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 چكيده

و ضرورت صرفه و استفاده از روش كمبود آب در بسياري از شهرهاي بزرگ مطرح است هاي جديد براي جويي
مي پيشگيري از بحران از يك روش مناسب، جمع. شود هاي احتمالي احساس و استفاده آوري آب باران پشت بام منازل

مي آبياري فضاي سبز باغچهآن براي  و شستشوي پاركينگ باشد كه در اين مقاله با تشريح يك نمونه به اجرا در آمده ها
و ابتدا حجم آب قابل استحصال باران با حجم آب مورد. در شهر كرج معرفي شده است نياز براي آبياري مقايسه

ي حل اين مشكل، سينك دومي در آشپزخانه برا. مشخص شده است كه در دوره خشك، كمبود شديد آب وجود دارد
و مواد غذايي بدون مواد شوينده دارد پيش دو سال. بيني شده است كه اختصاص به هر گونه شستشوي ظروف
مي اندازه و تجربه نشان داد كه با استفاده از مخزني با حجم دو متر مكعب از44توان، گيري درصد از آب مورد نياز را

و  ود37طريق سينك مي19رصد را از طريق بام تامين نمود . شود درصد باقيمانده الزاما از شبكه آب شهري برداشت
و صرفهو سازمان آب با اعمال سياست شود شهرداري توصيه مي جويي هاي تشويقي نسبت به توسعه اين الگو در شهرها

.هر چه بيشتر در مصرف آب ارزشمند كمك كنند

آوري آب سينك، آبياريح آب، منابع آب، پشت بام، سامانه مكمل جمعسيستم سطو:كلمات كليدي  

:مقدمه

در. بزرگ در ايران استيشهرهادر كمبود آب يكي از مشكالت مهم به ويژه و نقش آن با توجه به حساسيت موضوع

و صرفه و هشدار به كاهش مصرف جمعي به كراتايه جويي در رسانه زندگي روزمره مردم، اخبار مربوط به كمبود آب

از) 1389(كاويان ). 1392همشهري آنالين،(شود مشاهده مي زيست كمبود رئيس سازمان حفاظت محيطبه نقل

و9جدي آب در  كه. گزارش كرده استرا شهر كشور34استان در برخي از شهرها وضعيت به حدي بحراني است

و مي يا جيره موضوع قطع آب شكل).1392ايلنا،(شود بندي مطرح و مصرف آب گاهي به عدم تعادل بين تامين

هاي تامين منابع آب جديد يكي از راه.يابد كاهش فشار در شبكه آب شهري به ويژه در ساعات اوج مصرف نمود مي

و در عين حال به تدريج مقابله با اين بحران است و كه معموال بسيار پرهزينه بوده ميمحدود .شود محدودتر
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آن مصرف خانوارها است،ه آب مصرفي شهرهابخش عمد و فضاي سبز داخل صرف آبياري باغچه كه قسمتي از ها

با اين دو منظور موجود نيستآمار روشني از سهم آب مصرفي براي. شودميو پاركينگطو شستشوي حيامنازل  ولي

مي توجه به  و نظافت، و گياه گل تو عالقه ايرانيان به از طرف ديگر استفاده از آب شرب. جهي باشدتواند مقدار قابل

و هزينه و بهداشتي براي آبياري منطقي نبوده مي تصفيه شده .كند هاي زيادي را بر اقتصاد كشور تحميل

و با عقب راندن بيابان ايرانيان از گذشته ها، تمدني درخشان بنا هاي دور خود را با زندگي در مناطق خشك تطبيق داده

و خوشاب نمونهكا. اند نهاده و نيمه خشك هايي از فناوري ريز، بندسار هاي باستاني هستند كه به ويژه در اقاليم خشك

و كمالي، عرب(اند ايران توسعه يافته از). 1387خدري و ساير سطوح غيرقابل نفوذ نيز در كشور ما رايج بامآب استفاده

