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 خالصه

ترین پاک از باران آب . از آنجا که بدلیل کمبود منابع آبی، ذخیره آب در بیشتتتر اوامع بشتتری اهمیر دارد امروزه

 یا در مستتیر اریان خود درار آلودگیل از اینکه به ستتیالب تبدیل شتتود، باشتتد، اگر  بمنابع مواود در طبیعر می

ستحصال آب امعگردد، به کمک روش ستفاده  رار گیرد.توآوری گردد، میهای ا شنهادات اند مورد ا  یکی از پی

. هدف از این باشتتدهای مستتکونی میآوری آب باران از بام ستتاختمانبرای مناطق شتتهری استتتفاده از ستتیستتت  امع

سکونی  حج  مخزن برآورد تحقیق  سطوح آبگیر از بام منازل م ست   ساختمانبهسی سبز  ضای  ی به منظور آبیاری ف

ساحر  شمتر مربع،  100م شر میدر  شد که با هر ر سال خشک، با سه  شر  برای  شهر ر تواه به بارندگی روزانه 

برای تقاضتتای بابر با استتتناد به ستتازی ذخیره به طور متوستتح حج  مخزن ستتاله، 20در یک دوره  نرمال و مرطوب

لیتر پیشتتنهاد  2/5780های متوالی برای تقاضتتای متریر برابر با لیتر و روش پیک 11/5022منحنی ارم برابر با  روش

 اسر.گردیده
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  مقدمه -1

همچنین افزایش مصرف آب، تأمین آب سال  و کافی در بسیاری از اوامع، از بدلیل رشد امعیر و توسعه شهری و امروزه 

ی که هایمنابع آب زیرزمینی را با خطر موااه کرده اسر. یکی از روش ،از طرفی این نیازباشد. امله ایران، یک مسأله حیاتی می

اده از سیست  استفباشد. شود، استحصال آب باران می هاها و  ناتتواند مواب کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی از طریق راهمی

ها، بخشی از آوری آب باران در هنگام بارندگیکند تا با امعاین امکان را فراه  می 1(RWHسطوح آبگیرپشر بام منازل مسکونی)

  . [1]  تأمین شودهای مسکونی نیاز غیر شرب ساکنان ساختمان

مصارف  یبرا یابه طور گسترده RWHباشد.  یم یاهان مربوط به مصارف خانگ نیرشی آب مصرف از ٪10حدود  

 برای را هااز مدل یمناسب بودن برخ [3] وارد و همکاران .  [2]به کار گرفته شده اسر ییمختلف آب و هوا حیدر شرا یخانگ

به طور کامل به مشخصات مخزن  RWH ست سی امکانات که داد نشان ها رار دادند. مطالعات آن یابیمورد ارز یکاربرد مصارف خانگ

 محل در بارش مشخصات و هاساختمان بام پشر( مساحر)مؤبر سطح ها،مصرف آب در خانواده یآب باران، الگو سازیرهیذخ

 .[4] دارد بستگی

را با استفاده سازی حج  مخزن ذخیرهدر مناطق ساحلی بنگالدش، مواود   RWHبا هدف ارزیابی  [5]کری  و همکاران 

ی مامتها نشان داد که مخازنی که ه  اکنون در آن منطقه مورد استفاده  رار گرفته، برای از منحنی ارم بررسی نمودند و تجزیه و تحلیل

  کارایی سیست [6] شارمین و همکارانباشند. برخوردار می %70باشد و تنها از   ابلیر اطمینان تا نیازهای مصارف خانگی کافی نمی

مکان مختلف در سیدنی را مورد  162های اویی در مصرف آب با استفاده از داده( در رابطه با صرفهRWHآوری آب باران)امع

  شود.ای از آب شیرین میاویی و ذخیره مقدار  ابل مالحظهمنجر به صرفه WRHبررسی  رار دادند و دریافتند که 

را در رهار منطقه شهری ایاالت متحده،  RWHای با استفاده از روش موازنه ارم عملکرد در مطالعه  [7] همکاران و رستاد

ک ها نشان دادند که یاز نظر تأبیر در ذخیره آب آشامیدنی و همچنین کاهش رواناب سقف مورد بررسی  رار دادند. تجزیه و تحلیل

