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 چکيده 
-خشک حجم زيادی از باران به راحتي از دسترس خارج ميهای فيزيکي مناطق به دليل شرايط اقليمي و مشخصه

گيرری شود. با توجه به بحران آب در مناطق خشک، ضرورت بهرهشود و درصد کمي از آب باران صرف تغذيه آبخوان مي

گيرری و شود. سياست بهرهها احساس مياز باران به منظور جبران بخشي از نياز غير شرب کامالً مشخص و بيش از ساير اقليم

بررداری بام در اقصي نقاط دنيا مورد استفاده قرار گرفته است که در اين نوشتار نيز بهرهاستحصال آب باران از سطوح پشت

برام و های مختلرف سرطوح پشرتهای مختلف پيشنهاد شده است. ميزان اعتمادپذيری ترکيببام با مساحتاز سطوح پشت

شرب مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج مطالعه نشران از قابليرت اعتمادپرذيری حجم تانک ذخيره در تأمين نيازهای غير 

مريالدی و در اقلريم  7007ترا  1997هرای درصد از نيازهای غيرشرب يک واحد مسکوني حدفاصل سال 27مناسب و تأمين 

 خشک شهر بيرجند دارد. 

 

 

 شهری آوری آب باران، رواناباعتمادپذيری، بيرجند، جمع ها:کليد واژه

    

  مقدمه -1

های محيطي است که امروزه اکثر مناطق خشک و نيمه خشک دنيا به دالیل نااچي  باود  ترین چالشکمبود آب یكي از مهم

-مناطق شرقي کشور ایرا  نيا  از ایان قهايه مساتثني نماي باشند.رو ميو فصلي با آ  روبههای دائمي رودخانه فقدا های جوی، ری ش

تر رشد ناکافي اقتصادی و پيامدهای مخارب تیييار به طور کلي اف ایش جمعيت، عدم ظهور و توسعه صنایع پایدار و به طور دقيق باشند.

-های پژوهشي در ساا رو هدف بسياری از مطالعات و فعاليتاند. از اینباشند که باعث اف ایش تنش بر منابع آب شدهاقليم عواملي مي

 باشد.های جایگ ین مدیریت سنتي منابع آب و پيدا نمود  منابع نامتعارف آب ميلحهای اخير، ارائه راه
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 طرح مساله:

 ي اسات کاه زنادگيلئمسا جمله از يكیآب  لهئمس ي،تيعمده جوامع و تحوالت جمع یهايامروز به دنبا  دگرگون یايدر دن

 اسات. افتاهی شیافا ا یريمصرف آب به طور چشامگ یتقاضا برا، تيروز اف و  جمع شی. با اف ارا تحت تأثير خود قرار داده است بشر

از طرفي را به خود اختصاص داده است.  يکالن هایگذاریهیسرما ها باوده وهای بشر و دولتدغدغه نیترمهم از يكیآب  نيمسئله تام

مختلا  را  هاایناهيدر زم ازيآب مورد ن منابع که شود،يم یيفها هایاسيو مق عيدر سطوح وس نيزمي بشر باعث دگرگون هایتيفعال

. مطابق با آمار و اطالعات موجاود وضاعيت اساتا  خراساا  جناوبي یو حتاي دهديقرار م ريتحت تأث رهيو کشاورزی و غ شهری اعم از

با یک بحرا  بسياری از متاطق دیگر کشور( در کميت و کيفيت منابع آب سطحي و زیرزميني مناسب نبوده و استا  در مقوله منابع آب 

طاور هاای هواشناساي، هيادرولووی و باههای اخير تیيير اقليم اثرات قابل توجهي روی مؤلفاهمواجه است. باید توجه داشت که در سا 

-رود، تیيير در کميت و کيفيت آ  مايها به شمار ميترین مؤلفه این سامانهکه بارندگي اصليدليل اینخاص بارندگي گذاشته است. به

 ها را به طور زیادی تحت تأثير قرار دهد.راندما  و عملكرد این سامانهتواند 

اندیشاي کارده و باه کارشناسا  و متخصصين جهت رفاع ایان مشاكل چااره بروز بحرا  آب در هر منطقه باعث شده است تا

و انتقا  ن والت جوی کنتر  آوری جمع، آب به ویژه در مناطق خشک های جبرا  کمبودیكي از روش راهكارهای نویني روی آورند.

