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  مقاله پژوهشی

  

نان مخازن سامانه استحصال آب باران: يت اطميآب باران و قابل ي رهيل ذخيپتانس يبررس
 ن شمال، مرکز و غرب تهرانيب يا سهيمقا

  

  ٣يقيفرشته حقو  ٢زاده           کوچک يمهد، *١ها خليلي يس مالئياو
  

  چکيده
  

با استفاده  يرا تا حد مطلوب يآب کممشکل  توانيبزرگ م ياز حد آب در اکثر شهرها شيو مصارف ب يمياقل تيبا توجه به وضع
که بتوان توسط  شود يسال گفته م يروزهااز کل  يبه درصد »نانياطم تيقابل«آب باران کاهش داد.  يآورجمع يهااز سامانه
از رواناب گفته  يبه حجم »آب باران ي رهيذخ ليپتانس«کرد.  نيمأرا ت ناساکن موردنظر يمخازن، تقاضا شده در يآورآب جمع

 ني. هدف از ارديگ و مورد استفاده قرار شود  رهيخذاقدامات در مخزن  از يا مجموعهتوسط  البيبه س ليشود که قبل از تبديم
مطالعه، از  نيآب باران بود. در ا يساز رهيذخ ليپتانس يآب باران و بررس يساز رهيمخازن ذخ نانياطم تيبرآورد قابل ق،يتحق

حجم   نهيبه يعملکرد و طراح ليو تحل هيتجز ي) براي(سرانه مصرف خانگ ي) و خروجي(بارندگ يورود نيب يآب النيب يبرقرار
 ازمناطق  نياز مشخصات ا يدر برخ ، غرب و شمال استفاده شد. تفاوتمنطقه متفاوت از تهران شامل مرکزمخازن در سه 

 يمصارف داخل يمخازن آب باران برا نانياطم تيقابل ياز نمودارها يقابل توجه است. تعداد يو توپوگراف يبارندگ زانيم ليقب
 که توسط آب باران يآب ازياز کل ن يآب) و درصد يخانه (تقاضا کيبام، تعداد افراد در  در رابطه با حجم مخزن، مساحت پشت

درصد  ١٠٠ نانياطم تيقابل مترمربع، ١٠٠ مساحت با  بام پشت ينشان داد که برا جيشد. نتا ئهارا د،شو يم نيتأم شده رهيذخ
 يمخزن برا ي مستقل از اندازه نانياطم تيقابل نکهيو ا ست،ين يابي) قابل دستتريل ١٠٠٠٠بزرگ ( اريمخزن بس کيبا  يحت

آب  ي هريمتوسط ذخ ،نيمنطقه است. همچن يمکان تيوقعبوده و وابسته به م تريل ٥٠٠٠-٨٠٠٠از  تر بزرگ يها مخازن با اندازه
آب باران در مخزن  رهيذخ زانيم نيترشينشان داد که ب جيشد. نتا نييهر سه مکان تع يبرا ساالنه صورت باران در مخازن به

 يآب باران در مخزن برا رهيذخ ني، و کمتربود مترمکعب ١٠٠در شمال تهران و برابر با  مترمربع ٣٠٠بام با مساحت  پشت يبرا
 ي مشخص شد که سامانه جينتا از ،کل طور مکعب) در غرب تهران بود. بهمتر ١٧(برابر با  مترمربع ١٠٠ت با مساح يبام پشت

نسبت به مرکز و  يشتريبآب باران  ي هريامکان ذخ نيو همچن نانياطم تيشمال تهران از قابل ي استحصال باران در منطقه
تفاوت در  علت بهاند)  از هم واقع شده يلومتريک ٢٠تا  ١٠(که در فاصله  موردنظرباران  يها ستگاهي. ااستغرب تهران برخوردار 

 نانياطم تيکه قابل دهد ينشان م جينتا نيمتفاوت بود. ا يمحسوس طور بهآنها  جينتا ،يتوپوگراف و بعضاً يبارندگ راتييتغ طيشرا
 يطراح يدر الگو رييب تغبشهر بزرگ مانند تهران متفاوت باشد که س کيدر  يتوجه قابل طور به تواند يمخازن آب باران م

  .دشسامانه آب باران خواهد 
 

  .يآب النيآب باران، مدل ب رهيمخازن ذخ نان،ياطم تيقابل ،يمياقل طيشرا: ي كليديها واژه
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  مقدمه 
آب در  نيتأم يها ستميس م،ياقل رييو تغ تيجمع شيبا افزا

و  ي(ل جهان تحت فشار قرار دارند ياز شهرها ياريبس
مشکل، اقدامات  نيمقابله با ا ي. برا)٢٠١٦همکاران، 

منابع  ييتقاضا و شناسا تيرياز جمله مد يمتعدد
مجدد  ي آب باران، استفاده يآور مانند جمع ،آب نيگزيجا