تواند نیاز به آب ، می 3m5با حج   رای مخزنیو دا  2m 100معمولی نصب شده در یک ساختمان با سطح سقف RWHسیست  

 و تکشارا گومز در شهرهای مورد بررسی کاهش دهد. %70و رواناب تولید شده توسح سقف را به بیش از  %65شیرین شهری را تا 

با استفاده  یا تصاد یها اسریمختلف مصرف و س یوهایتحر سنار را RWHیا تصاد یو امکان سنج یکیدرولوژیعملکرد ه [8]

و نتیجه گرفتند  دادند  رار یابیمورد ارز برزیل 2ای در شهر بل خانه تک خانواده 12برای برداشر آب باران  یساز هیاز نرم افزار شب

باشد. میتر یا تصادآوری کننده باران، اارای این سیست  که هر ره میزان تقاضای آب بیشتر باشد، صرفنظر از مساحر سقف امع

 هایدهالزم، با استفاده از دا یآمار هایلیو تحل هیبا استفاده از تجز ر،یعملکرد سامانه سطوح آبگ یابی،  به ارز[9] همکاران کومه و

 یمنحن زیلها با استفاده از روش آناپرداختند. آن راندبی شهر درآب ساکنان  یساله و استخراج اطالعات مصرف 22 یدوره آمار یبارندگ

روش،  نیفاده از ابا است افتندیدر جینتا یبا بررس ،سال تر و نرمال محاسبه نمودنددو  یرا برا نهیو حج  به یابیرا مورد ارز ست یارم س

 .باشدیم یاسر، روش مناسب یورود محنی از باالتر هاآن یمصرف یکه منحن هاییاز در ساختمان

 

                                                 
1 Rain water Harvesting 
2 Belém 
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آب باران و  ستتازیرهیذخ یباران و عملکرد مخازن برا ریخود ستتطوح آبگ قی،  در تحق[10] نایو بقف یمهرآباد یدیرشتت

نموده  لیرا تحل 1386تا  1338روزانه  یشهر رشر بر اساس آمار بارندگ یمسکون هایروزانه ساکنان در ساختمان رشربیغ ازین نیتأم

محاسبه  یکیولوژدریه حیساختمان و شرا یکیزیف حیروزانه ساکنان بر اساس شرا رشربیغ ازیو ن نکه اگر حج  مخاز گرفتندجهیو نت

 قیشتترب ستتاکنان از طر ریغ ازین نیتأم یبرا یشتتتریب یو تعداد روزها دهیآب باران در مخازن به حداکثر رستت ستتازیرهیشتتوند،  ذخ

سال،  یکل روزها %50و  %80در  بیو کورک به ترت بزرگحج  مخازن  یداشر. در شهر رشر برا  یآب باران خواه آوریامع

 .باشدیم نیشده،  ابل تأم نییتع هایشرب ساکنان ساختمان ریغ یازهاین

ست  ،هدف از این تحقیق سی شر و همچنین تعیین تحلیل  شهر ر سطوح آبگیر در  و  آوری آب بارانحج  مخزن امعهای 

های متوالی و پیک هایده از روشهای مسکونی با استفاارزیابی عملکرد آن اهر تأمین آب کافی برای آبیاری فضای سبز ساختمان

 باشد.های تر و خشک و نرمال میمنحنی ارم برای سال

 

 هامواد و روش -1-۲

 هاسیستم استحصال آب باران ساختمان -1-1-۲
. [11] باشدیب باران مآ آوریامع هایرمجموعهیز نتریاز مه  یکی هاآب باران از سقف ساختمان آوریامع ست یس

 90وسح مت یبا بارندگ یاشرال نیفلسط یبار در صحار نیروش اول نیکه ا هددینشان م ایسوابق مواود استحصال آب باران در دن

( RWHآب باران ) آوریامع ست یس ی. به طور کل[12] علوفه در منطقه نموده اسر دیبه تول یادیانجام شده و کمک زمیلیمتر 

 شدبایم یلیتکم ایو  یاصل یاریمنبع اهر آب کیشده، بعنوان  آوریامع آب از و استفاده سازیرهیذخ ،آوریاز امع عبارت

