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امکان سنجی پتانسیل استحصال آب باران از سطوح عایق پشت بام¬ها در
شرایط آب و هوایی اهواز
سعید جهانگیری ،1علی عصاره

1 *2

-1دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم آب ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
-2گروه مهندسی علوم آب ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران

چکیده
یکی از روش ¬هایی که باعث کاهش اتکاء به منابع آب می ¬شود ،جمع آوري آب باران است .این تحقیق با هدف بررسی بارش ¬هایی که از فصل
پاییز تا پایان بهار در شهر اهواز منجر به ایجاد رواناب می ¬شوند ،انجام شد .دو محل ،یکی در جنوب اهواز ،در محل ساختمان سازمان پارک ¬ها
و فضاي سبز به مساحت پشت بام  115/6مترمربع و دی گري در شمال اهواز ،در محل شهرک نفت با مساحت پشت بام  35مترمربع انتخاب
شد .پشت بام هر دو سایت داراي سطوح عایق ایزوگام بود .رواناب حاصل از پشت ¬بام این نقاط بصورت ثقلی از نقطه خروجی توسط لوله ¬اي
به مخازن ذخیره آب انتقال پیدا می ¬کرد .محدوده زمانی نمونه برداري از ابتداي مهر  1397تا پایان خرداد  1398انتخاب شد .اطالعات مربوط
به بارش از ای ستگاه سینوپتیک اهواز دریافت شد .متوسط ضری ب رواناب در شهر اهواز براي فصول پاییز ،زمستان و بهار به ترتی ب برابر ،0/759
 0/711و  0/797به دست آمد .همچنین نتایج تحقیق نشان داد با استحصال آب باران از سطح پشت بام ¬هاي شهر اهواز در ماه ¬هاي مهر تا
اردیبهشت به ترتیب  7/44 ،9/17 ،13/65 ،14/58 ،21/2 ،8/4 ،2/24و  4/03درصد از نیاز آبی بخش خانگی (به جز آشامیدن و پخت و پز)،
 55/77 ،68/84 ،100 ،100 ،100 ،63 ،16/85و  30/2درصد از نیاز آبی بخش عمومی27 /88 ،34//42 ،51/19 ،54/68 ،79/61 ،31/5 ،8/43 ،
و  15/10درصد از نیاز آبی بخش تجاري و صنعتی و  4/3 ،5/05 ،7/66 ،8/88 ،13/17 ،4/48 ،1/06و  1/88درصد از نیاز آبی بخش فضاي سبز
را می ¬توان تامین نمود .با توجه به عدم اندازه ¬گیري پارامتر ¬هاي کیفی ،آب جمع آوري شده براي مصارف شرب توصیه نمی ¬شود.

کلید واژهها :استحصال آب باران ،آب خاکستری ،بازچرخانی آب ،اهواز.
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برمی ¬گردد .در برزیل ،پاراگوئه ،افغانستان و ترکیه