ای اسات کاه اگار ه است منبع آب بالقوهضهای بارش در یک حورواناب سطحي که نتيجه پاسخباشد. مي هانشده و استفاده بهينه از آ 

هاایي کاه در طاو  دوره باه خصاوصآوری آب باارا  گردد. جمعمين تقاضا آب استفادهأتواند برای تطور صحيح مدیریت شود ميبه

از خاص خواهد بود. ای مناسب برای انحصار و ذخيره رواناب سطحي جهت کاربردهای گ ینه، محدودیت دسترسي به آب وجود دارد

در مسااير جریااا  خااود  قبل از اینكه به سيالب تبادیل شااود و یااا افتد،در همه جا اتفاق مي اًآنجا که بارندگي ولو به مقدار کم تقریب

آوری و مورد استفاده قرار گيرد. برخالف سيستم های متمرکا  تواند جمعهای استحصا  آب ميه کمک روشدچاار آلودگي گردد، ب

و در ابعااد  شاتههاای استحصاا  آب فنااوری سااده داپيشارفته دارد، سيساتم فنااوریگاذاری و و ب رگ مانند سادها کاه نياز به سرمایه

توجاه باه اینكاه ساطوح آبگيار باا  توا  استفاده نمود.بدو  محدودیت مكاني مي باشد. به همين دليل ازاین روشمي کوچک قابل اجرا

، و باا علام باه استا  خراسا  جنوبي به وفور وجود دارد نظير در مناطق خشک های استحصا  آب یدر مقياس کوچک و ب رگ(سامانه

-گياری از سيساتمبا بهرهتوا  ميعب رواناب توليدکند، تواند تا ده مترمكبارد ميمتر بارندگي که در سطح یک هكتار مياینكه هر ميلي

 .کمک شایاني به کاهش اثرات ف اینده بحرا  آب در منطقه کندبارا   باستحصا  آ های

 آوری آبجماع باا آباي راکمتوا  مشاكلمي شهرها،کال  اکثردر استاندارد حد از بيش مصارف و اقليمي شرایط به توجه با

آورد ميفراهم را امكا  این ها بام ساختما پشتآبگير  ویژه سطوح به شهری قابل نفوذ غير سطوح از استفاده داد. کاهش حدی تا بارا 

هاای ه ینه وشده  تأمين مسكوني هایساختما  ساکنا  و شرب شهروندا  غيرنياز از  بخشي بارندگي، هنگامبارا  آوری آب جمعبا تا 

 .یابدغيرشرب کاهش مصارف دیگر و سب  فهای و باغچه آبياری های بهداشتي،سرویس باز، فهاهای شستشوی برای تأمين آب

یا (: قسامتي از زماين اسات کاه رسطح آبگيار یآب( 1قسمت مج ا تشكيل شده است.  3ی استحصا  آب بارا  از یک سامانه

در محلاي خاارا از  آوری و به طرف منطقه هدف هادایت شاود. منطقاه هاادف معماوالًبخشي از بارندگي جمعشود تمام یا باعث مي

تواناد از چند مترمربع تا چندین کيلومتر مربع باشاد. ایاان سااطح مايتواند ميآبگير  حوضهمحدوده سطح آبگير واقع شده است. سطح 
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سازی: منبعي است کاه روانااب باه محل ذخيره( 2شد. وده سنگفرش شده بایا یک محد و پشت بام مناز  ،یک زمين کشاورزی، صخره

تواناد از ناوع ساطحي، مخااز  زیرزميناي مانناد ماند. منباع ذخياره مايشود و تا زما  استفاده در آنجا باقي ميآنجا هدایت و ذخيره مي

