و بايستي با نصب فيلتر و انحراف آوري شده مناسب نمي جمع

 ورود آن به سامانه ذخيره آب خودداري گردد. 
هش يافته ااري تا حدي كدبر در نوبت دوم نمونه pHتوان مشاهده نمود كه مقدار  هاي مختلف نيز مي وط به بامهاي مرب در نمونه

توان به پارامترهايي چون سختي نيز  اين روند را مي .عكس اين حالت قابل رويت است رانيتيدر پوشش بام ايكه  ، در حالياست
به مرور زمان با ادامه بارندگي در ايزوگام باشد.  گيري شده صفر مي هاي اندازه هتعميم داد. پارامتر شوري تقريبا براي همه نمون

هايي از جنس ايرانيت  در بام ECيابد. مقدار  افزايش ميزمان تقريبا به مرور  pHبرخالف سختي و  يابد. ميزان كدورت افزايش مي
. مقدار اكسيژن محلول كند همين روند را طي مي ايزوگام هايي از جنس در بام ECدر ابتدا كاهش و سپس افزايش مي يابد. مقدار 

 در ابتدا كاهش و سپس افزايش مي يابد. ايزوگام و  هايي از جنس ايرانيت در بام
ها وارد آب باران شده اسـت و نوشـيدن آن بـراي     بام ساختمان  همچنين آب داراي كليفرم مدفوعي مي باشد كه اين باكتري از

در نتيجه آب قبل از مصرف بايد توسط كلر و ديگر مواد ضدعفوني كننده كامالً ضدعفوني شود و بعد از آن بدن خطرناك مي باشد، 
 استفاده گردد. 

دهنـد، اگـر چـه     زدگي و پوسيدگي مخزن، خـواص شـيميايي آب را چنـدان تغييـر نمـي      مخازن پلي اتيلني به دليل عدم زنگ
آزمايش مشاهده شـده اسـت ولـي ايـن تغييـرات چنـدان خـواص        در هنگام انجام تغييراتي در مقادير پارامترهاي فيزيكوشيميايي 

طوري كه آب غير قابل شرب شود (با توجه به كيفيت اوليه آب كه طبق استانداردهاي  كند به شيميايي آب را دستخوش تغيير نمي
 شود.  م، مزه و بوي نامطلوب ميباشد). در هر حال آب در اين مخازن تا حدودي داراي طع المللي براي شرب مطلوب مي بين

دهد كه سختي و قليائيت هـر   نتايج اندازه گيري پارامترهاي شيميايي در مدت چهار هفته در دو مخزن تيره و روشن نشان مي
در مخـزن تيـره    ECشود.  در هر دو مخرن ديده مي pHكنند و همچنين افزايش جزيي در مقدار  دو به مرور زمان افزايش پيدا مي

ي افزايش جزيي با گذشت زمان مي باشد. ولي در مخزن روشن داراي نوساناتي مي باشد بـه ايـن ترتيـب كـه ابتـدا افـزايش و       دارا
در هـر دو   TDSبوده و با گذشت هفته دوم در هر دو مخـزن صـفر شـده اسـت.      N.T.U 1سپس كاهش مي يابد. كدورت در ابتدا 

پيدا كرده است. پتاسيم در مخزن تيره تا هفتـه چهـارم افـزايش پيـدا كـرده       مخزن در هفته دوم افزايش و در هفته چهارم كاهش
مقداري كاهش پيدا كـرده اسـت. نيتـرات در هـر دو      نسبت به پايان هفته دوم است، ولي در مخزن روشن ابتدا افزايش ولي سپس

 و در هفته چهارم افت محسوسي داشته است.مخزن، ابتدا در هفته دوم افزايش 
ها در مخازن افزايش پيدا كرده است كـه   شود كه با گذشت زمان تعداد باكتري نتايج آزمايش ميكروبي مشخص مي با توجه به 

د كه البته جلبك در مخزن روشن رشد باش دليل اين امر نيز ورود آلودگي از بيرون به داخل مخزن و دليل ديگر آن رشد جلبك مي
ها در هفتـه   دهد كه تعداد باكتريور براي رشد جلبك). همچنين نتايج نشان ميخيلي بيشتري داشته است (به دليل فراهم بودن ن
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يافته، ولي در هفته چهارم با افزايش نسبي در مخزن تيره و يك افزايش غيرمعمول در مخـزن روشـن   دوم در هر دو مخزن كاهش 
ست در حالي كه در مخزن روشن در هفته دوم و همراه بوده است. كليفرم مدفوعي در مخزن تيره تا پايان هفته چهارم زنده مانده ا

چهارم كليفرم مشاهده نشده است. همچنين با مشاهده داخل هر دو مخزن تيره و روشن مشاهده شد كه تا هفتـه دوم هـيچ گونـه    
باشـد، ولـي در مخـزن روشـن      جلبكي در داخل مخازن رشد نكرده است و در هفته چهارم در مخزن تيره مقدار كمـي جلبـك مـي   

 ه است.هاي فراواني موجود بود هاي مخزن و همچنين كف مخزن جلبك طوري كه كناره هاي فراواني ديده شد به بكجل
شود از مخازن پلـي اتيلينـي    توان نتيجه گرفت كه مي در نهايت با توجه به نتايج آزمايشات فيزيكوشيميايي و ميكروبيولوژي مي

ط آن كه از مخازن با رنگ تيره استفاده شود تا از رشد جلبـك بـه ميـزان زيـادي     براي نگهداري آب شرب استفاده كرد البته به شر
جلوگيري شود و كيفيت آب دچار افت ميكروبي نشود و همچنين تدابيري انديشيد تا از ورود ميكروب و آلودگي به داخـل مخـازن   

ن بـه منظـور سـهولت در اسـتفاده از آب     هاي مناسب و نصب شيرهايي در پايين مخاز جلوگيري شود. همچنين استفاده از درپوش
 باشند. هاي ديگر جلوگيري از آلودگي مي داخل مخزن و جلوگيري از ورود آلودگي به داخل مخازن نگهداري آب راه

هاي  حل توان يكي از راه را مي ها ساختمان بام سطحآوري آب باران از  بود آب شيرين و مشكالت ناشي از آن، جمعمبا توجه به ك
نيز و  )به لحاظ جلوگيري از هدررفت(سازگار در مناطق پرباران توان سامانه  اين سامانه را مي كه به طورياين مشكل دانست كاهش 

و امكان  ها آوري آب باران از سطح بام ساختمان آوري مناسب جمعبررسي فن به منظور .تلقي نمود. (ذخيره آب) در مناطق خشك
كه نتايج آن نشان دهنده استفاده از مخازن  علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان انجام شد تحقيق حاظر در دانشگاهآن، سنجي 

دانش  در منطقه مورد مطالعه است. ، گندزدايي و ضدعفوني كردن آب جمع شدهاحداث فيلتر قبل از ورود آب به مخارن ،اتيلني پلي
بر اساس آزمون  گشايي تجربه و مسأله ها به جهان كه نتيجه سالهاي يادگيري، فهم و نگرش  شيوه آوري آب باران را كه بومي جمع

همواره بايد و پايدار  هزينه كم يروشبه عنوان ، لذا توجه به دانش بومي با هدف ارتقاء آنان باشد دانست و خطا به وسيله مردم مي
  كشور قرار بگيرد.ريزان  نظر متخصصين و برنامهمد 

 
 فهرست عالئم

-1  Runstest 
2- Nephelometric Turbidity Units (N.T.U) 
3- Total Suspended Solids   
-4  Total Dissolved Solid 

5- Water Quality Checker V-10 
6- Flame photometer  
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