در. بوده است گم بخشمثال آقهايي از استان گلستان نظير و مراوه يشان، آب قال هاي سطحي دائمي تپه كه دسترسي به

و آب و ساير مصارف خانگيآ هاي زيرزميني نيز فاقد كيفيت مناسب هستند جمع نداشته وري آب بام براي شرب

و كمالي،(متداول است  و فضاي سبز داخل منازل اي از جمع كنون نمونهتا). 1382مهديان  آوري آب باران براي باغچه

براي با ديدگاه ذخيره در مخزن آوري سطوح آبگير باران هاي جمع دو ضعف اصلي به سامانه. گزارش نشده است

اوال در دوره خشك كه احتياج به آب به دليل گرماي. اي نظير كشور ما، وارد است كشاورزي در شرايط اقليم مديترانه

كه. باشدمي فادهشود، به دليل عدم بارندگي تقريبا بالاست زياد بيشتر مي به ثانيا، در دوره باراني به دليل خنكي احتياج

مي،باشد، اين سيستم به مقداري بيشتر از نياز آب كمتر مي كه آب در اختيار قرار ضرورت نصب مخزن بسيار دهد

يك. ها دارد شود كه مشكالت خاص خود را در فضاي كوچك آيارتمان بزرگ مطرح مي سامانه در اين مقاله، جزئيات

آبآ باران به همراه سامانه مكمل جمعآبگير  اجرا سينك فاقد شوينده كه در يك مجتمع آپارتماني چهار واحدي وري

. شود شده است تشريح مي

و روش ها مواد

و خصوصيات ساختمان) الف  نوع

و طول12در زميني به عرض در شهر كرج مطالعه مورد ساختمان و با كاربري41متر . مسكوني بنا شده استمتر

مياين ساختمان شامل يك طبق و چهار طبقه مسكوني كهه پاركينگ هر طبقه شامل يك واحد مسكوني باشد

و طول85/11زيربناي آن داراي عرض. باشد مي مي22متر با متر و در نتيجه سطح آبگير باراني معادل  260 باشد

مي مربعمتر بت. كند را ايجاد و اسكلت آن آخسازه و اجراي سقف ر ساختمان كه در واقع پشت بام ني بوده، طراحي

كه هاي بتني ساختمان باشد هيچ تفاوتي با سقف مي بي سامانهاز هايي .اند ندارد بهره سطوح آبگير بام

 شيبدار بام ساختمان سطح)ب

ق اين سطح شيبدار در واقع سازه و روي آن و مسطح پشت بام بوده اين سطح. رار گرفته استاي جدا از سطح بتني

همر پاره مستقل از هم تشكيل شدهشيبدار از چهار بخش يا چها ا كه با ز نفوذ آب به سطح پوشاني روي يكديگر مانع

.گردند بتوني زيرين مي

ب مي 0.7دون رنگ با ضخامت جنس سطوح شيبدار، آلومينيوم ك ميليمتر ه روي خرپايي از جنس آهن پيچ باشد

به 3030هاي ها پروفيلخرپا. اند شده هاي ورق. اند ميلگردهاي سقف بتني ثابت گرديده آهني بوده كه با اتصال
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درم1آلومينيوم بكار گرفته شده در ابعاد به متر بوده كه پس از كركره3تر سانتي متر كاهش93اي شدن عرض آنها

و با يكديگر بين  هم10تا5يافته است هر) اال، وسط، پايينب(هر ورق در سه رديف. شاني دارندپو سانتي متر و در

نه رديف، در. اند نقطه به خرپاي زيرين متصل گرديدهسه نقطه يا به عبارتي در از اين نه نقطه اتصال، چهار نقطه كه

و مهره  ك سوراخكاري ورق. اندو پنج نقطه ديگر صرفاً پيچ شدهچهار راس ورق قرار دارند پيچ قلرهركهاي نههاهاي در و

و پيچ در دره و ها انجام شده ها عايق اند تا سوراخكاري الستيكي مورد استفاده قرار گرفتهها همراه با واشرهاي فلزي