منطقاه هادف: ( 3د. هاای فصالي باشابرفت بستر آبراههآب انبارها و داخل پروفيل خاك یخلل و فرا خاك در محل ریشه گياه( و یا آ

مين آب مااورد أگيرد. در بخش کشاورزی، هدف عمده تمنظور مكاني است که آب استحصا  شده در آ  محل مورد استفاده قرار مي

 باشادماي شاتشارب و بهدادر حالي که در مصارف خانگي هادف اصالي، تاامين نيازهاا و احتياجاات  .نيااز گياها  یا حيوانات است

[1,2,3] . 

 

 نتايج مورد انتظار -7

شود. در مطالعاه انجاام شاده توساط بام ارائه ميهای آبگير بارا  در سطوح پشتدر این نوشتار نتایج مطالعه استفاده از سامانه

درصد از نيازهای ماهانه  54نشا  داده شد که این امكا  وجود دارد که تا سق  یارائه دهندگا  این نوشتار(  [4]جعفرزاده و همكارا  

باام و پشات های گوناگو ِ مسااحتِها در ترکيبسازی این سامانه، با پياده2004الي  1992نفره در بازه زماني  4غير شرب یک خانواده 

ترتياب باا باام باهنفر و مقادیر تانک ذخيره و مساحت پشات 4احجام مختل  تانک ذخيره، تأمين گردد. جمعيت خانواده ثابت و معاد  

ليتار  30مترمربع انجام شد. همچنين نياز غير شرب یک فرد در روز معااد   400تا  140متر مكعب و  30تا  4برداری یكنواخت بين نمونه

 متر مكعب تخمين شده شد. 4نفره، حدود  4درنظر گرفته شد. از این رو سرانه مصرف یک خانواده 

تارین هادف مطالعاه در دوره پایاه بارای شاهر بيرجناد آب بارا  به عنوا  مهم های آبگيرسطوح مختل  اعتمادپذیری سامانه

 04/0و  54/0( ارائه شده است. طبق نتایج ارائه شده در این شكل بيشترین و کمترین سطح اعتمادپذیری به ترتيب 1محاسبه و در شكل ی

متر مكعب برای تانک ذخيره، اعتمادپذیری  20جم بيش از مترمربع و ح 500بام بيشتر از های پشتبرآورد گردیده است. عموماً مساحت

-مي %14بام و احجام ذخيره معاد  های مختل  سطوح پشتنماید. همچنين ميانگين وزني اعتمادپذیری در ترکيبحداکثر را ایجاد مي

 %14هاا انتظار داشت که این ساامانه توا های مختل ، به طور ميانگين ميباشد. به عبارت دیگر با درنظر گرفتن تمامي شرایط و ترکيب

 نماید.نفره را تأمين مي 4از نياز ماهانه غير شرب یک خانواده مسكوني 
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 سطوح مختل  اعتمادپذیری در دوره پایه -1شكل 

 

با توجه به وقوع بحرا  آب در اکثر مناطق کشور و به ویژه نواحي خشک شرقي کشور، استحصاا  حاداقل آب بارای تاأمين 

هاای آبگيار باارا  یكاي از مصاادیق خاوب و رود که استفاده از ساامانهاز نيازهای شرب و غير شرب بسيار ضروری به شمار مي بخشي

ها صرفاً به تأمين بخشي از نياز غير شرب محدود نشاده و از جهاات مختلفاي سازی این سامانهباشد. لكن پيادهسازگار در این مبحث مي

 شود:ادامه بيا  ميباشد که در دارای ارزش مي

 ها مناسب باشد و عمليات نگهداری آ  به درستي انجام شود، این امكا  وجاود دارد تاا چنانچه عملكرد این سامانه

آوری آب باارا ، که آب با کيفيت مناسبي در اختيار مصرف کننده قرار گيرد. و چاو  تماامي مراحال  آ  یجماع