. با رنديقرار گ مدنظر توانند يم کن نيرياز فاضالب و آب ش
از حد آب در اکثر  شيو مصارف ب يمياقل تيتوجه به وضع

با  يرا تا حد مطلوب يآب کممشکل  توان يبزرگ م يشهرها
آب باران کاهش داد. از  يآور جمع ي استفاده از سامانه

از  يبام در بعض از پشت يحجم آب استحصال که ييجا آن
 ازياز ن يبخش تواند يتوجه است، م مناطق کشور قابل

  کرد. نيرا تأم يمسکون يها ساختمان ناساکن رشربيغ
ساختمان  کي يکه برا افتنديدر )٢٠٠٣( کومبس و کوکرا

- ٥مخزن  و مترمربع ١٥٠ بام با مساحت پشت يتک واحد
درصد در  ٥٨تا  ١٠ تواند يم يدنيدر س يمترمکعب ١

 ساکنانکنند (بسته به تعداد  ييجو مصرف آب صرفه
 به بسته ،داد نشان ها آن جيدر ساختمان). نتا حاضر

 مخزن از استفاده خانوار، افراد تعداد و بام پشت مساحت
تا  ١٨ساالنه آب از  ييجو منجر به صرفه تواند يم باران آب
 ١٤٤تا  ٢٥و  يمترمکعب ١مترمکعب در مخازن  ٥٥

 يسيق مترمکعب شود. ١٠ تيدر مخازن با ظرف مترمکعب
در مصرف آب را  ييجو صرفه ليپتانس ،)٢٠٠٩(و همکاران 

 لياستحصال آب باران در برز يها با استفاده از سامانه
مورد  يشهرها يبرا ها آن جيتاقرار دادند. ن يابيمورد ارز

در  ييجو صرفه ليمطالعه نشان داد که متوسط پتانس
 اياسوريو ج وريخستگ. استدرصد  ٧٩تا  ١٢مصرف آب 

مخازن آب باران را در مناطق  نانياطم تيقابل ،)٢٠١٠(
را  نانياطم تيقرار دادند و قابل ياطراف ملبورن مورد بررس

 شانيروزانه محاسبه کردند. ا يآب النيبا استفاده از مدل ب
مناطق اطراف ملبورن با توجه  يبرارا  نهيمخزن به ي اندازه

آب باران و مساحت  يروزانه، تقاضا يبارندگ يها به داده
درصد، ارائه کردند.  ٩٠ نانياطم تيقابل يبرا بام پشت

که استفاده از  ان کردنديب ،)٢٠١١(اران مكموتقوماران و ه
 تواند يم ا،ياسترال يايکتوريو يمسکون قآب باران در مناط

   .در مصرف آب شود ييجو درصد صرفه ٤٠از  شيسبب ب
قابليت  يبه بررس يا در مطالعه ،)٢٠٠٩( انگ و همکارانس
عنوان يک  استحصال آب باران به ي کارگيري سامانه به

در  Banda Aceh تأمين آب در شهر يبراگزينه پايدار 

 که بيان داشتند شانيکشور اندونزي پرداختند. ا
آوري آب باران و استفاده از آن، همراه با آموزش و  جمع
تواند روشي مناسب و مفيد  مردم مي ناسبسازي م آگاه

براي تأمين آب از لحاظ اقتصادي، سادگي نصب و 
نگهداري باشد و نياز آبي افراد منطقه را برآورده کند. 

خازن آب م نانياطم تي) قابل٢٠١٠(و همکاران  نگريسيب
 تانک، مصارف فالش يآب برا نيمنبع تأم کيعنوان  را به

 يها مطبوع در ساختمان ي هيتهو يها سامانه وباغ  ياريآب
. کردند يبررس يتيس ورکيويدر ن يچند واحد يمسکون

 شده  آوري جمعکه آب باران  افتنديمحققان در نيا
مطبوع  هيتهو يها باغ و سامانه ياريآب آب يازهاين تواند يم

 نيدرصد) تأم ٨٠-٩٠نسبتاً باال ( نانياطم تيقابل کيرا با 
 نيتأم يبرا شده  آوري جمعآب باران  ،حال نيکند. با ا

 ١٠( ينيينسبتاً پا نانياطم تيقابل از تانک مصرف فالش
   .درصد) برخوردار خواهد بود ٤٠تا

به  دکه انجام دادن يا ) در مطالعه٢٠١١( کايکمپسانو و مد
 يها روش ا،ياز نقاط دن ياريکه در بس دنديرس جهينت نيا

 يتقاضا شيافزا ليدل به يآب در مصارف داخل ييجو صرفه
 نياز ا يکيکه  ،است افتهي شيافزا يآب در مناطق شهر