شكل.گردند شكل1-در مي2-و و پايين سطح شيبدار ديده .شوند به ترتيب سطوح باال

 سطح آبگير بام سامانهارتقاي)ج

ايبا تو و در تامين آب غير شرب نقشي سامانهن كه جه به هاي سطوح آبگير بام، در فصول خشك كامالً بال استفاده بوده

و  به كار گرفته اين ضعف تكميلي براي مرتفع ساختناي شيوه،احتياج به آب در اين فصول بيشتر استاز طرفي ندارند

.شد

سدر اين راستا، در آشپزخانه هر واحد از اين مج و اجرا شدهتمع دو ك. اند ينك طراحي و ديگري يكي با اربري معمول

به. هاي خاص جهت استفاده و فاضال سامانهاين دو سينك به ترتيب مي سامانهب موارد.ندشو سطح آبگير بام وصل

ند از هرگونه استفاده از آب بدون اينكه به مواد شوينده يا شيميايي آغشته شده باشد مان مصرف سينك دوم عبارتند

و زاللي كه تا قبل از  و سبزيجات، آب پاك ميشستشوي ميوه رود، آبكش نمودن گرم شدن به وسيله پكيج به هدر

و غيره به. برنج، وضو گرفتن ب سامانهآب خروجي از اين سينك توسط يك لوله افقي و در سطح آبگير ام متصل شده

. گرددمي نهايت وارد مخزن

آب)د  مخزن

مي2و ارتفاع11ته شده يك منبع دو هزار ليتري با مقطعي مخزن آب بكار گرف در متر باشد كه محل قرارگيري آن

و به وسيله پمپ آب، مي توان از و در زير سطح زمين است .آب موجود در آن استفاده نمود حياط مجتمع

 فضاي سبز مورد آبياري)ه

و متر 150در اين مجتمع حدود مساحت فضاي سبز و صيفي مورد سبزيمربع بوده مي كاري د به نحوي گير كاري قرار

در فصول گرم محصوالتي همانند گوجه فرنگي، خيار، ريحان، جعفري، تره، ترب،. باشد كه در تمام فصول زير كشت مي

مي شاهي، مرزه ونعناع مورد بهره و سرد سبزيجاتي همانند اسفناج، برداري قرار و در فصول خنك و گيرند كرفس، سير

آن3-كه در شكل شوند كاهو در آن كشت مي ميقسمتي از .باشد قابل مشاهده

.نماي زيرين سطح شيبدار.2-شكل.نمايي از سطح شيبدار بام.1-شكل
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و بحث نتايج

 آوري شده آب جمع) الف

و حياط(نياز ماهانه به آب غير شرب متوسط ميزان4-شكلدر و شستشوي پاركينگ به صورت)آبياري فضاي سبز

قابل استحصال با توجه به آمار طوالني مدت باران ايستگاه بارش ماهانه حجمو، تعيين شده تجربي طي دو سال

و متناسب با سطح پشت بام و هواشناسي كرج مي.نشان داده شده است محاسبه ،شود كه در چهار ماه سرد مالحظه

و فقط در دو ماه تقريبا معادل هستند به اين ترتيب عدم.بارش بر نياز فزوني دارد؛ در شش ماه گرم كمتر است

.هماهنگي توليد آب با نياز يا مصرف كامال قابل درك است

.نمايي از يك قسمت از محوطه مورد آبياري.3-شكل
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در فصول باراني جهت استفاده در فصول تنها به وسيله هرچه بيشتر كردن ظرفيت مخزن نگهداري آب باران اين ضعف

 خشك 

حل. گرددميتر كم رنگ متداول شدن سيستم سطوح آبگير، يكي از مشكالت اصلي بر سر راهبه دو دليلاما اين راه

.باشد بام مي

ها با كمبود فضا ايجاد فضاي مناسب جهت قرار دادن چنين مخزن بزرگي در شرايطي كه اغلب ساختمان−