شود، مصرف انروی را ني  کاهش خواهاد داد. ا به نيروی ثقل انجام ميانتقا  و ذخيره( بدو  مصرف انروی و با تك

توا  اکسيد ني  اتفاق خواهد افتاد. ميجویي اقتصادی و کاهش توليد گاز کربن دیبا کاهش مصرف انروی، صرفه

ای گلخاناه ها باعث کاهش غلظت و انتشار گازهایسازی این سامانهبه عنوا  یک نتيجه ثانویه بيا  داشت که پياده

 شود.مي

  ها دسترسي به آب را برای شهروندا  حادثه دیده های طبيعي نظير زل له و سيالب، این سامانهدر مواقع وقوع بحرا

 سازند.فراهم مي
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  هاای شود که حجم مشخصي از باارش در تاناکسازی این سامانه باعث ميهای سيالبي، پيادهدر مواقع وقوع بارا

ها موجب ایجاد تاأخير سازی این سامانهیابد. همچنين پيادهو حجم رواناب شهری کاهش مي ذخيره نگهداری شده

 شود.نماید. که این امر خود باعث اف ایش زما  کنتر  سيالب ميدر زما  رسيد  به دبي اوا سيالب را فراهم مي

 نمایناد. در ق آب بارا  تأمين ميها آب مورد نياز غير شرب واحدهای مسكوني، تجاری و اداری را اطریاین سامانه

بارداری مشاخب باه این رویكرد قبل از اینكه بارندگي تبدیل به روانااب بشاود ذخياره شاده و در طاي دوره بهاره

 های مربوط به تصفيه، پمپاو و توزیع به شدت کاهش یابد.شود تا ه ینهرسد. این عمل باعث ميمصرف مي

  را کمرنگ تر مي کند. انتقا  پره ینه بين حوضه ای پرووه های توجيه زیادی  این راهكار تا حدود 

 راهکارهای اجرايي پيشنهادی: -3

ها قوانين و مقاررات دولتاي سازی از منانع این سامانههای الزم است تا ضمن آگاهسازی این سامانهبه منظور فراگير شد  پياده

هاای هاا باا دساتگاهدر ادامه سعي شده است تا ضمن بيا  ارتباط این سامانهبه نحوی تجدید نظر گردد تا اهداف مورد نظر حاصل شود. 

.الزم به ذکر است طراحي و اجرای این سامانه ها هم اکنو  در برخاي ها بيا  شودسازی این سامانهها ني  در توسعه پيادهدولتي، نقش آ 

 :[5]کشورهای دنيا در حا  اجرا مي باشد 

 تواناد کناد، مايدسي ساختما  که پروانه و مجوز ساخت واحدهای جدید را صادر مايسازما  های مانند نظام مهن

های جدید تصویب کند. این قوانين باید به نحاوی ها در ساختما قوانين مشخصي را در خصوص نصب این سامانه

و در منااطق  هاا را در بار داشاته باشاندکننادگا  و سااکنا  سااختما باشد که موجبات تشویق هرچه بيشتر مصرف

 بحراني تر جدی تر گرفته شود.

  ها، بایاد کنندگا  از م ایای استفاده از این سامانهسازی مصرفای در هر استا ، ضمن آگاهآب منطقههای شرکت

 ها گوناگوني را در خصوص ایجاد انگي ه ارائه نماید.مشوق

 باشاد، بایساتي بارای دار مايی را عهدههای روستایي و شهرشرکت آب و فاضالب که مسئو  توزیع آب در شبكه

جاویي در مصارف اند، کارکرد مشخصي را برای تعيين مي ا  صرفهها نمودهمشترکاني که اقدام به نصب این سامانه

جویي در مصرف آب در قبوض هر مشترك مشخب شده و به عنوا  مشوق آب ارائه کند. مبلغ ریالي مي ا  صرفه

 گردد.به وی اهدا مي

 هاا فاراهم زمينه را برای توساعه ایان ساامانهمي تواند های مالي، سازما  مدیریت بحرا  ني  با اعما  مشوق همچنين

 نماید.
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