نیز

بر اساس گزارش انجمن جهانی آب ،در  50سال آینده به علت

نمونه ¬هایی از سیستم ¬های ساده جمع-آوری آب باران

رشد  40تا  50درصدی جمعیت و گسترش صنای ع و

کشف شده است (  .) LaBranche et al., 2007با رشد

شهر ¬ها ،تقاضا برای آب افزایش خواهد یافت ( Mahmoud

تکنولوژی و احداث سدها و با بکارگیری سیستم ¬های آب

 .) et al., 2014برای کشور ¬های دچار کمبود آب ،این تقاضا

عمومی با مقیاس بزرگ ،از اهمیت جمع ¬آوری آب باران

شدیدتر خواهد بود(  .) Qadir et al., 2007در سال ¬های

کاسته شد ،ولی در سال ¬های اخیر در بعضی از کشورها به

اخیر تغییر اقلیم و در پی آن کاهش نزوالت جوی از یک سو

دلیل مواجه شدن با دوره ¬های خشک ¬سالی شدید موضوع

و رشد سری ع جمعیت از سوی دیگر سبب کاهش سرانه آب

جمع ¬آو ری آب باران مجدداً مطرح گردید .امروزه استفاده از

تجدید شونده کشور شده است(احسانی و خالدی.) 1382 ،

سطوح پشت بام¬ها این امکان را فراهم می ¬کند تا بخشی از

رشد جمعیت کشور با رشد صنعت ،تکنولوژی وکشاورزی،

نیاز غیر شرب ساکنان منازل مسکونی را تامین کند و

براساس افق چشم انداز  20ساله ،و براساس شاخص¬های

هزینه ¬های تامین آب برای آبیاری فضای سبز ،سرویس ¬های

ملی و بین المللی مدیریت آب ،ایران را از هم اکنون در

بهداشتی و مصارف مشابه آن را کاهش دهد(رشیدی مهرآبادی

وضعیت بحران شدید آبی قرار داده است .بر پایه این

و همکاران .) 1392 ،تا کنون تحقیقات گسترده ¬ای در اکثر

شاخص¬ها ،نیاز آبی برای ایران تا سال  2025به حجم 110

مناطق دنیا در خصوص استفاده از سطوح عایق و نفوذناپذیر

درصد منابع آبی قابل استحصال افزایش می ¬یابد .با وضعیت

جهت استحصال آب باران انجام گرفته که تفاوت آنها در نوع

فعلی و اقلیمی کشور ،دسترسی به این حجم آب غیرممکن به

بهره ¬برداری از رواناب استحصال شده است( Dreelin et

نظر می ¬رسد .لذا برنامه ¬ریزی برای استفاده بهینه از منابع

 .) al., 2006محمود و همکاران ( Mahmoud et al.,

موجود و شناسایی و کاربرد منابع جدید و جایگزین ،مانند

 ) 2014به مطالعه پتانسیل استحصال آب باران در شهر

جمع آوری و استفاده از آب ¬های سطحی و باران امری

خارطوم سودان و استفاده از آن به عنوان ابزاری جهت مدیریت

ضروری است(تاران و مهتابی .) 1395 ،سیستم ¬های جمع

رواناب شهری پرداختند و نتیجه گرفتند که استحصال آب

آوری آب باران در بسیاری از مناطق دنیا به خصوص در مناطق

باران می ¬تواند به عنوان یک منبع جایگزین آب برای مقابله

خشک و نیمه ¬خشک به عنوان روشی عملی برای به حداقل

با پدیده خشک ¬سالی مطرح باشد .روستاد و مونتالتو

رساندن ریسک خشک ¬سالی پذیرفته شده است .زیرا آب

(  ) Rostad and Montalto, 2012پژوهشی را در مورد

باران به راحتی قابل جمع ¬آوری بوده و بدون اصالحات

جمع آوری آب باران با استفاده از رواناب ¬های پشت

خاصی برای اهداف غیر شرب قابل استفاده است( silva et

بام¬های شهری برای فالش ¬تانک ¬های توالت مناطق

 .) al., 2015سوابق موجود استحصال آب باران در دنیا نشان

مسکونی  4شهر آمریکا انجام دادند .نتایج نشان داد که این

می ¬دهد که این روش اول بار در صحاری فلسطین اشغالی با

روش می ¬تواند  50تا  94درصد در کاهش میزان مصرف آب

بارندگی متوسط 90میلی ¬متر انجام شد و کمک زیادی به

شرب کمک کند که خود بستگی به الگوی بارش در منطقه،

تولید علوفه در منطقه نمود (  .) Stanton, 2005برخی

مساحت سقف و میزان تقاضا دارد .اکتر و احمد ( Akter

مورخین قدمت آن را بیش از 3000سال تخمین زده ¬اند .آنها

 ) and Ahmed, 2015به ارزیابی امکان ¬پذیری استفاده از

بیان داشتند قدیمی ¬ترین نمونه یافت شده مربوط به کشور

سیستم ¬های استحصال آب باران در شهر چیتاگنگ بنگالدش

اردن می ¬باشد ،که قدمت آن به  850سال پیش از میالد مسیح

با متوسط بارش  3000میلی ¬متر در سال پرداختند .این شهر
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در یک سال مشخص ،هم با کمبود آب و هم با سیالب مواجه

یک مخزن بهینه جمع ¬آوری آب باران ،پتانسیل ذخیره آب دو

می ¬شود .آنها نتیجه گرفتند که استفاده از سیستم استحصال

ناحیه ،مشابه یکدیگر است .هر چند مطالعات با ارزشی در

آب باران می ¬تواند سیالب را تا  26درصد کاهش دهد و

زمینه جمع ¬آوری آب از سطوح بام¬ها در داخل کشور انجام

ساالنه تا  20لیتر در روز برای هر نفر به تامین آب شهری

شده است ،اما هنوز ابعاد و زوایای مختلف این مبحث نیازمند

کمک کند .سیلوا و همکاران (  ) Silva et al., 2015به

تحقیقات گسترده تکمیلی و مکان محور می ¬باشد تا بتواند

بررسی روش ¬های مناسب در طراحی سیستم ¬های

زمینه ¬ساز ارائه کارهای اجرایی گردد .لذا این مطالعه با هدف

جمع ¬آوری آب باران در مقیاس خانگی برای دو ناحیه با

امکان سنجی پتانسیل استحصال آب باران از سطوح عایق

الگو ¬های متفاوت بارندگی در کشور پرتقال پرداختند و نتیجه

پشت بام¬ها در شرایط آب و هوایی اهواز صورت گرفت.

گرفتند که عالرغم تفاوت در متوسط بارندگی ساالنه ،برای

مواد و روش ها

 1395حدود 1303000نفر میباشد (که با احتساب  400هزار

بخش بزرگی از استان خوزستان ،جلگه است و شهر اهواز با

نفری حاشیه شهر جمعیت این شهر به باالی  1700000نفر

موقعیت جغرافیایی  31درجه و  30دقیقه عرض شمالی و 48

می رسد ) .کمبود شدید پوشش گیاهی سبب گرمی و خشکی

درجه و  65دقیقه طول شرقی ،در بخش جلگهای خوزستان و

اهواز شده و آن را در رده گرم¬ترین مناطق ایران جای داده

با ارتفاع  12متر از سطح دریا واقع شده است(شکل.) 1

است .در زمستان سرما تا  5درجه سانتی ¬گراد کاهش و در

جمعیّت این شهرستان طبق سرشماری مرکز آمار ایران در سال

تابستان تا  50درجه سانتی ¬گراد افزایش مییابد .جدول() 1
میانگین باران  20ساله شهر اهواز را نشان می ¬دهد.