 يبرا تواند يآب باران است که م يآور جمع ها، روش
مورد  رهيو غ ييشو تانک، لباس فالش لياز قب يمصارف

) عملکرد ٢٠١٦(روستاد و همکاران . رديگ اراستفاده قر
آب  يساز رهيآب باران را از نظر ذخ يآور جمع يها سامانه
بزرگ  ي چهار منطقه يو کاهش رواناب، برا يدنيآشام
 کاگويش ا،يالدلفيف ،يتيس ورکيويمتحده (ن االتيا يشهر
ها نشان داد که  آن ي مطالعه جي. نتاکردند ي) بررساتليو س
به مساحت  يبام شامل پشت ،استحصال آب باران ي هانسام
ست، قادر امتصل  يمترمکعب ٥که به مخزن  مترمربع ١٠٠

در تمام  يدنيآب آشام يتقاضا يدرصد ٦٥به کاهش 
بام را  رواناب حاصل از پشت ،نيشهرها خواهد بود و همچن

) ٢٠١٦(نوترا و همکاران . دهد يدرصد کاهش م ٧٥
 کيعنوان  آب باران را به الاستحص يها ستميعملکرد س
مورد  ايتاليدر جنوب ا يآب کم طيآب در شرا نيگزيمنبع جا

 يها سامانه که داد نشان ها آن جيقرار دادند. نتا يابيارز
آب  نيتأم يسنت يها استحصال آب باران نسبت به روش

 يو اقتصاد يطيمح ستيز يايمزا توانند يمنطقه، م نيدر ا
   داشته باشد.

استحصال آب باران  يها سامانه ي هنيبه يطراح يراستا در
حجم مخازن و  يکم يضرورت بررس و با توجه به
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 نيها، هدف از ا سامانه نيا حيصح ياجرا يريپذ امکان
آب  يساز رهيمخازن ذخ نانياطم تيبرآورد قابل ق،يتحق

آب باران در سه  يساز رهيذخ ليپتانس يباران و بررس
  .استشهر تهران  يغرب و يمرکز ،يمنطقه شمال

  
  ها مواد و روش

 حوزهبارش روزانه، مساحت  زانيبر م يمبتن يآب النيب
نشت و نفوذ، حجم  ر،ياز تبخ يناش تلفات ،)بام (پشت

. در است  افتهيتوسعه  ،ساکنانروزانه آب  يمخزن و تقاضا
منطقه است.  ي بارش روزانه زانيم ،هياول يورود ،مدل نيا

مناطق مورد  يساله) برا ٣٠- ٢٠بارش (دوره  يها داده
. ندشد يآور جمع رانيا ياز سازمان هواشناس لعهمطا

 بيترت به رانيو شم کيزيمهرآباد، ژئوف يهواشناس ستگاهيا
 بارش اگر. اند در غرب، مرکز و شمال تهران واقع شده

ده و از حاصل کر ضرب بام پشت مساحت در را روزانه
حجم رواناب روزانه محاسبه کسر شود،  تلفات زانيم
 از درصد ١٥ متوسط طور به طالعهم نيا ي. براشود يم

و نفوذ)  ريتبخ نشت،( تلفات عنوان به روزانه رواناب حجم
بارش بسته  داديتلفات در هر رو زاني(م در نظر گرفته شد

 يبه شدت بارش، مدت بارش و فاصله بارش تا بارش قبل
 يساز رهيبه مخزن ذخشده دي). رواناب تولاستمتفاوت 

موجود با  يساز رهيذخ تي. ظرفشود يم تيمرتبط، هدا
که رواناب  يشد. در صورت سهيمقا يتجمع ي رواناب روزانه

موجود بود، آب  يساز رهياز حجم ذخ تر بزرگشده  جمع
. در دشو يشده کسر م ) از رواناب جمعزي(سرر ياضاف
وجود  يساز رهيدر مخزن ذخ يمقدار آب کاف که  يصورت
) از مقدار D( ساکنانآب  يباشد، مقدار تقاضا داشته

. شود يشده) کسر م رهيشده (مقدار رواناب ذخ رواناب جمع
در  يساز رهيدر مخزن ذخ يکه مقدار آب کاف يطيدر شرا

آب  ياست که تقاضا نيدسترس نباشد، فرض مدل بر ا

. شود يم ني) تأميکش از منبع آب شهر (آب لوله ماندهيباق
 ان،آب باران در مخزن، استفاده از آب بار يساز رهيذخمدل 
صورت روزانه  را به يکش و استفاده از آب لوله زيسرر

 ياضيصورت ر به تواند يم يکل نديا. فرکند يمحاسبه م
  شرح داده شود: ريز ي همعادلطبق 
 شده در مخزن: رهيذخ يآب تجمع ي معادله

)۱(  S =  V +  S   − D   
)٢(  S =  0  for S < 0 
)۳(  S =  C  for S >    S  ،اني) پس از پاتريشده در مخزن (ل رهيذخ يآب تجمع 

