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 چكيده:

     مصرف آب گندزدايي شده  عالقه به كاهش و كه به علت كيفيت ذاتي آب باران يك مهارت قديمي هستجمع آوري آب باران 
 طبيعي است وpH تقريباَ داراي يك  همچنين نرمي آن داراي ارزش شده است. و مي باشد. آب باران به خاطر خلوص

جمع  .نداردرا مصنوعي  ديگر آالينده هاي طبيعي و مواد معدني و ها، نمك به گندزدايي محصوالت فرعي، زياد احتياج
 تكنولوژي، روش ها، حدود، دامنه و ذخيره آب باران وجود دارد. انتقال و ن جمع آوري،درماهيت آ آوري آب باران،

بشكه ها براي آبياري باغچه ها در مناطق  استفاده هاي ديگر باعث تغيير سطح آب باران در اهداف و پيچيدگي سيستم ها،
كاهش منابع آب  .وجود دارددر مقياس بزرگ جمع آوري آب باران براي تمامي مصارف خانگي  مي شود.  شهري

 روشهاي مدرن عمليات از آب هاي زيرزميني، انعطاف سيستم جمع آوري آب باران و كيفيت پايين بعضي از زيرزميني،
توليد آب حدااكثربربرتري اين سيستم  .مي باشدمهمترين داليل براي جمع آوري آب باران براي استفاده هاي خانگي 

به آبياري بسيار نياز است. اين مقاله تالش تحقيقاتي مشترك با معموال يعني زماني كه  ،است درطول گرمترين روز سال
مي باشد تا بتوان از آن  حاصل از آب باران هدف سازگاري و توسعه فناوري هاي مقرون به صرفه براي جذب و حفظ رواناب

 .به عنوان يك منبع با ارزش در منازل استفاده كرد

 ران، رواناب، سيستم هاي جمع آوري آب باران، تكنولوژي و طراحي سيستم.آب باواژه هاي كليدي: 

 
 مقدمه-1

       تكنولوژي استحصال آب باران شامل جمع آوري، انتقال و ذخيره باران براي استفاده هاي بعدي مي باشد. آب جمع آوري شده
عموما در يك تانك ذخيره گشته يا براي  مي تواند از سطح سقف تميز، سطح زمين و يا حوزه هاي سنگي باشد. اين آب

        ايفا رواناب تغذيه آب هاي زيرزميني هدايت مي شود. فيلتراسيون در اين سيستم نقش بسيار مهمي را در مديريت
باشد، سيستم جمع آوري آب جهت كاربردهاي گوناگون كه در آنها نيازي به كيفيتي در حد آب آشاميدني نمي. مي كند
باشد. جمع آوري آب باران در ها، شستشوي لباس و غيره قابل اجرا ميش تانك توالت، شستشو و آبياري باغچهمانند فال

       شود. از آنجا كه آب باران از نظر امالح بسيار سبكبسياري از مناطق دنيا به عنوان منابع آب آشاميدني استفاده مي
% 50توان تا بيش از  با جمع آوري آب باران مي هت شستشو مي باشد.باشد، نيازمند مصرف كمتري از مواد شوينده ج مي

عمده زمين و سطح سطح جمع آوري آب باران را مي توان به دو گروه . جويي نموددر مصرف آب شرب خانوارها صرفه
       تقسيم كرد. سقف

اما در گروه  ر مخزني ذخيره مي گرددهمان طور كه مشخص مي باشد در گروه اول آب از سطح زمين جمع آوري گشته و سپس د 
 دسته بندي كامل اين مهم نشان داده شده است. 1دوم سطح جمع آوري آب باران، سطح مؤثر سقف مي باشد. در شكل 
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 [1]ي استفاده از آن در مقياس كوچك اران و نحوهب. سيستم جمع آوري آب 1شكل 

 
 صارف خانگي عوامل متعددي بايد در نظر گرفته شود:آب باران براي مدر هنگام انتخاب سيستم جمع آوري 