آوری شود تا کشاورزان بتوانند در طول دوره خشک از آن برای های مرطوب از سقف امعتواند در دورهآب باران می .[13,14]

و در حال توسعه  افتهیتوسعه  یکشورها نیدر ب RWH هایست یس یاازا[15]آبیاری محصوالت کشاورزی خود استفاده نمایند

انتقال،  ست یکننده آب باران، س آوریکه عبارتند از: سطح امع باشدیسه از م یدارا ست یس نیا یاما به طور کل باشد،یمتفاوت م

ز نظر ا سازیرهیذخ ریفو ظر بآ یازهاین نیب دیآب باران با آوریامع ست یس یحال در طراح نیآب. با ا  یو تقس سازیرهیذخ

( به صورت 1در شکل ) [16].اسر یضرور زیبارش و رواناب در حوضه آبر نی. شناخر رابطه بودنم جادیسازه مخزن تعادل ا یطراح

 بام منازل مسکونی نمایش داده شده اسر.از سطح پشر RWHشماتیک، سطوح آبگیر باران 

 
  طراحی سامانه استحصال باران ساده با مخزن خارجی. 1شکل                                 

  منطقه مورد مطالعه: -۲-1-۲
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 48د یقه عرض شمالی از خح استوا و  27دراه و  37د یقه تا  1دراه و  37شهرستان رشر در مختصات اررافیایی 

 شده اسر. د یقه طول اررافیایی از نصف النهار مبدا وا ع 3دراه و  49د یقه تا  35دراه و 

های ابستانباشد که دارای تشهر رشر، بعنوان مرکز استان گیالن دارای آب و هوای معتدل کاسپین و شبه مدیترانه ای می

 اشد.بهای ایران میهای سرد و مرطوب اسر. همچنین این شهر دارای رتبه اول میزان بارش مراکز استانگرم و شرای و زمستان

 

 حاکمروابط و معادالت  -3-1-۲
-سازی مخازن ذخیره آب باران، ابتدا عوامل و متریرهای طراحی حج  مخزن شناسایی میهیاهر ایجاد مدل برای شب

  :بام  ابل برآورد خواهد بود( حج  استحصال آب باران از سطح پشر1معادله)گردند. بر اساس 

t tI R A                                                                                                                                                         (1) 

سطح استحصال  Aو   )mm (مقدار بارش روزانه tRضریب رواناب،  ، )(lit حج  استحصال آب باران tIکه در آن 

 استفاده شده اسر. %80برابر با  در این مقاله از  باشد.می )2m(آب 

مخزن از منحنی ارم استفاده شده اسر. روش منحنی پس از بررسی حج  استحصال شده آب باران، برای محاسبه حج  مفید 

در این  باشد.استحصال شده تجمعی بر حسب زمان میحج    منحنیپیشنهاد شده اسر، که  1توسح ریپل 1883ارم در سال 

منحنی  او حج  مفید مخزن برابر با بیشترین فاصله  ائ  بین منحنی ارم آب استحصال شده ب وش مقدار تقاضای ماهانه بابر اسرر

 .باشدتقاضا می

      ( )d sS MAX V V                                                                                                                        (2) 

که همان حج   )(lit حج  آب ورودی به مخزن  sVو  )(litحج  آب مورد تقاضا dV، )(litبرابر با حج  مخزنSکه در آن 

 باشد.آب استحصال شده اسر، می

 طبق معادله زیر استفاده شده اسر. 2های متوالیاهر مقایسه حج  مخزن بدسر آمده از منحنی ارم از روش پیک

tK   1

0

t t tR Q K  



                                  1

1

0

0

t t t

t t t

R Q K

R Q K





  

  
                                                                     (3) 

1tKو  ( lit)برابر با حج  آب استحصال شده tQ(،  litبرابر با میزان تقاضا ) lit)( ، tRبرابر با حج  مخزن tKکه در آن 

 باشد.می ( lit)حج  آب مواود در مخزن 

 1395د تا اسفن 1376ساله ایستگاه سینوپتیک شهر رشر از فروردین  20در این تحقیق از آمار بارندگی روزانه طی دوره 

بعنوان متر میلی3/1471با میزان بارش  1395سال  باشد.می 8/1307 در این دوره، متوسح بارندگی ساالنه استفاده شده اسر.