) در روز تريشده (ل  يآور آب باران جمع،  Vام است؛ tروز 
t؛ام است S    ،در آغاز روز تريدر مخزن (ل يساز رهيذخ (
t؛ام است D ، و  ؛) استتري(ل ساکنانتقاضا روزانهC ،

  .است) تريمخزن (ل تيظرف
  ):يکش معادله استفاده از آب شهر (آب لوله

)۴(  TW =  D− S   for S <   
TW ،در روز  يکش استفاده از آب لولهtتريام است (ل.(  

  :زيسرر ي معادله
)۵(  OF =  S − C  for S >   

  است. )تري(لام tدر روز  زيسرر، OFکه در آن 
 رشربيغ يازهاين نيتأم يسال برا يدرصد کل روزها

 شود يمحاسبه م ريز ي همعادلبر اساس  ساکنان يبرا
  ):a۲۰۱۱ و همکاران، زيمتي(ا
)۶(  Re =      × 100   

، U ؛شربريغ يازهاين نيتأم يدرصد روزها، Re :که در آن
 طيدر شرا ساکنانشرب ريغ ازياز سال که ن ييتعداد روزها

 کيتعداد کل روزها در ، Nو  ؛شود ينم نيتأم موردنظر
  سال خاص است.
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 ١٣٩٥سال  يبرا يمصرف داخل ي متوسط سرانه - ٢ شکل

  )١١٧-٣شماره  هي(نشر
  

 مطالعه يها مکان يکيزيف يها يژگيو -١جدول 
 يژگيو غرب مرکز شمال
٣٥ ٤٨ N ٣٥ ٤٤ N ٣٥ ٤١ N عرض جغرافيايي  
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مناطق مورد  يروزانه را برا بارندگي ، متوسط١شکل 

سه  يکيزيف هاي يژگيو ،ني. همچندهد يمطالعه نشان م
ارائه شده است. از جدول  ١شده در جدول  منطقه انتخاب

از  يمشخص است که شمال تهران در ارتفاع باالتر، ١
شمال، مرکز و  يمرکز و غرب تهران واقع شده است. برا

سال  ٢٩ ،ترتيب بهبارش روزانه  هاي غرب تهران داده
سال  ٣٠) و ٢٠١٦-١٩٩١سال ( ٢٦)، ٢٠١٦-١٩٨٨(
را  يآمار بارندگ، ٢) در دسترس بود. جدول ٢٠١٦-١٩٨٧(

که نشان  کند يسه محل مورد مطالعه خالصه م يبرا
نسبت به  يباالتر اريبس ين بارندگکه شمال تهرا دهد يم

  .غرب و مرکز تهران دارد
شده  اشاره يبارندگ هاي روزانه با استفاده از داده يآب النيب

 ١٠٠٠ظرفيت مختلف مخازن آب باران از  يدر باال برا
از  يليتر) و درصد ١٠٠٠رييليتر (با گام تغ ١٠٠٠٠ليتر تا 

شرب ساکنان) که توسط ريغ يآب (تقاضا يکل تقاضا

، ٢شد. شکل  سازي هيشود، شب نيمخزن آب باران تأم
 يرا بدون احتساب فضا يمصرف داخل ي متوسط سرانه

اثر  يابيارز ي. برادهد يارائه م يتهران يخانوارها يسبز برا
 ٣٠٠ و ٢٠٠ ،١٠٠ بام پشت مساحت سه بام، مساحت پشت

 يعني( ساکنان تعداد مورد در. شد گرفته نظر در مترمربع
 يفر مورد بررسن ١٢و  ٨، ٤ ويکل آب)، سه سنار يتقاضا

 ٨٠متوسط  طور به موردنيازآب غيرشرب  قدارقرار گرفت. م
 يقبل ي روز براي هر نفر بر اساس مطالعه ليتر در شبانه

) در نظر ٢٠١٣و همکاران ( يمهرآباد يديتوسط رش
سازي  سيستم ذخيره آب از تأمين و سطح انتظار شد گرفته

درصد در نظر  ٨٠ و ٦٠ ويآب باران در مخازن در دو سنار
 آثاردادن   نشان يبرا يا رابطه چند هاي يگرفته شد. منحن

مخازن باران در  نانياطم تيمختلف بر قابل يپارامترها
  .دشارائه  ييمختلف آب و هوا طيشرا

  
  نتايج و بحث

 ها ساختمان بام پشت سطح از باران آب استحصال ي سامانه
و بر اساس  Matlab ي برنامه در تهران موردنظر مناطق در

سامانه،  يساز هي. در شبشد يساز هيشده، شب  انيب معادالت
ب آ حجم بام، حجم آب باران قابل استحصال از سطح پشت