 سطح بارانگيريي نوع و اندازه •
 داده هاي محلي بارندگي و الگوهاي آب و هوايي •
 خانواده تعداد اعضاي  •
 طول دوره خشكسالي  •
 منابع آب جايگزين •
 هزينه استفاده از سيستم جمع آوري آب باران •

 كه عبارتند از:ل متعددي بايد در نظر گرفته شوندعمده براي آبياري در نظر گرفته شود، عوامهنگامي كه جمع آوري آب باران به طور 

 شدت بارندگي و ميزان تبخير و تعرقمقدار،  •
 و عمق خاك وذ خاك، ظرفيت نگهداشت آب در خاكنرخ نف  •
 ويژگي هاي محصول مانند نياز به آب و طول دوره رشد  •
  بهاى زيرزمينىآبررسى   •
 اعي و اقتصادي از قبيل تراكم جمعيت، نيروي كار، هزينه هاي مواد و مقررات حاكم بر استفاده از منابع آبعوامل اجتم •

   در حال حاضر، جمع آوري آب باران به طور معمول در تمام مناطق دنيا با روش طراحي به روز واستانداردهاي مربوط به آن انجام 
اري از سطوح برداشت شود، اما سيستم جمع آوري آب بام عمدتا به عنوان اگر چه آب باران مي تواند از بسي مي گيرد.

برداشت آب باران با كيفيتي استفاده مي شود كه پس از نصب و راه اندازي و تعمير و نگهداري مناسب اين سيستم، آب 
مجموعه و  ازدهيبباران را تصفيه مي كند. مساحت موثر سقف و مواد مورد استفاده در ساخت سقف تا حد زيادي بر 

 كيفيت آب تاثير مي گذارند.

 :است شده تشكيل اصلي عنصر چهار از كلي طور به باران آب ها داده آوري جمع سيستم

 آوري آب باراني جمعناحيه )1(



 ناودان و ها لوله شامل انتقال سيستم يك )2(
 و سازي، ذخيره مركز يك )3(
 .پمپ يا و آب شير از متشكل تحويل سيستم يك )4(

 سازي در شكل ذخيره و انتقال امكانات شامل باران آوري آب جمع سيستم سمت به ساختمان يك بام پشت از ساده يكشمات نمودار 
 داده شده است. نشان 2

 

 نمودار شماتيك سيستم برداشت آب باران از سطح سقف .2شكل

 اجزا و مواد تشكيل دهنده سيستم -2

منابع  به سمت را باران آب مي باشد كه ناودان  و سقف مانند اي ساده شامل ساختار كلي طور به آوري آب بارانجمعسيستم  )1(
 مي كنند، به آوري جمع باران را آب از زيادي حجم راحتي ها، به بام پشت به دليل اينكه .كندسازي هدايت مي ذخيره
 بهيك ناحيه باران گير، مقدار و كيفيت آب باران جمع آوري شده از   .هستند آل ايده بسيار باران گير يناحيه عنوان

شدت باران، سطح پشت بام، نوع مواد بام و محيط اطراف آن بستگي دارد. پشت بام ها بايد از مواد شيميايي بي اثر مانند 
ي چوب، پالستيك، آلومينيوم، و يا فايبر گالس ساخته شود. بهترين مواد مورد استفاده در بام شامل تخته سنگ، سفالها

يا فوالدي همچنين سقف كاهگلي ساخته شده از برگ نخل نيز  ورقهاي گالوانيزه، آهني وباشند. ني ميرسي و سفالهاي بت
    مناسب هستند. به طور كلي، مناطق رنگ نشده و بدون پوشش سطحي مناسب ترين نواحي هستند. اگر رنگ استفاده

 بايد غير سمي (بدون سرب) باشد.  مي شود،
تقال آب باران از سقف ناحيه باران گير به سيستم ذخيره سازي، توسط اتصال زهكشهاي سقف نيازمند ان يك سيستم انتقال )2(