شکل -1موقعیت جغرافیایی شهر اهواز
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جدول -1می انگین باران  20ساله شهر اهواز به تفکیک ماه 1376-1395

ماه

بارندگی(میلیمتر)

مهر

4/8

آبان

20/2

آذر

59/3

دی

40

بهمن

34/5

اسفند

22

فروردین

20/2

اردیبهشت

8/5

خرداد

0/2

تیر

0

مرداد

0

شهریور

0

فصل
پاییز

زمستان

بهار

تابستان

بارندگی(میلیمتر)
84/3

96/5

28/9

0

در این تحقیق دو نقطه در شهر اهواز یکی در جنوب شهر در

سطح پشت بام و ضریب رواناب ( 0/7علیزاده ) 1394 ،محاسبه

محل ساختمان سازمان پارک ¬ها و فضای سبز شهرداری به

گردید .مخازن در زیر لوله خروجی پشت بام¬های مربوطه

مساحت پشت بام  115/6مترمربع و دیگری در شمال اهواز

نصب و مدرج شدند .حجم آب جمع شده در ساعت  12هر

در محل شهرک نفت با مساحت پشت ¬بام  35مترمربع انتخاب

شب در طول دوران آزمایش ( درصورت وقوع بارندگی)،

شد .پشت بام هر دو سایت دارای سطوح عایق ( پوشش

قرائت شد و مخزن برای نمونه¬گیری روز بعد تخلیه گردید.

ایزوگام ) بود .در مواقع بارندگی رواناب حاصل از پشت ¬بام

در روزهایی که با رندگی بیش از حجم طراحی مخزن بود؛

این نقاط بصورت ثقلی از نقطه خروجی توسط لوله ¬ای

جهت جلوگیری از سرریز مخزن ،در مدت قطع باران ،آب

(ناودان) به مخازن ذخیره آب انتقال پیدا می¬کرد .به دلیل

مخزن تخلیه و ثبت می¬گردید  .اطالعات مربوط به بارش از

تجمع آشغال و مدفوع حیوانات در سطح سقف ،در حد فاصل

ایستگاه سینوپتیک شهر اهواز جمع¬آوری شد .محاسبه¬ی

استفاده شد .محدوده زمانی نمونه¬برداری از ابتدای مهر 1397

زیربنای منازل شهری صورت گرفت و با میزان مساحت پشت

بارندگی¬ها ،در نقطه ورودی ناودان¬ها از توری آشغال¬گیر

مساحت پشت¬بام واحدهای مسکونی براساس مساحت

تا پایان خرداد  1398انتخاب شد .جدول( ) 2میزان باران

بام¬ها ،حاصل از  Google Earthمقایسه شد .مساحت

اندازه¬گیری شده در سال منتخب را نشان می¬دهد .محل

کیلومتر مربع

شهر اهواز  18650هکتار معادل 186/5

نصب مخازن به گونه¬ای انتخاب شد که امکان جمع¬آوری

می ¬باشد که بر اساس قوانین و ضوابط موجود در

آب بصورت ثقلی در مخازن وجود داشته باشد .حجم مخزن

شهرداری ¬ها ،هر شهرداری مجاز به صدور مجوز ساخت

برای نقطه اول با ظرفیت  2100لیتر از جنس پلی¬اتیلن ( با

 0/36عرصه هر شهر می ¬باشد؛ که  0/64درصد باقیمانده باید

هزینه  4500000تومان) و حجم مخزن برای نقطه دوم با

صرف معابر و خیابان ¬ها و فضای سبز شهری شود .با این

ظرفیت  220لیتر از جنس پالستیک (پلی¬پروپیلن ) با

احتساب مساحت قابل ساخت شهر اهواز معادل 67/14

هزینه 1500000تومان طراحی شد .طراحی حجم مخزن بر

کیلومتر مربع می ¬باشد ( وزارت راه و شهرسازی.) 1392 ،

اساس  3مولفه :متوسط بارش بیشترین ماه منطقه (آذر ماه)،

سطح اشغال مجاز یک ملک بر اساس مجموعه استاندارد ¬ها
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و آیین نامه ¬های ساختمانی ایران ،معادل  0/6از هر زمین

 Google Earthبرابر  24کیلومتر مربع بدست آمد؛ که این

می ¬باشد (مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی) 1393 ،؛ که

اختالف ناشی از قسمت¬های ساخته نشده در شهر اهواز بود

با این احتساب حداکثر سطح پشت بام¬های شهر اهواز برابر

و عدد  24کیلومتر مربع مساحت پشت ¬بام¬ها در محاسبات

 40/28کیلومتر مربع به دست می¬آید .این در حالی است که

بعدی مورد استفاده قرار گرفت.