 صورت به نانياطم تيآب باران در مخازن و قابل رهيذخ
 موردنظرمناطق  يبارندگ آمار ي کل دوره يبرا روزانه

 نيتأم يبرا نانياطم تيقابل انگريب، ٣  محاسبه شد. شکل
تهران  موردنظرمناطق  ساکنان يشرب روزانه براريغ ازين

 يها بام مساحت پشت يمختلف مخازن برا يها در حجم
مشخص  ٣  است. از شکل يمترمربع ٣٠٠و  ٢٠٠، ١٠٠

از سال که  ييحجم مخازن، تعداد روزها شيبا افزا هاست ک
 ،کرد نيآب باران تأم ي هليوس را به رشربيغ يبتوان تقاضا

 يتعداد روزها نيشتريبدر شمال تهران،  .ابدي يم شيافزا
 ساکنان ي شرب روزانهريغ يازهاي% ن٨٠سال، که حداقل 

 طيشرا ي% برا٣٤است، برابر با  نيقابل تأم ناز آب بارا
شرب روزانه ريغ ازين ،يمترمربع ١٠٠ بام مساحت پشت

است؛ و  تريل ١٠٠٠٠در روز، و حجم مخزن  تريل ٣٢٠
 طيشرا ي% برا١٣برابر با  ،مقدار نيا نيترکم ن،يهمچن

شرب روزانه ريغ ازين ،يمترمربع ٣٠٠ بام مساحت پشت
(شکل  است تريل ١٠٠٠در روز، و حجم مخزن  تريل ٩٦٠

 ازين نيتأم يحجم مخزن، تعداد روزها شي. با افزاالف) -٣
با  يول ؛کند يم دايپ شيافزا ساکنان ي شرب روزانهريغ

 دايکاهش پ نانياطم تيروزانه، قابل رشربيغ ازين شيافزا
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 ٣). با توجه به شکل ٢٠١٢و همکاران،  زيمتيکرده است (ا
تعداد  نيشتريب ران،داشت که در مرکز ته انيب توان يم ب،

 ٦٤٠و  ٣٢٠شرب روزانه ريغ يازهاين يبرا نيتأم يروزها
 ي% کل روزها٢٤حجم مخازن بزرگ، برابر  يو برا تر،يل

 حجم و مترمربع ٣٠٠ بام مساحت پشت يسال است. برا
ثابت و برابر  نانياطم تيقابل تر،يل ١٠٠٠٠از  شيب مخزن

 ٢٠٠ و ١٠٠ يها بام مساحت پشت ي%، و برا٢٢با 
به  تريل ٦٠٠٠از حجم مخزن  نانياطم تيقابل ،يمترمربع

 تي. قابلاست% ٢٢% و ٢١ترتيب برابر  بهباال، ثابت و 
 است درصد ١٧ تا ٩ ي در غرب تهران در محدوده نانياطم

 يبرا نيتأم يتعداد روزها ،نيانگيم طور به .ج) ٣(شکل 
، ١٠٠ يها بام مساحت پشت يمختلف مخازن برا يها حجم
% ١٥.٢٦%، ١٦.٣٦برابر با  بيترت به يمترمربع ٣٠٠و  ٢٠٠

  .ج) ٣(شکل  سال است ي% کل روزها١٤.٤٢و 
  

  

  

  
 يهابامتقاضا و مساحت پشت يبرا نانياطم تيقابل - ٣ شکل

 ج) غرب تهرانو  مختلف در مناطق الف) شمال، ب) مرکز
  درصد) ٨٠از ين نيحداقل تأم آستانه

 نانياطم تيقابل نيب زيدادن تما نشان يبرا الف، ٤شکل 
 تيقابل يها يدر شمال، مرکز و غرب تهران، منحن

مختلف مخزن در  يها از اندازه يعنوان تابع را به نانياطم
 کي يدرصد) برا ٨٠و  ٦٠متفاوت تقاضا ( يوهايسنار

در  تريل ٣٦٠ رشربيغآب  يخانوار چهار نفره (کل تقاضا
، نشان استمتصل  يمترمربع ١٠٠ بام روز) که به پشت

 تيکه قابل استمشخص  ،(نمودار الف) ٤شکل . از دهد يم
از مرکز و  شتريبمخازن آب باران در شمال تهران  نانياطم

 ،داستيطور که از شکل هم پ غرب تهران است. همان
 مترمربع ١٠٠ بام با سطح پشت نانياطم تيقابل ٪١٠٠
 يبرا بام شتمساحت پ نيا ؛ستين يدسترس قابل
کوچک است. در  اريبس يمقدار مناسب بارندگ يآور جمع

به سرعت مورد استفاده  شده  آوري جمعمورد، باران  نيا
 يبعد يبارندگ داديرو کي دنيو مخزن تا رس رديگ يقرار م