(لوله هاي تخليه) و لوله كشي از باالي پشت بام به يك يا چند مجراي آب است كه انتقال آب باران از طريق يك سيستم 
) و يا فوالد ضد PP)، پلي پروپيلن (PEلن (ترين اين لوله ها از جنس پلي اتي فيلتر به مخازن ذخيره سازي است. مناسب

و قبل از استفاده، بايد آن را براي حذف ذرات و بقاياي موجود تصفيه قبل از ذخيره سازي آب در مخزن  باشند. زنگ مي



كردن كرد. انتخاب سيستم فيلترينگ به شرايط ساختمان بستگي دارد. سيستم هايي كه جريان اوليه باران را پس از فيلتر 
هدايت مي كنند بدون شك الزم مي باشند. اين سيستم آالينده هاي موجود در آب باران كه ه دور از مخزن ذخيره سازي ب

انحراف جريان اوليه داراي اندازه هاي استاندارد مي سيستم هاي  كند.باالترين حد آن در اولين رگبار مي باشد را حذف مي
 .[2]ارائه گشته است 1 دول. طول استاندارد محفظه آن ها در جباشد

 
 ي منحرف كننده اولين جريان.محاسبه طول محفظه1جدول 

 (اينچ) PVCقطر لوله از جنس  (اينچ بر گالن) طول محفظه

75/32 3 

5/18 4 

25/8 6 

58/4 8 

 
به فضاي موجود،  باشد. با توجهآوري شده براي استفاده در هنگام نياز مي، جهت ذخيره آب باران جمعتانك يا مخزن ذخيره )3(

در زير زمين ساخته شود. اين سيستم ممكن است به عنوان بخشي از ساختمان  ك مي تواند باالتر از تراز زمين و يااين تان
و يا ممكن است به عنوان يك واحد مجزا واقع در فاصله دورتر از ساختمان ساخته شود. مخزن ذخيره سازي بايد از يك 

0Fح، فوالد و بتن مسلحماده بي اثر مانند بتن مسل

و يا فوالد ضد زنگ ساخته شود، و يا آنها را مي  ،  فايبر گالس، پلي اتيلن1
توان از چوب، فلز، يا خاك همان زمين ساخت. انتخاب مواد، به در دسترس بودن و قيمت آنها بستگي دارد. انواع مختلف را 

مالت (ظروف بزرگي كه از مالت هايي، تقويت شده با سيم مي توان از جمله مخازن فوالد و بتن مسلح استوانه اي، كوزه 
يا مخازن به هم پيوسته نام برد. مخازن پلي اتيلن، رايج ترين و ساده ترين نوع مخزن  ساخته شده است) ، مخزن تكي و

و  براي درست كردن و اتصال به سيستم لوله كشي است. مخازن ذخيره سازي بايد كدر شده تا مانع رشد جلبك  شوند
بايد به منظور كاهش انتقال آب از راه دور، نزديك به نقاط عرضه و تقاضا واقع شوند. جريان آب به داخل مخزن ذخيره 

ي آب باران از تكان خوردن آيد. مدخل آرام كنندهسازي نيز در كيفيت آب مخزن عامل تعيين كننده اي به حساب مي
، آب ذخيره شده از تميزترين بخش مخزن، درست در زير سطح رسوب جلوگيري مي كند. به محض خروج آب از مخزن

استفاده از يك سرريز زانويي شيب دار جهت تخليه هر نوع ماده  شود.آب، با استفاده از يك فيلتر شناور، استخراج مي
ات و خيره  بايد جهت جلوگيري از ورود حشرهمچنين مخازن ذ شناور و براي محافظت از گازهاي فاضالب ضروري است.