بعنوان خشکسالی در  مترمیلی2/995با میزان بارش  1377بعنوان سال نرمال و سال متر میلی1311با میزان بارش  1393ترسالی، سال 

این مخزن استفاده اهر آبیاری فضای سبز منازل مسکونی که در اغلب حج   برآوردا که هدف از از آنجو  ه اسرنظر گرفته شد

 ههای گرم سال که رمن نیاز به آبیاری دارد مورد بررسی  رار گرفتاز بین این سه سال فقح ماه،  باشدرمن میبه شکل مناطق 

نین اهر تعیین مقدار تقاضای آب انجام شده اسر. همچ Excelافزار نرممحاسبات انجام شده بر طبق روابح ذکر شده در   .اسر

                                                 
1 Ripple 
2 Sequent peak algorithm 
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متر میلی  4برای محاسبه با روش منحنی ارم به طور متوسح باشد متر در روز میمیلی 5-3نیاز آبی رمن در فصول گرم سال که  از

 .ه اسرگرفته شددر نظر متر در روز میلی  5و  3های متوالی، به طور متریر و در روش پیکدر روز 

 

 نتایج و بحث -۲
باشد. از آنجایی که می مترمربع 30ای به مساحر در این تحقیق مقدار تقاضا، نیاز آبی گیاه رمن اهر آبیاری باغچه

دو  این تحقیق بنابراین در ، نمایدرا تأمین می خودبارندگی نیاز آبی  از طریق این گیاه در فصول سرد سال نیازی به آبیاری ندارد و

قاضا در ، بدلیل بابر بودن مقدار تبرای محاسبات از روش منحنی ارم اسر.مورد بررسی  رار گرفته ه تابستان ماه بهار و یک ما

بدلیل متریر بودن نیاز آبی رمن در دمای بیش از همچنین . ه شده اسرمتر در روز در نظر گرفتمیلی 4متوسح نیاز آبی  این روش، 

حج  مخزن محاسبه با مقدار تقاضای متریر،  ها متوالیبا کمک روش پیک [17]متر در روز میلی  5-3بین گراد دراه سانتی 15

 15لیتر و از تاریخ  90خرداد برابر با  15اول اردیبهر تا متر مربعی از تاریخ  30گردید. در این روش مقدار تقاضا برای یک باغچه 

  گرفته شد.لیتر در نظر  150تیر برابر با  30خرداد تا 

-میلیتر  8/4536بدسر آمده از آن برابر با  مخزن که حج  دهدرا نشان می 1395منحنی ارم مربوط به سال  2شکل 

 .باشد

 

 
-لیتر می 4/6674که حج  مخزن بدسر آمده از آن برابر با  دهدرا نشان می 1393منحنی ارم مربوط به سال  3شکل 

  .باشد
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حج  آب استحصال شده تجمعی بر حسب لیتر حج  تقاضای تجمعی بر حسب لیتر
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حج  آب استحصال شده تجمعی بر حسب لیتر حج  تقاضای تجمعی بر حسب لیتر

سال تر سه ماهه. منحنی 2شکل  
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 حجم مخزن در سه سال خشک، نرمال و ترسالینتایج برآورد : 1جدول 

 
 .باشدلیتر می 4/5507که حج  مخزن بدسر آمده از آن برابر با  باشدمی 1377نمایانگر منحنی ارم سال   4شکل 

 

 
 

 های متوالی ارائه شده اسر.نتایج مربوط به برآورد حج  مخزن از روش منحنی ارم و پیک (1) در ادول شماره

 

 

 
لیتر تا  7000سازی آب باران از روش منحنی ارم بین با تواه به نتایج محاسبه شده حج  متاسب برای مخزن ذخیره

باشد. البته با تواه به مجموع بارندگی سه ماهه لیتر متریر می 4500لیتر تا  15000متوالی بین  هایلیتر متریر و از روش پیک 4500

، در حالی که از نظر بارندگی ساالنه 1393گردد که میزان بارندگی در سه ماه مورد بررسی سال سه سال مورد بررسی، مالحظه می