، اگر سطح تر بزرگمخازن  يخواهد ماند. برا يباق يخال
خواهد  ابتث نانياطم تيباشد، قابل افتهين شيافزا بام پشت

کل حجم  اياز حجم مخزن  يبخش ،صورت نيماند، که در ا
 بام سطح پشت رايز ؛ماند يم يزمان خال شتريبمخزن در 

کوچک  يليخ ،يآب باران به مقدار کاف يآور جمع يبرا
است  اديز ارياستفاده از آب بس يتقاضا برا که نيا اياست و 

 حداکثر ،يفعل طيبا شرا). b۲۰۱۱(ايمتيز و همکاران، 
شمال، مرکز و  يبرا باًيتقر يابيقابل دست نانياطم تيقابل

درصد است. با  ٢٥و  ٣٤، ٤٧ بيترت غرب تهران به
 تيآب باران، حداکثر قابل يتقاضا شيبا افزا حال، نيا

 حداکثر از باالتر) ٪٤٧شمال تهران (~  يبرا نانياطم
 تهران غرب و) ٪٣٤در مرکز تهران (~  نانياطم تيقابل

که در مرکز و غرب  داستيپ ،نيهمچن. است) ٪٢٥(~ 
از  تر بزرگ مخزن يبرا نانياطم تيقابل ريتهران مقاد

 ي اندازه ي آستانه نيا ،حال ني. با ااستثابت  تريل ٥٠٠٠
 طي. در شرااست تريل ٧٠٠٠شمال تهران  يمخزن برا

 تيقابل زانينفره م ١٢و  ٨ يخانگ يوهايمشابه با سنار
طور که  همان .ابدي يکاهش م يتوجه  طور قابل به نانياطم

نشان داده شده است، حداکثر  (نمودار ب و ج) ٤  در شکل
نفر  ١٢و  ٨ يوهايسنار يبرا توان يکه م ينانياطم تيقابل

 ٪٦٠ يدرصد (برا ٤٠و  ٤٣برابر با  بيترت به ديبه آن رس
 يويسنار يبرا که  يحال در. است) تهران شمال در تقاضا
 يابيقابل دست نانياطم تيقابل کثرچهار نفره، حدا يخانگ
 . شکلبود خواهد) تهران شمال در تقاضا ٪٦٠ ي% (برا٤٧
به حداکثر  يابيدر دست را يقابل محسوس راتييتغ، ٤
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در تعداد افراد خانوار نشان  رييتغ ليبه دل نانياطم تيقابل
گرفت  جهينت توان يباال، م يوهاي. در تمام سناردهند يم

بارش و  زانيدر منطقه به م نانياطم تيقابل زانيکه م
  .دارد يمنطقه بستگ طيشرا
 تيگرفت که قابل جهينت توان يشده، متوجه به موارد ذکر با

 مياقل ي واسطه استحصال آب باران به ستميس نانياطم
. شود يم محدود بام (بارش منطقه) و مساحت پشت

تنها  ،ستميس نانياطم تيکه قابل گفت ديبا ،نيهمچن
چرا  ؛ستيمخزن ن ي در انتخاب اندازه کننده نييعامل تع
شهر بزرگ مانند تهران غالباً  ايمنطقه  کيدر  اه که خانه

، رو نيهستند و از ا يکش لوله اي يمنبع آب شهر يدارا

بر  زيمخزن ن ديخر ي هنيمخزن و هز يمانند فضا يعوامل
   ند.هست رگذاريمخزن خاص تأث کيانتخاب 

که آب  ابدي يم يشتريب تياهم يزمان نانياطم تيقابل
شهر  ايدر منطقه  که  يزمان ايو  ستيقابل عرضه ن نيريش

و  باشد رخ داده يطوالن يخشکسال ي دوره کي موردنظر
 يمحدود آب و تقاضا يدسترس تيمقابله با قابل يبرا ديبا

استحصال آب  ستميس کي ن،يد. بنابراکرتالش  اد،يآب ز
در  ياستراتژ کيعنوان  به تواند يم بام باران از پشت

مورد مطالعه  ي در منطقه يخشکسال آثار کاهش يراستا
 تاجبخش؛ کومه و ٢٠١٣، يشاتاوو  ري(ابوزر رديقرار گ
  ).٢٠١٥، ويکاروالو  لواي؛ س٢٠١٧

 

 

  

 

  تهران شمال غرب و مرکز، در نفره ١٢و ج)  ٨ ، ب)٤الف)  يخانوارها ينان برايت اطميقابل ي سهيمقا - ٤ شکل
  

 يها آب باران در مخازن را با حجم ي هريذخ، ٥شکل 
متفاوت نشان  يها تقاضا و بام مساحت پشت يمختلف برا