ا و ميبراي پاركينگ و بعالوه بزرگ شدن مخزن هزينه. باشد نباري مواجه هستند بسيار مشكل هاي خريداري

.دهد نصب را نيز افزايش مي

و زيبايي برا− و به معماري و ساكنان مجتمع نيز چنين مخازن بزرگي حتي اگر استتار شده ي خريداران

. ساختمان آسيب نرسانند، متعارف نيستند

هاي مسكوني به داليل فرهنگي، استفاده از مخازن بزرگ در مجتمع بنابراين شايد بتوان ادعا نمود كه در حال حاضر

و اقتصادي مقدور نمي و همانطور كه در روش كار بيان شد،.دباش فني در اين مطالعه موردي، روش حذف مخازن بزرگ

ضع راهدر عوض ايجاد منابع جديد از آب به عنوان  شد سامانهف حلي جهت برطرف كردن اين .سطح آبگير بام انتخاب

ا كهز مخزن كوچك استفاده كردن و دايمي از آب هنگامي  در اين بررسي،. است باشد عملي موجودمنابع تدريجي

درسينك دوم در مربوط به بارشماهانه اطالعات1- جدول.دادهر آشپزخانه اين منبع را در اختيار قرار نصب شده

و ميو سينك آب سقفي به تفكيكلاحصقابل استآب كرج .دهد ها را نمايش

و بارندگي ماهانه:4-شكل .مقايسه آب غير شرب مورد نياز
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باالتر است، حجم آب قابل استحصال از شستشوي بدون مواد شوينده مصرف آب كه هاي گرم شود در ماه مالحظه مي

س،سينك و در مي،ها اير ماهنه مترمكعب نكته مهم ديگر.)تقريبا دو مترمكعب براي هر واحد( باشد هفت متر مكعب

آب)٪59(آب قابل استحصال از سينك ساالنهحجم جدول، بيشتر بودن قابل استنباط از اين بام باران نسبت به

مي)41٪( .دهد است كه اهميت اين منبع آب را نشان

آب5- در شكل و شستشوي پاركينگ آبيه شده براي تامين نيازاستفاد هاي تركيب . نمايش داده شده است فضاي سبز

تركيب آب حاصل از به تنهايي يا از بارش آب حاصلجمعا در هشت ماه از سال، همانطور كه در شكل مشخص است

و سينك نياز مجتمع را برطرف مي در بارش و به اين ترتيب صرفا آب،چهار ماه از سالنمايد  شرب شهري جهتاز

مي تامين بخشي از آب مورد نياز و شستشوي پاركينگ استفاده شكل.شود آبياري مشخص است6-همانطور كه در

از آب شرب مورد استفاده،مقدار  مي20كمتر از ها ذخيره نمي همانگونه كه همه بارشالبته.باشد درصد شوند مقداري

كه. قابل ذخيره نيستها نيز آب حاصل از سينك از مخزن آب بوسيله شير سرريز تر، هاي خنك در ماهبه اين معني

و  ميخارج شده آمده2- بخش عمده اين آب كه به تفكيك ماهانه در جدول. شوند گياهان بيش از نياز طبيعي آبياري

. ها شود تواند به صورت نفوذ عمقي، صرف تغذيه آبخوان است به دليل تبخير نسبي كمتر مي
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و شستشوي پاركينگهاي استفاده شدتركيب آب5-شكل .ه براي تامين نياز آبي فضاي سبز
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 مزيت سطوح آبگير بام انتخابي)ب

هاي از هزينهبه اين ترتيب. هاي آلومينيومي براي پوشش پشت بام استفاده شده است همانطور كه گفته شد، از ورق

و اجراي  ا شيبدار سقف بتنيسنگين طراحي براي از طرفي.اجتناب گرديد يران نيز تا حدي غير متعارف است،كه در

و آسفالت يا ايزوگام استفاده سقف عايق كردن كهميهاي بتني شيبدار از قيرگوني بهكمتررواناب ضريب شود ي نسبت