 حيوانات بسته نگه داشته شوند.
 دهد و معموال شامل يك پمپ كوچك، مخزن تحت فشار،لوله وكه آب باران را به محل مصرف انتقال مي سيستم تحويل )4(

شيرآب است، چراكه انتقال تنها با استفاده از ثقل بر روي محل امكان پذير نيست. در صورتي كه آب باران به عنوان منبع 
،  UVهاي ازن يا استفاده مي شود، گندزدايي از آب باران حاصله، به روش فيلتراسيون و يا ضدعفوني كننده آب آشاميدني

 . [3]باشدالزم مي
معموال گران ترين بخش از سيستم برداشت آب باران است كه نيازمند يك طراحي و ساخت  مخازن يا تانك هاي ذخيره سازي، )5(

ي مخازن مانع در برابر دخول آب و آلوده شدن آب جمع آوري شده باشد. طراحي كليه باشد. مخزن بايد با دوام، دقيق مي
 آب باران بايد حداقل شامل موارد زير باشند:

 
 پوشش جامد محكم 

  يك فيلتر ورودي درشت 

   سرريز لوله يك 

 كردن تميز در تسهيل منظور به زهكش و تشتك، ، بزرگ دريچه يك 
                                                            

1 ferrocement 



 پمپ يا شير مثال عنوان به نكند، ودهآل را آب كه استخراج سيستم يك. 

 :شود مي بندي طبقه دسته دو در خانگي باران آب برداشت براي سازي ذخيره مخازن

 و باشندتر مي رايج سقف، آوري آب جمع براي ، زمين از باالتر يا مخازن سطحي الف)

 .است حيآوري آبهاي سطهاي جمع سيستم زيرزميني، رايج براي يا و سطحي مخازن زير ب)

آب  خاك و فشار برابر در مقاومت به قادر اي باشد كهبايد به گونه سطحي زير مخازن يا تانك يديواره براي ي طراحينحوه و مصالح
مخازن واقع  توانند به مي همچنين ي درختانها ريشه. است باشد خالي مخزن كه وقتي خارج مخزن، از خاك موجود در

 .رسانند آسيب زمين زير در

 آوري آب بارانطراحي يك سيستم جمع-3

و با همكاري تيم متشكل از مهندسان، كشاورزان، اقتصاد دانان و ب باران براساس رويكردي يكپارچه سيستم هاي جمع آوري آ
  سازمان هاي حفاظت از آب طراحي و اجرا مي گردد.

 :رتند ازعباستم هاي جمع آوري آب باران در طراحي و ارزيابي سي مؤثر فاكتورهاي

 الگوهاي بارندگي 

 توپوگرافي و الگوهاي تخليه آب 

 مفاهيم معماري 

 طرح اقتصادي مناسب 

 سالمتي و زيباشناسي 

 مفاهيم توسه پايدار 

براي طراحي سيستم هاي جمع آوري آب باران داده هاي بارندگي بايد از ايستگاه هاي هواشناسي جمع آوري گردد. اين داده ها در 
 طراحي براي وزانه و ماهانه و اينكه سيستم قادر به تأمين نيازهاي مورد تقاضا مي باشد را فراهم مي آورد.ارزيابي بارندگي ر

 بهتر است اطالعات مختص .مي باشد الزم ساله 10 حداقل دوره يك ، اطالعات بارندگي در باران آب برداشت سيستم يك
در  ي هواشناسي، كشاورزي و هيدرولوژيتوسط گروه ها داده ها براي يك منطقه خاص را مي توان .مكان طراحي باشد

چون مقدار بارندگي جمع آوري شده نيز براساس توپوگرافي مي باشد، بنابراين  مراكز تحقيقاتي و فرودگاه ها به دست آورد.
ابل برداشت اين داده ها به برآورد كمي مقدار آب باران  ق سطح زمين نيز بايد فراهم گردد.  (DEMs)مدل ارتفاع رقومي

 از سطح زمين كمك شاياني دارد.