مساحت پشت بام¬های موجود در شهر اهواز با کمک

جدول( )2می زان باران اندازه ¬گیری شده شهر اهواز به تفکیک ماه در سال آبی 1397-1398
ماه

بارندگی(میلیمتر)

مهر

26/9

آبان

97/23

فصل

بارندگی(میلیمتر)

حجم باران جمع شده(لیتر)
سایت 1

سایت2

2690

800

9123

2679

آذر

87/14

6326

1823

دی

40

3650

1013

بهمن

34/5

3540

978

اسفند

22

995

279

فروردین

45/08

4062

1069

اردیبهشت

2/01

210

62

خرداد

0

-

-

تیر

0

-

-

مرداد

0

-

-

شهریور

0

-

-

پاییز

زمستان

بهار

تابستان

105/74

47/09

-

براساس آمار دفتر تحقیقات و معیار ¬های فنی سازمان برنامه

تعیین مقدار ضریب رواناب
با توجه به اطالعات حجم بارش و رواناب گرد ¬آوری شده،
ضریب رواناب در دوره ¬های فصلی بر اساس رابطه () 1
محاسبه گردید.
() 1

211/27

V=CIA

و بودجه و استاندارد مهندسی آب وزارت نیروی ایران ( وزارت
نیرو ،نشریه شماره  ) 117-3در خصوص مصرف آب کشور،
نیاز آبی بخش ¬های مختلف به این صورت منظور شد.
مصارف خانگی  :با توجه به شرایط اجتماعی و آب و هوایی
ایران حدود متوسط مصرف سرانه خانگی بدون احتساب آب

که در آن ،V :حجم استحصال آب باران بر حسب لیتر،I ،

مورد نیاز برای فضای سبز منازل( مانند آشامیدن ،پخت و پز،

مقدار باران بر حسب میلی¬متر ،A ،سطح استحصال آب باران

حمام ،لباسشویی ،ظرفشویی ،سرویس بهداشتی ،شستشوی

بر حسب متر مربع و  ،Cضریب رواناب (بخشی از باران که

خانه ،کولر و تهویه ) حدود  75تا  150لیتر در روز برای هر

می¬تواند به رواناب تبدیل شود) سطح مورد نظر ( بدون

نفر است.

واحد) است.

مصارف فضای سبز عمومی و خانگی  :حدود مصرف روزانه

نیاز آبی بخش¬های مختلف

فضای سبز داخل خانه ¬ها و فضا ¬های سبز عمومی
(پارک ¬ها ،فضا ¬های سبز خیابان ¬ها و میادین ) با توجه به

امکان سنجی پتانسیل استحصال آب باران از سطوح عایق پشت بام ¬ها ...

168

اندازه ¬گیری ¬های محلی و کاربرد روابط تجربی برای مناطق

 9/58 ،150/61و  62/94درصد ریزش باران بیشتر ثبت

آب و هوایی مختلف ایران برآورد شده است .این استاندارد

گردید.آمار بارندگی گزارش شده در شهر اهواز توسط سازمان

ایران را به  5ناحیه ¬ تقسیم می ¬کند که شامل :آب و هوای

هواشناسی استان خوزستان نشان داد که از مهر سال  97تا

کوهستانی ،آب و هوای خزری ،آب و هوای مدیترانه ¬ای ،آب

خرداد  61 ،1398روز با وقوع بارندگی وجود داشته است؛ که

و هوای نیمه بیابانی و آب و هوای بیابانی می ¬باشد .شهر اهواز

 18مورد وقوع باران در پاییز 28 ،مورد زمستان و  15مورد در

با توجه به قرار گرفتن در منطقه آب و هوایی بیابانی (منطقه

فصل بهار اتفاق افتاده است .بیشترین و کمترین میزان بارندگی

 ،) 5دارای مصرف متوسط روزانه آب فضای سبز  5تا  7لیتر

در یک روز ،در فصل پاییز به ترتیب به میزان  59و 0/01

بر متر مربع می باشد .

میلی ¬متر ،در فصل زمستان به میزان 15/6 ،و  0/01میلی ¬متر

مصارف عمومی  :شامل مصارف ادارات و موسسات عمومی،

و در فصل بهار به میزان  11/01و  0/01میلی ¬متر گزارش شد.

مراکز درمانی و آموزشی ،اماکن مذهبی ،حمام¬های عمومی،

از مجموع  18رگبار ثبت شده در پاییز  15واقعه ،از مجموع

مراکز ورزشی و هنری و از این قبیل است .این مقدار برای

 28رگبار ثبت شده در زمستان  19واقعه ،و از مجموع 15

ایران  10تا  20لیتر در روز برای هر نفر پیش ¬بینی می ¬شود.

رگبار ثبت شده در بهار  9واقعه منجر به رواناب شده است.

مصارف تجاری و صنعتی :شامل مصارف مراکز تجاری و

به عبارتی در شهر اهواز  75درصد از بارندگی ¬ها منجر به

صنعتی کوچک مانند مغازه ¬ها و کارگاه ¬های کوچک واقع در

تولید رواناب شده است .بیشترین مقدار بارندگی در شهر اهواز

محدوده شهرها است .این مقدار برای ایران  10تا  45لیتر در

که منجر به وقوع روانا ب نشده است ،برابر  0/2میلی ¬متر

روز برای هر نفر پیش ¬بینی می ¬شود.

می ¬باشد .به عبارتی بارندگی ¬هایی که کمتر از این مقدار

در این تحقیق مقادیر متوسط نیاز بخش ¬های مختلف در

هستند منجر به وقوع رواناب نمی ¬شوند .همچنین کمترین

محاسبات در نظر گرفته شد .به عبارتی نیاز بخش خانگی130 ،

مقدار بارندگی در شهر اهواز که منجر به وقوع رواناب شده

لیتر در روز به ازائ هر نفر ،فضای سبز 6 ،لیتر در روز در متر

است ،برابر  0/3میلی ¬متر است .بنابراین احتمال آستانه ظهور

مربع ،مصارف عمومی15 ،لیتر در روز برای هر نفر و مصارف

رواناب در شهر اهواز  0/3میلی ¬متر است .به عبارتی

تجاری و صنعتی 30 ،لیتر در روز برای هر نفر منظور گردید.