و همكاران،(دارندسطح صيقلي آلومينيوم در يومي در مقايسه با آسفالتسطوح آلومين اثر گذاري). 1391سعدالدين

به.دباشمياي بيشتر به صورت ويژههاي كم تابستانه بارش وري كمتري رغم صرف هزينه بيشتر، بهره به عبارت ديگر

نكته قابل مالحظه بعدي اينست كه در صورتي كه سقف بتني پشت بام شيبدار باشد، كاربردهاي متعارف. خواهد بود

و كاربردهاي نامتعارف پشت بام و گازي و ها همانند قرار دادن پنل آن همانند قرار دادن كولرهاي آبي هاي خورشيدي

مي آبگرمكن و سطحي. گيرند هاي خورشيدي تحت تاثير قرار اما در صورت استفاده از تركيب سقف بتني مسطح

و زير سطح شيبدار از سايه آن  و گازي به راحتي روي سطح مسطح بتني قرار گرفته شيبدار بروي آن كولرهاي آبي

مي مند شده، هزينه برق مصرفي اين دستگاهها كاهش بهره و عمر مفيد آنها افزايش براي نصب وسايلي نيز. يابد يافته

و آبگرمكن توانند زير سطح شيبدار قرار بگيرند، همانند پنل كه نمي حل ساده هاي خورشيدي اي هاي خورشيدي راه

هاي آنها فاع پايهاند كه ارت هايي طراحي شده استفاده شده از اين قرار كه براي استقرار آنها روي سطح شيبدار چهار پايه

را اي باشد كه بلندتر بودن دو عدد از پايه با هم يكسان نيست اين نابرابري بايد به اندازه هاي آن، شيب سطح شيبدار

و در واقع سطح چهار پايه يك سطح افقي براي ما فراهم آورد كه اين سطح افقي فضاي مناسبي براي  جبران نموده

هاي اين چهار پايه را مي توان به خرپاهاي سطح شيبدار پيچن ذكر است كه پايهشايا. باشد نصب وسايل مختلف مي

.نمود تا ثابت گردند

مي برابر گران 3.5ورق آلومينيوم در مقايسه با ورق آهن گالوانيزه جهت مصرف در سطح شيبدار حدوداً باشد اما نكته تر

و وزن حجمي آهن گالوانيزهمي 2.7ي آلومينيوم توان از آن چشم پوشي نمود اينست كه وزن حجم مهمي كه نمي باشد

هايي از آلومينيوم كه ضخامت يكسان دارند، هايي از آهن گالوانيزه در مقايسه با ورق باشد به عبارت ديگر ورقمي 7.8

م تر بودن آلومينيوم توجيه تر هستند در نتيجه تا حد خيلي زيادي گران برابر سنگين 2.9 و جبران از. گردديپذير شده

و بسيار قابل اعتمادتر در برابر خوردگي خواهيم بود اي سبك طرف ديگر با انتخاب آلومينيوم، صاحب سازه .تر

اند، به دليل احتمال بوجود آمدن خراش به وسيله پرندگان، بارش هاي آهن سياه كه رنگ كاري شده استفاده از ورق

و از بين رفتن رنگ به دليل در معرض تابش آفتاب بودن يا تگرگ يا حتي هنگام نصب سازه، بدون ريسك نخو اهد بود

هاي عالوه بر اين در سامانه. دهند پوسته پوسته شدن، هزينه نگهداري يا تعويض اينگونه سطوح شيبدار را افزايش مي

ميگيرد؛ بنابراي سطوح آبگير بام عالوه بر عايق كردن سطوح زيرين، جمع آوري آب نيز مدنظر قرار مي بايست مطمئنن

اين نگراني با استفاده از آلومينيوم كه احتياج به رنگ كاري ندارد قابل. بود كه رنگ مورد استفاده بدون سرب باشد