مصرف آب  (ي مخزن، در زيرتوضيح داده شده است: يك روش ساده جهت تعيين حجم ذخيره سازي مورد نياز، و در نتيجه اندازه
 قل ميزان مصرف پذيرفته شده است)به عنوان حداليتر به ازاي هر نفر در روز   20تخميني

 

   ليتر در ماه 3000ليتر يا حدود  36500ي پنج نفري، تقاضاي آب ساالنه د خانواده است. در يك خانواده= تعداد افرا nكه در آن  
ليتر خواهد بود. ميزان  12000مي باشد. براي يك دوره خشك چهار ماهه، حداقل ظرفيت ذخيره سازي مورد نياز حدود 

ستگي دارد. مقدار آب باراني كه مي تواند  جمع آوري جمع آوري آب باران به بارش ساالنه، سطح سقف و ضريب رواناب ب
 شود برابر است با:



 ضريب رواناب X مساحت (متر مربع)X متر در سال) = ميزان بارش (ميلي  شده آوري جمع باران آب مقدار

 باران راندمان جمع آوري آب   3-1

رواناب  ضريب بازده رايج مورد استفاده، .دارد بستگي بارندگي كل مقدار و نگهداري و تعمير ، ساخت و طراحي شده، استفاده مواد به 
 .ميباشد 8/0 صورت رواناب ظاهر مي شود و اين مقدار معادل به كه است بارشي درصد كه ميباشد 

 حدود سال رواناب سقف در طول ضريب شوند، مي استفاده بام يي تشكيل دهندهماده عنوان به سيماني اگرسفالهاي مقايسه، براي
. برداشت دارند فناوري به توجه با درصد  50 از كمتر آوريي معموال جمع رس خاك سفالهاي كه حالي در است، درصد 75

 . [4]مي باشند ) درصد80-90( در حدود وري بهره بهترين داراي فلزي و پالستيك هاي ورقه
 بسيار ضروري شود ساخته دقت با و شده طراحي خوبي هب كه يك سيستم آبراهه باران، آب برداشت سيستم از موثر برداري بهره براي

 صورتي در شد خواهد تخليه سازي ذخيره مخزن به بام پشت در شده آوري جمع باران آب از بيشتر يا %90 است چراكه
 و فلز پايين هاي لوله و ناودان براي رايج مواد .شده باشد نگهداري و نصب درستي به پاييني كشيسيستم لوله و ناودان كه

 مي گيرند. قرار استفاده مورد  نيز چوب بامبو و سيمان، بر مبتني هايفراورده اما همچنين باشند، پالستيك مي
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درصد از  35شود. حدود گالن آب توسط يك اينچ بارش باران بر روي يك فوت مربع از مساحت سقف توليد مي 6/0در تئوري، حدود 
هاي اين ناحيه، به دليل تبخير، نشت و يا انحراف توسط شويندگي سقف غير قابل دسترس مي گردند. بر اين اساس، بارش

مقدار آبي كه مي توان از يك قسمت سقف براي مقداري معين از بارش برداشت كرد را نشان مي دهند.  زيرمعادله 
ارش بر روي يك فوت مربع از سقف بازدهي حدود چهاردهم گالن آب قابل ، يك اينچ بدنشان مي دههمانطور كه معادله 

 .[5]داردرا منطقه  در استفاده

G=0/4 RA  

G=  (گالن) مقدار آب جمع آوري شده 

R= اينچ( بارندگي(          

A= مؤثر سقف سطح فوت مربع(  )   

ه در نظر گرفته شود، بايد اندازه سيستم طوري طراحي شود در صورتي كه آب باران را به عنوان تنها منبع آب آشاميدني براي خانواد
كه بيشترين مقدار بارندگي را جمع آوري كند و ذخيره آب به اندازه كافي و حتي در سال هاي خشك نيز جوابگوي نيازها 

 . [6]ي متوسط پيشنهاد شده است%  بارش ساالنه50باشد. در اين مورد، مبناي طراحي بر اساس
رندگي با شيب بيش از حد تند و يا يك رويداد بارندگي شديد ممكن است ميزان بارندگي را به علت طغيان آبراهه ها از ي بامحدوده 

، سطوح پشت بام در نزديكترين محل ممكن به مخزن قرار كوتاه كردن طول اجرايي لولهبراي حد مورد انتظار كاهش دهد. 
 مي گيرد. 