بارندگی ¬هایی که بیشتر از این حد هستند منجر به تولید

نتایج و بحث

رواناب می ¬شوند.

آمار بارندگی ثبت شده در سال منتخب (جدول  ) 2نشان
می ¬دهد که سال  1397-98نسبت به نرمال منطقه (جدول،) 1
یک سال پرباران بوده است؛ به ¬طوری که در فصل پاییز،
زمستان و بهار سال  1397-98نسبت به نرمال منطقه به ¬ترتیب

اندازه ¬گیری ¬های بارش و آب جمع آوری شده در مخازن
در دو سایت آزمایشی نشان داد که در شهر اهواز در فصول
پاییز ،زمستان و بهار بطور متوسط از هر متر مربع سطح پشت
بام می ¬توان به ترتیب 67/83 ،154/2و 34/71لیتر آب ،جمع
آوری نمود(شکل.) 2

150
100
50
0

بهار

فصل
زمستان

پاییز

شکل -2متوسط حجم آب جمع شده در دو سایت آزمایشی در فصول مختلف سال آبی 1397-98

حجم آب جمع شده ( لیتر بر متر مربع)

200

نشریه پژوهشهای اقلیم شناسی سال سیزدهم| شماره چهل و نهم| بهار 1401

169

با توجه به مقدار باران در طی دوره آماری مورد مطالعه و حجم

استفاده از رابطه ( ) 1متوسط ضریب رواناب در شهر اهواز

آب جمع آوری شده در هر یک از دو سایت آزمایشی و با

برای هر ماه محاسبه گردید ( جدول ) 3

جدول -3متوسط ضریب رو اناب ماهیانه در شهر اهواز
ماه

ضریب

فصل

رو اناب
مهر

0 /858

آبان

0 /762

آذر

0 /656

ضریب

ضریب

ماه

رو اناب
پاییز

0 /759

ضریب

فصل

رو اناب
دی

0 /668

بهمن

0 /725

اسفند

0 /739

ماه

رو اناب
زمستان

0 /711

ضریب

فصل

رو اناب
فروردین

0 /697

اردیبهشت

0 /897

خرداد

-

ضریب
رو اناب

بهار

0 /797

نتایج ارائه شده در جدل ( ) 3نشان می دهد که متوسط ضریب

 95درصد ،و همکاران (  ) Ramier et al., 2004ضریب

رواناب در شهر اهواز برای فصول پاییز ،زمستان و بهار به

رواناب را برای سطوح عایق 74درصد ،ایمتز و همکاران

ترتیب برابر  0/711 ،0/759و  0/797می¬باشد .پهلوانی و

(  ) Imteaz et al., 2012ضریب رواناب را برای سطوح

همکاران ( ) 1395ضریب رواناب در شهر مشهد را برای فصل

عایق ایزوگام  85درصد و عطارزاده حسینی و

پاییز ،زمستان و بهار به ترتیب  0/69 ،0/66و  0/62گزارش

همکاران( ) 1393ضریب رواناب را برای سطوح عایق ایزوگام

نمودند .آنها همچنین ضریب رواناب در شهر نور را برای فصل

 90درصد بیان نموده¬اند .این تفاوت می¬تواند ناشی از

پاییز ،زمستان و بهار به ترتیب  0/76 ،0/75و  0/69به¬دست

تفاوت رژیم بارندگی ،و نوع عایق پشت بام ،شیب پشت بام

آوردند .بورس و بن اشر ( Boers and Bn- Asher,

و مسائلی از این قبیل باشد.

 ) 1982ضریب رواناب را برای آسفالت بطور میانگین  85تا
جدول( :)4حجم آب قابل استحصال سالیانه از سطح پشت بام ¬های شهر اهواز(میلیون لیتر)

ماه

حجم رواناب

مهر

98/84

آبان

369/41

آذر

933/61

دی

641/28

بهمن

600/3

اسفند

390/19

فروردین

337/91

اردیبهشت

183

خرداد

0

تیر

0

مرداد

0

شهریور

0

فصل
پاییز

زمستان

بهار

تابستان

حجم رواناب
1401/86

1631/77

520/91

0
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تامین نیاز آبی بخش¬های مختلف از رواناب
استحصالی
با توجه به رابطه ( ) 1و با در دست داشتن مقادیر بارندگی
متوسط در هرماه( جدول ،) 1مساحت پشت بام¬ها در شهر
اهواز (  24کیلومتر مربع معادل  24میلیون متر مربع) و ضریب
رواناب ماهیانه ( جدول ) 3حجم آب قابل استحصال سالیانه از
سطح پشت بام¬های شهر اهواز محاسبه شد که نتایج آن در
جدول ( ) 4ارائه شده است.مطابق جدول( ) 4ماه آذر و فصل
زمستان بیشترین و ماه ¬های خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور و
فصل تابستان کمترین سهم را در کل رواناب قابل استحصال
از پشت بام¬های شهر اهواز دارند.