 ريکه تأث گفت توان يشکل م نيابه . با توجه دهد يم
 ها بام پشت يآب باران برا ي هريحجم مخزن در ذخ شيافزا

با مساحت  يها بام از پشت شتريب، تر بزرگبا مساحت 
در  رايز ؛)b۲۰۱۱ايمتيز و همکاران، ( استکوچک 

و  شود يبا مساحت کوچک، مخزن پر نم يها بام پشت
انجام بزرگ  يها بام رواناب از مخزن اغلب در پشت زيسرر

رواناب  زيحجم مخزن، سرر شيبا افزا توان يکه م شود يم
آب باران افزود.  رهيذخ زانياز مخزن را کاهش داد و بر م

سه منطقه از  نيآب باران را در ا رهيکه ذخ ٥طبق شکل 
 يدرصد تقاضا ٨٠حداقل يبرا دهد، يتهران نشان م
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آب  يساز رهيذخ نيشتريبآب باران،  ي روزانه رشربيغ
شمال  يبرا مترمربع ٣٠٠ مساحت با بام پشت يباران برا

و . استمکعب متر ١٠٠برابر با  باًيکه تقر است تهران
 ١٠٠ مساحت با بام پشت يبرا يساز رهيذخ نيرتکم

 ١٧که مقدار آن برابر با  است غرب تهران يبرا مترمربع
 شيبا افزا رود، يطور که انتظار م . هماناست مترمکعب

 زانيم) باران آب استحصال سطح( بام مساحت پشت
که در  ابدي يم شيآب باران در مخازن افزا ي هريذخ

مربع) نسبت به متر ٢٠٠تا  ١٠٠تر ( کوچک يها بام پشت
 همکاران، و هاشم( است تر ملموس تر بزرگ يها امب پشت
 يها بام پشت يآب باران در مخازن برا ي هريذخ). ٢٠١٣

که با توجه به  يمعن نيبه ا ؛ثابت است باًيبزرگ تقر
 يآب باران و تقاضا يآور جمع زانيم تيظرف نيشتريب

 ياثر کم زرگاستفاده از مخازن بقابل شرب ريروزانه آب غ
 يآب باران برا ي هريآب خواهد داشت . ذخ نيدر تأم
شمال  يمربع برامتر ٣٠٠و  ١٠٠با مساحت  يها بام پشت

در  تريل ١٠٠٠٠٠و  ٣٥٠٠٠برابر با  باًيتقر بيترت تهران به
 ترتيب به تيکم نيا ،مرکز تهران ي. برااستسال و ثابت 

در  ،نيچندر سال و هم تريل ٧٢٠٠٠و  ٢٦٠٠٠برابر با 
 ٣٠٠و  ١٠٠با مساحت  يها بام  پشت يغرب تهران برا

 ٢٠٠٠٠برابر با  باًيتقر بيترت آب باران به ي هريذخ مترمربع
 ي هريذخ نيشتريب .استدر سال و ثابت  تريل ٥٨٠٠٠و 

 کيبا  يمترمربع ٣٠٠ بام آب باران در مخزن از پشت
که  شود يانجام مشمال تهران  يبرا يتريل ١٠٠٠٠مخزن 

. دکن رهيدر سال آب باران را ذخ تريل ١٠٠٠٠٠ تواند يم
 به بام مساحت پشت شيتر، افزا مخازن کوچک يبرا

مخازن بزرگ  رايز ؛ندارد يريتأث بزرگ مخازن ي اندازه
حاصل از  يرواناب اضاف ي هريذخ يبرارا الزم  يفضا
 نيدر مخازن کوچک ا يول ؛دارند بام سطح پشت شيافزا

از مخزن اتالف  زيصورت سرر به غلبا يحجم رواناب اضاف
د که کر انيب گونه نيا توان يم ،قتيخواهد شد. در حق

که  يانتخاب شود، آب باران تر بزرگمخزن  ي چنانچه اندازه
 يطور مؤثرتر به ابد،ي يم انيجر مخزن به بام از سطح پشت

 دست به جياز نتا ،. در واقعشود يو استفاده م يآور جمع
 يآب باران برا ي ساالنه ي رهيکه ذخ شود يآمده مشخص م 

 يدر شمال تهران به مقدار قابل توجه رشربيغمصارف 
اگر  ج،ي. با توجه به نتااستاز مرکز و غرب تهران  شتريب

بر اساس سطح  ساکنان موردنياز يحجم مخزن و تقاضا
 يبرا موردنياز يو تعداد روزها يبارندگ بام، پشت
باران در مخازن  آب ي هريمحاسبه شود، ذخ يساز رهيذخ

آب باران  نيتأم يو تعداد روزها رسد يبه حداکثر خود م
، يفش يقيحقو  يمهرآباد يدي(رش افتيخواهد  شيافزا

٢٠١٣.(  

 