   ل سال (به جز تقاضا براي شرب) بسيار ناهمگن است، مخزن بر اساس بارش ساالنه و تقاضااز آنجا كه بارش و تقاضاي آب در طو
نمي تواند طراحي شود. در عوض، تقاضاي كل در طي ماه هاي خشك بايد تخمين زده شود، و اين حجمي است كه بايد 

 .در ابتداي فصل خشك ذخيره سازي شود
استفاده از مخازن سبك وزن پشم شيشه، فلز و يا پلي اتيلن ممكن  ا كمتر باشد،گالن ي 5000اگر حجم ذخيره سازي مورد نياز 

خواهد بود. مزيت آنها اين است كه مي توان آنها را به راحتي به سايت منتقل و در جاي كوچكتر و با تجهيزات سبكتر به 
كنند اما از سوي ديگر، آنها قدرت  يكار برد و مزيت اصلي اين مخازن اين است كه بر خالف مخازن بتني آب را قليايي نم

د و اين موضوع در صورتي كه مخزن عميق باشد و يا در زير پاركينگ باشد و يا به طوركامل نهاي بتني را ندار تحمل تانك
 . [7]اهميت دارد درخاك قرار داده شه باشد،

 



 نتيجه گيري -4
باشد. فشار بر منابع آب، افزايش صورت كمبود آب و افزايش تقاضا مي ها براي تامين آب دربرداشت آب باران يكي از بهترين جايگزين

هاي بزرگ و بدتر شدن كيفيت آب، توانايي برداشت با  آب شيرين از منابع سنتي را  اثرات زيست محيطي ناشي از پروژه
 كند.مي براي تقويت منابع آب را ارائه كند. برداشت آب باران فرصتي مناسب محدود مي

طرح استحصال ، به خصوص در كشورهاي در حال توسعهجوامع شهري و روستايي  درتكامل طرح جمع آوري آب باران  ستايدر را
 .كردتقسيم  ي زيربه بخش ها را مي توان آب باران

 ارزيابي سيستم هاي جمع آوري آب باران  .1

 تحقيق، توسعه و طراحي مناسب .2

 بازاريابي محصوالت .3

 اقتصادي –تحقيقات اجتماعي  .4

 آموزش كاربران .5

 توسعه مشاركت با موسسه ها و سازمان هاي محلي  و بين المللي .6

 متر ميليارد 5 حدودتبخير و دنباش نمي كشت به قادر آب كمبود علت به كشور زراعي اراضي از سوم دو به نزديك با توجه به آنكه
مدرن و كم هزينه در مقايسه با بهره برداري با استفاده از اين روش  به علت فاصله بين منبع توليد آب و مصرف آن، مكعب

 .آب كشور به اقتصاد آن نيز كمك كردمنابع  از سفره هاي آب زيرزميني، مي توان عالوه بر حفظ
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Abstract 
Rainwater harvesting is an ancient technique enjoying a revival in popularity due to the inherent 
quality of rainwater and interest in reducing consumption of treated water. Rainwater is valued for its 
purity and softness. It has a nearly neutral pH, and is free from disinfection by-products, salts, 
minerals, and other natural and man-made contaminants. Rainwater harvesting, in its essence, is the 
collection, conveyance, and storage of rainwater. The scope, method, technologies, system 
complexity, purpose, and end use vary from rain barrels for garden irrigation in urban areas, to large-
scale collection of rainwater for all domestic uses. The depletion of groundwater sources, the poor 
quality of some groundwater, high tap fees for isolated properties, the flexibility of rainwater 
harvesting systems, and modern methods of treatment provide excellent reasons to harvest rainwater 
for domestic use.  
An advantage of condensate capture is that its maximum production occurs during the hottest month 
of the year, when irrigation need is high. The paper describes a collaborative research effort aimed at 
the adaptation and development of affordable technologies for capturing and retaining rainwater 
runoff including that from roof tops; and using this as a valuable source of water to supplement the 
water needs of households.   

Keywords: Rainwater, Runoff, Rainwater harvesting systems, Technology and design of system. 
 
 

 

 

 

mailto:saeid@cc.iut.ac.ir