170

مقدار مصارف خانگی ( 130لیتر به ازائ هر نفر) ،به جز
آشامیدن و پخت و پز ( 17/5لیتر به ازائ هر نفر) ،بطور متوسط
 112/5لیتر در روز به ازائ هر نفر محاسبه شد .برای هر یک
از ماه ¬های 31روزه فروردین تا شهریور ،این مقدار معادل
 3487/5لیتر در هر ماه برای هر نفر می ¬باشد .با احتساب
جمعیت شهر اهواز ( 1303000نفر) ،کل نیاز آب خانگی (به جز
آشامیدن و پخت و پز) در ماه  31روزه 4544/21 ،میلیون لیتر
بدست می ¬آید .همچنین در هر یک از ماه ¬های مهر تا بهمن،
این مقدار  3375لیتر به ا زائ هر نفر در ماه و  4397/62میلیون
لیتر برای کل جمعیت ،و در ماه  29روزه اسفند برابر 3262 /5
لیتر برای هر نفر و  4251/03میلیون لیتر برای کل جمعیت
شهر اهواز است .شکل( ) 3نمودار ستونی آب مورد نیاز شهر

تامین نیاز¬های آبی خانگی از رواناب جمع

برای مصارف خانگی (به جز آشامیدن و پخت و پز) را در

آوری شده از سطح پشت بام¬ها

کنار رواناب قابل استحصال از سطح پشت بام¬های شهر اهواز
در ماه ¬های مختلف نشان می ¬دهد.

آب مورد نیاز
آب قابل استحصال

حجم آب (میلیون لیتر)
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ماه
شکل -3مقایسه آب مورد نیاز شهر برای مصارف خانگی(به جز آشامی دن و پخت و پز) و رو اناب قابل استحصال از پشت بام ¬ها

مطابق شکل( ) 3با استحصال آب باران از سطح پشت بام¬های
شهر اهواز در ماه ¬های مهر تا اردیبهشت به ترتیب ،8/4 ،2/24
 7/44 ،9/17 ،13/65 ،14/58 ،21/2و  4/03درصد از نیاز آبی
بخش خانگی (به جز آشامیدن و پخت و پز) را می ¬توان تامین
نمود .رشیدی مهرآبادی و همکاران( ) 1392نیز بیان داشتند که
در شهر رشت با جمع آوری آب باران از سطح پشت ¬بام¬ها
 75درصد نیاز ¬های غیر شرب روزانه ساکنین قابل تامین
است.

تامین نیاز آبی بخش¬های عمومی از رواناب
جمع آوری شده از سطح پشت بام¬ها
مقدار آب مورد نیاز مصارف عمومی (مانند ادارات و موسسات
عمومی ،مراکز درمانی و آموزشی ،اماکن مذهبی ،حمام¬های
عمومی ،مراکز ورزشی و هنری و آتشنشانی ) برای هر یک از
ماه ¬های 31روزه فروردین تا شهریور در شهر اهواز ،با
احتساب  15لیتر در روز به ازائ هر نفر ،معادل  465لیتر در
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هر ماه می ¬باشد .با احتساب جمعیت شهر اهواز

اسفند برابر  435لیتر برای هر نفر و  566/80میلیون لیتر برای

( 1303000نفر) ،کل نیاز آبی برای مصارف عمومی در ماه 31

کل جمعیت است .شکل( ) 4نمودار ستونی آب مورد نیاز شهر

روزه  605/89 ،میلیون لیتر بدست می ¬آید .همچنین در هر

برای مصارف عمومی را در کنار رواناب قابل استحصال از

یک از ماه ¬های مهر تا بهمن ،این مقدار  450لیتر به ازائ هر

سطح پشت بام¬های شهر اهواز در ماه ¬های مختلف نشان

نفر در ماه و  586/35میلیون لیتر برای کل جم عیت و در ماه

می ¬دهد.

آب مورد نیاز
آب قابل استحصال

حجم آب میلیون لیتر)
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شکل -4مقایسه آب مورد نیاز شهر برای مصارف عمومی و رو اناب قابل استحصال از سطح پشت بام ¬ها

مطابق شکل( ) 4با استحصال آب باران از سطح پشت بام¬های

مقدار آب مورد نیاز مصارف تجاری و صنعتی (مانند

شهر اهواز در ماه ¬های مهر تا اردیبهشت به ترتیب ،16/85

مغازه ¬ها ) برای هر یک از ماه ¬های  31روزه فروردین تا

 55/77 ،68/84 ،100 ،100 ،100 ،63و  30/2درصد از نیاز
آبی بخش عمومی را می ¬توان تامین نمود .نتایج نشان
می ¬دهد که در ماه ¬های آذر ،دی و بهمن آب قابل استحصال
از سطح پشت بام¬ها ،عالوه بر تامین  100درصدی نیاز
مصارف عمومی شهر در این  3ماه ،می¬تواند باعث ذخیره

شهریور در شهر اهواز ،با احتساب  30لیتر در روز به ازائ هر
نفر معادل  930لیتر در هر ماه برای هر نفر می ¬باشد .با
احتساب جمعیت شهر اهواز ( 1303000نفر) ،کل نیاز آب برای
مصارف عمومی در ماه  31روزه 1211/79 ،میلیون لیتر بدست

 416/14میلیون لیتر آب شود که در ماه¬های دیگر قابل

می ¬آید .همچنین در هر یک از ماه ¬های مهر تا بهمن ،این

استفاده خواهد بود .نتایج استورم و همکاران( Sturm et al.,

مقدار  900لیتر به ازائ هر نفر در ماه و  1172/70میلیون لیتر

 ) 2009در برزیل نشان داد استفاده از آب باران برای

برای کل جمعیت؛ و در ماه اسفند برابر 870لیتر برای هر نفر

شستشوی وسایل نقلیه در ایستگاه ¬های فروش بنزین مناسب
بوده است.