بزرگ شدن حج  مخزن بدسر آمده در این سال متأبر از بارندگی ک  باشد و  گیرد، بسیار ک  میهای نرمال  رار میاز سال

 باشد.در دوره مورد بررسی می

مقدار حج  بهینه برای مصارف خانگی در  Oloke [14] و  Ladeبر اساس تحقیقات صورت گرفته در این رابطه، 

 [9]متر مکعب و نیز کومه و همکاران 5این حج  را در ایاالت متحده برابر با  [7]و همکاران  Rostadمتر مکعب،  4نیجریه را 

اند. متر مکعب متریر برآورد نموده 37تا  6های مختلف برای سال تر و نرمال بین در شهر بیراند این حج  را به ازاء مساحر سقف 

۰

۱۰۰۰۰

۲۰۰۰۰

۱ ۱۱ ۲۱ ۳۱ ۴۱ ۵۱ ۶۱ ۷۱ ۸۱ ۹۱ ۱۰۱ ۱۱۱ ۱۲۱

حج  آب استحصال شده تجمعی بر حسب لیتر حج  تقاضای تجمعی بر حسب لیتر

حجم بدست آمده 

از روش منحنی 

 (litجرم)

حجم بدست آمده از 

هاي متوالی روش پیک

(lit) 

میزان 

بارندگی سه 

 (mmماهه )

 میزان

بارندگی 

 (mmساالنه )

 سال

4/5507 4/7108 16/79 2/995 1377 

4/6674 6/14887 91/30 1311 1393 

8/4536 4452 7/159 3/1471 1395 

نرمال . منحنی جرم سه ماهه سال3شکل   

خشک . منحنی جرم سه ماهه سال4شکل  
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سازی، به طور متوسح حج  مخزن برای تقاضای بابر با استناد به مخزن ذخیرههای مربوط به بنابراین با تواه به باال بودن هزینه

گردد. البته لیتر پیشنهاد می 2/5780های متوالی برای تقاضای متریر برابر با لیتر و روش پیک 11/5022منحنی ارم برابر با  روش

ساله  20م زمانی مورد بررسی در دوره بدلیل اینکه مقدار بارندگی بسیار کمتر از متوسح بارندگی گا 1393حج  مربوط به سال 

 باشد، در نظر گرفته نشده اسر.متر( میمیلی 100)

 

 

 گیرینتیجه -3
ه خصوص ها ببامحج  آب  ابل استحصال از سطوح پشرتوان استنباط نمود که انجام شده ، می هایبررسی بهبا تواه 

ند میزان توامی کل سطوح بام شهری تعمی  داده شودو رنانچه به   ابل تواه اسر ر مناطق مرطوب و پرباران همانند شهر رشرد

ر د .. را تأمین نماید و از این طریقتقاضای مصارف خارای یک ساختمان از  بیل آبیاری باغچه، شستشوی حیاط، کارواش و.

   .آب تصفیه شده شهری صرفه اویی خواهد شدمصرف 

 ،گرددکه از نظر بارندگی سالیانه، خشکسالی محسوب می 1377سال  در ،با تواه به نتایج بدسر آمده در این تحقیق

 4/7108 و لیتر 4/5507برابر با های متوالی به ترتیب پیکو منحنی ارم  هایروشبا تواه به  آب باران آوریحج  مخزن امع

های متوالی به ترتیب پیکهای منحنی ارم و با تواه به روش باشد،میکه سال نرمال  1393در سال  اسر. برآورد گردیده لیتر

میزان بارندگی اندک در حج  مخزن برآورد شده،  یاسر که دلیل بزرگ برآورد گردیده لیتر 6/14887لیتر و  4/6674برابر با 

 8/4536برابر با به ترتیب  های مذکوربا تواه به روش باشد،میکه ترسالی  1395در سال همچنین  باشد.گام زمانی مورد مطالعه می

متر مربع  100آوری آب باران بام ساختمانی به مساحر در نهایر حج  مناسب مخزن امع. برآورد گردیده اسرلیتر 4452لیتر و 

 گردد.پیشنهاد می لیتر 2/5780و تقاضای متریر برابر با  لیتر 11/5022در شهر رشر، در صورت تقاضای بابر برابر با 
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