هاي ديگري مانند ايرانيت، سفال يا ايزوگام عالوه بر تحميل وزن بيشتر بر سازه، مقاومت پوشش. برطرف شدن است
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و در نتيجه پرداخت هاي مربوط به تعويض كردن آنها بعد از مدت زماني معين غير قابل اجتناب هزينهكمتري داشته

اي از جنس ايرانيت، سفال يا ايزوگام تا محل انباشت نخاله هاي فرسوده در حالي كه حتي هزينه حمل پوشش. است

و آلومينيوم بكار رفته هاي گالوانيز باشد، ورق هاي ساختماني برعهده مالكين مجتمع مي به در سامانهه سطح آبگير بام

و سي درصدي نسبت به ورق و به ترتيب با افت پنجاه درصدي مي قيمت روز از هاي نو مورد خريداري قرار و بعد گيرند

.گردند بازيافت دوباره به چرخه استفاده برمي

 هزينه)ج

حا در اين مطالعه موردي هزينه بيهاي ايجاد سامانه سطح آبگير بام در مقايسه با بهره لتي كه ساختمان از اين سامانه

و آب ناشي از آن به سامانه فاضالب هدايت شود، حدوداً سه برابر بيشتر مي و سقف بتني آن ايزوگام شده با. باشد باشد

از 0.003ترين نوع ايزوگام حدوداً اين همه بايد توجه داشت كه هزينه عايق كردن پشت بام اين ساختمان با مرغوب

ميهزينه هزينه كل، سازندگان را از ايجاد 0.006اي معادل دهد، اضافه شدن هزينه كل ايجاد ساختمان را تشكيل

.سطح آبگير بام با مزاياي اشاره شده منصرف نكردسامانه 

 گيري نتيجه

و تقاضاي رو به افزايش، مي من با توجه به كمبود روز افزون منابع آب شيرين ابع آب بايست تا حد ممكن از تمام

و( ها همواره مورد توجه بوده در اين ميان آب باران جمع آوري شده از پشت بام. استفاده نمود طباطبايي يزدي

مي)1388همكاران،  درمشكالتي. تواند نقش مهمي ايفا نمايدو در تامين قسمتي از آب غير شرب فراگير شدن كه

نآشناييناسيستم سطوح آبگير باران وجود دارند،  و مانوس بودن سازندگان با سازهاو هاي اين سيستم، عدم ارايه مدل

و سازگار براي مجتمع هاي اجراي اين هاي متفاوت در مورد هزينه، ديدگاهشهرها هاي مسكوني در كالن الگويي مناسب

و طي يك مطالعه موردي راهكارهايي براي آنه و ناكارآمدي اين سيستم بخصوص در فصول خشك مطرح ا ارايه سيستم

بر. شد در اين مطالعه موردي عمال نشان داده شد چنانچه از سيستم ارتقا يافته سطح آبگير باران استفاده شود عالوه

در كاهش هزينه هاي مربوط به مخزن بزرگ، تنها در چهار ماه از سال آن هم به ميزان اندك از آب شرب شهري

و شستشوي پاركينگ استفاده مي . شود مصارف آبياري

مش شود در پروژه پيشنهاد مي و فراگيرهاي فا سامانهتر شدنو ارزانتر ابه، با توجه به پيشرفت ضالب سبك، هاي تصفيه

و حتي سينك هاي كشي فاضالب ماشين لوله بهداشتييها مجزا از لوله كشي فاضالب سرويسها لباسشويي، ظرفشويي

س سامانهباشد تا بعد از تسويه به  هاي سال از آب غير به اين ترتيب در همه ماه.طوح آبگير بام متصل گردندارتقا يافته

و مي و شستشوي پاركينگ تعريف نماييم شرب خودكفا شده پيشنهاد. توانيم مصارف جديدي نيز عالوه بر آبياري

آب مي كه هاي مشوقانه تخفيف،شود سازمان ميسيستم سطح آبگير ايجااي در فروش انشعاب به سازندگاني نمايندد

.بدهد
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