 
 ٣٠٠نفر و  ١٢و ج)  ٢٠٠، ٨ب)  ١٠٠، ٤الف)  يها بام تقاضاها و مساحت پشت يساالنه آب باران در مخزن برا ي رهيذخ ي سهيمقا - ٥ شکل

  درصد) ٨٠ ازين نيحداقل تأم ي (آستانه شمال، مرکز و غرب تهراندر  مترمربع
 

  گيرينتيجه
مخازن آب باران را در سه  نانياطم تيقابل ،مطالعه نيا

منطقه متفاوت (شمال، مرکز و غرب) از تهران تحت 
 بام، مساحت پشت ،يمياقل طيمختلف، شرا يوهايسنار
از تقاضا که  بخشي و خانوار افراد تعداد مخزن، ي اندازه

شود، مورد  نتأمي باران آب توسط کامل طور به يستيبا

مساحت  کي ينشان داد که برا جي. نتادقرار دا يابيارز
 تيبه قابل يابدستي) مترمربع ١٠٠( کوچک نسبتاً بام پشت
تر از  مخازن بزرگ ي با اندازه يدرصد حت ١٠٠ نانياطم

 نانياطم تينخواهد بود. قابل ريپذ امکان تريل ١٠٠٠٠
تا  ٥٠٠٠تر از  مخازن بزرگ يمستقل از اندازه مخزن برا

منطقه در  ييآب و هوا طيشراو وابسته به  تريل ٨٠٠٠
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 تيتقاضا در مخازن کوچک، قابل شيتهران است. با افزا
 ١٠(حدود  ابدي يکاهش م توجهي قابل طور به نانياطم

مخازن  نانياطم تيمشخص شد که قابل ،نيدرصد). همچن
 ياز مرکز و غرب تهران است. برا شتريشمال تهران ب يبرا
 يتقاضا) و مترمربع ٣٠٠( بزرگ بام مساحت پشت کي
 ي اندازه يدر روز) در شمال تهران برا تريل ٩٦٠( اديز

 تيبه قابل يابيدست تريل ١٠٠٠٠از  تر بزرگمخازن 
 نيکه ا، خواهد بود ريپذ درصد امکان ٤٠باالتر از  نانياطم
برابر با  ترتيب بهمرکز و غرب تهران  يبرا نانياطم تيقابل
مناطق به  نيا رد ،يکل طور . بهدشدرصد برآورد  ٢٢و  ٣٠
هر نفر  يازا به تريل ٨٠( رشربيغآب  يباال يتقاضا ليدل

 ١٠٠باال (حدود  نانياطم تيبه قابل يابيدر روز)، دست
  .دارد يدرصد) امکان کم

آب باران در  ي رهيذخ زانيبارش، م يها استفاده از داده با
 جيطور که از نتا همان ؛دست آمد هسه منطقه ب يمخزن برا

 ي رهيذخ زانيم بام مساحت پشت شيبا افزا داست،يهم پ
 يها بام که در پشتابد ي يم شيآب باران در مخازن افزا

 يها بام ) نسبت به پشتمترمربع ٢٠٠تا  ١٠٠تر ( کوچک
آب باران در مخازن  ي رهياست. ذخ تر ملموس تر بزرگ

مخازن  يبرا ؛ثابت است باًيبزرگ تقر يها بام پشت يبرا
 مخازن ي اندازه به بام مساحت پشت شيتر، افزا کوچک
که از  يدر مخازن بزرگ آب باران رايز ؛ندارد يريتأث بزرگ

 يطور مؤثرتر به ابد،ي يم انيجر مخزن به بام سطح پشت
 ي اندازه يبرا ،. در واقعشود يم هو استفاد يآور جمع

در شمال تهران، و  تريل ٨٠٠٠تر از  مخازن کوچک (کوچک
 شيدر مرکز و غرب تهران) با افزا تريل ٥٠٠٠تر از  کوچک

 يخط صورت آب باران به ي رهيذخ مقدار بام، مساحت پشت
 ي رهينشان داد که ذخ جينتا ،طور نيکرد. هم دايپ شيافزا

از  شتريب يقابل توجه ارآب باران در شمال تهران به مقد
  .مرکز و غرب تهران است

 ٢٠تا  ١٠ ي (که در فاصله موردنظرباران  يها ستگاهيا
 طيتفاوت در شرا علت بهاند)  از هم واقع شده يلومتريک
طور  آنها به جينتا ،يتوپوگراف و بعضاً يبارندگ راتييتغ

 تيکه قابل دهد ينشان م جينتا نيمتفاوت بود. ا يمحسوس
در  يتوجه قابل طور به واندت يمخازن آب باران م نانياطم

 رييتغ بشهر بزرگ مانند تهران متفاوت باشد که سب کي
  .دشآب باران خواهد  ي سامانه يطراح يدر الگو
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