تامین نیاز آبی بخش¬های تجاری و صنعتی

و  1133/61میلیون لیتر برای کل جمعیت شهر اهواز است.
شکل( ) 5نمودار ستونی آب مورد نیاز شهر برای مصارف
تجاری و صنعتی را در کنار رواناب قابل استحصال از سطح

از رواناب جمع آوری شده از سطح پشت

پشت بام¬های شهر اهواز در ماه ¬های مختلف نشان

بام¬ها

می ¬دهد..
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شکل( )5مقایسه آب مورد نیاز شهر برای مصارف تجاری و صنعتی و رو اناب قابل استحصال از سطح پشت بام ¬ها

مطابق شکل( ) 5با استحصال آب باران از سطح پشت بام¬های

مربعی در ایستگاه هواشناسی شهرستان جوانرود ،در تانکری

شهر اهواز در ماه ¬های مهر تا اردیبهشت به ترتیب ،8/43

به ظرفیت  6000لیتر ،می ¬تواند آبی معادل  60متر مکعب در

 27/88 ،34//42 ،51/19 ،54/68 ،79/61 ،31/5و 15 /10

سال جمع آوری نماید و نیاز فضای سبز ایستگاه هواشناسی،

درصد از نیاز آبی بخش تجاری و صنعتی را می ¬توان تامین

مصرف کولر آبی خنک کننده ساختمان و آب مو رد نیاز تشت

نمود .تحقیقات کردوانی و کردپور( ) 1391در ناحیه ارومانات

تبخیر را تامین کند .آنها گزارش نمودند آب باران ،آبی پاک،

نشان داد با ذخیره آب باران از سطح یک پشت بام  100متر

سالم و قابل شرب است.

در این پژوهش کلیه نمودارهای من کندال در هر سه سناریو

تامین نیاز¬ آبی فضای سبز از رواناب جمع

برای کلیه ایستگاهها رسم شده است که به طور مثال نمودار
گرافیکی من کندال نمایه  FDOدر هر سه سناریو برای ایستگاه
دیهوک در شکل  1آورده شده است.
نتایج بررسی روند با روش رگرسیون خطی در جدول  5آورده
شده است .در شرایط وضعیت موجود نمایه  CSDIدر 35
درصد ایستگاهها دارای روند افزایشی در سطح معناداری 5
درصد است که در نهبندان با شیب خط  0/285بیشترین
افزایش وجود دارد .در شرایط  RCP4.5و  RCP8.5این نمایه
در  65و  12درصد ایستگاهها در حال افزایش است .نمایه
 FDOدر شرایط وضعیت موجود در  35درصد ایستگاهها در
حال افزایش ناگهانی ویا روند افزایشی معنادار است و بر
اساس سناریوی  RCP4.5و  RCP8.5در همه ایستگاهها در
حال کاهش ناگهانی و یا روند کاهشی معنادار است .در ایستگاه
خور این نمایه دارای روند افزایشی با بیشترین شیب خط
 0/605میباشد .نمایه  IDOدر شرایط وضعیت موجود در 47

آوری شده از سطح پشت بام¬ها
با توجه به این که نیاز آبی بخش فضای سبز شهر اهواز  6لیتر
در روز در متر مربع می ¬باشد ،با در نظر گرفتن مساحت
 13569233متر مربعی ( نوشادی و همکاران ) 1390 ،فضای
سبز این شهر ،این نیاز در هر یک از ماه ¬های  31روزه
فروردین تا شهریور برابر  2523/88میلیون لیتر ،در هر یک از
ماه ¬های  30روزه مهر تا بهمن برابر با  2442/46میلیون لیتر
و در ماه  29روزه اسفند برابر با  2361/05میلیون لیتر خواهد
بود .در فضای سبز شهری با این فرض که حدود  60درصد
بارندگی بصورت تبخیر و نفوذ عمقی تلف شده( اسالمی و
ریحانی ) 1384 ،و مابقی ( 40درصد) به صورت مستقیم و یا
غیر مستقیم (رواناب قابل استحصال) به مصرف فضای سبز
می ¬رسد ،مقدار ضریب رواناب برابر 0/4در نظر گرفته شد.
در اینصورت ،با داشتن میانگین باران ماهیانه شهراهواز( جدول
 ) 1و مساحت فضای سبز شهر( 13569233متر ¬مربع ) و اعمال
ضریب رواناب( ،) 0/4حجم بارشی که از فضای سبز قابل
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استحصال می ¬باشد ،و در همین بخش نیز قابل استفاده است؛
در جدول ( ) 5نشان داده شده است.
جدول -5حجم آب قابل استحصال سالیانه از فضای سبز شهر اهواز(میلیون لیتر)

ماه

حجم رواناب

مهر

26/03

آبان

109/56

آذر

321/64

دی

216/96

بهمن

187/13

اسفند

119/33

فروردین

109/56

اردیبهشت

46/10

خرداد

0

تیر

0

مرداد

0

شهریور

0

فصل
پاییز

زمستان

بهار

تابستان

حجم رواناب
457/23

523/42

151/66

0

مطابق جدول( ) 5ماه آذر و فصل زمستان بیشترین و ماه ¬های

شهری مانند بیرجند که در منطقه ¬ای خشک و نیمه ¬خشک

خرداد ،تیر ،مرداد و شهریور و فصل تابستان کمترین سهم را

قرار دارد را تامین نماید و استفاده از این روش برای تامین آب

در کل رواناب قابل استحصال از فضای سبز شهر اهواز دارند.

مورد نیاز فضای سبز ،در شهری مثل رامسر نتایج بهتری را

شکل( ) 7مقایسه آب مورد نیاز شهر برای مصارف فضای سبز

نشان می ¬دهد؛ که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.

و رواناب قابل استحصال از سطح فضای سبز شهر اهواز را در

نتیجه¬گیری

ماه ¬های مختلف نشان می ¬دهد.
مطابق شکل( ) 7با استحصال آب باران از سطح فضای سبز
شهر اهواز در ماه ¬های مهر تا اردیبهشت به ترتیب ،1/06
 4/3 ،5/05 ،7/66 ،8/88 ،13/17 ،4/48و  1/88درصد از نیاز
آبی بخش فضای سبز را می ¬توان تامین نمود .نتایج تحقیق
عابد زاده و همکاران( ) 1393نشان داد مقدار آب استحصال
شده از پشت بام نمی ¬تواند به ¬طور کامل نیاز آبی گیاهان در

امروزه تامین آب در کشور ¬های در حال توسعه از جمله ایران،
یک مسئله حیاتی به شمار می ¬رود .با توجه به جداول
استاندارد اینگونه برداشت می ¬شود که در یک ساختمان
مسکونی با توجه به جمع کل میزان مصرف ،قسمت اندکی از
آن به آب شربب اختصاص داده می ¬شود و ما بقی آن را
می ¬توان از آبهای بازیافتی خانه و آب باران استفاده کرد.
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امروزه با آب آشامیدنی ،فضاهای سبز آبیاری می ¬شود؛ در

و همکاران ) 1398 ،و نیز به دلیل وجود ناهمواری و منافذ زیاد

صورتیکه کیفیت آب مورد شرب انسان و فضای سبز مساوی

دارای بازده پایینی می ¬باشند (شادمهری توسی و همکاران،

نیستند  .آب باران با تمام ویژگی ¬هایی که دارد برای فضای

 .) 1397به دلیل تجمع آشغال ،مدفوع حیوانات و وجود گرد و

سبز بسیار مناسب است؛ ولی امروزه توسط ناودان ¬ها به

غبار در سطح سقف ،آب اولیه بارندگی برای ذخیره-سازی

چاه ¬های فاضالب آلوده هدایت می ¬شود .تاکنون راهبردهای

مناسب نمی ¬باشد .به همین منظور توصیه می ¬شود آب اولیه

مختلفی توسط کشورهای گوناگون تدوین و آزمایش شده

به ناودان ¬هائی که درپوشی در انتهای آنها تعبیه شده است

است .از میان این راهبردها در نقطه ¬ی تولید آب خاکستری

انتقال داده شود؛ پس از پر شدن ناودان این آب به بیرون مخزن

می ¬توان به دو راهبر کلی اشاره نمود -1 :راهبر استفاده

هدایت شود و پس از آن ،آب به سمت مخزن هدایت

حداکثر از آب خاکستری و طراحی سیستم تصفیه نسبتاً گران

گردد(لک زاده و برهانی داریان. ) 1394 ،

قیمت و  -2راهبرد استفاده از آب خاکستری با آلودگی پایین

نتایج نشان داد که درصورت جمع ¬آوری رواناب حاصل از

با حداقل تصفیه ممکن .البته در میان این راهبردها ،راهبردهای

بارندگی ،از سطح پشت ¬بام¬های شهر اهواز ،می ¬توان در

بینابینی نیز قابل اتخاذ است .از دیدگاه نقطه مصرف آب

ماه ¬های آذر ،دی و بهمن عالوه بر تامین  100درصدی نیاز

خاکستری نیز  2راهبرد اصلی قابل اتخاذ است .

مصارف عمومی 416/14 ،میلیون لیتر آب ذخیره نمود که در

- 1استفاده از آب خاکستری در فضای داخلی ساختمان .

ماه ¬های دیگر قابل استفاده خواهد بود .سعدالدین و

- 2استفاده از آب خاکستری در فضای بیرون ساختمان.

همکاران ( ) 1394با ارزیابی کمیت و کیفیت آب باران قابل

در این تحقیق پتانسیل شهر اهواز جهت استفاده از سیستم

جمع آوری ،از سطوح پشت ¬بام¬ها در گرگان ،بیان داشتند

استحصال آب باران بررسی شد .البته با توجه به عدم

جمع ¬آوری و استفاده از آب باران به ¬طور قابل مالحظه ¬ای

اندازه ¬گیری پارامتر ¬های کیفی آب در این تحقیق ،الزم است؛

حتی در ماه ¬های خشک می ¬تواند از فشار مصرف منابع آب

در استفاده از آب استحصال شده باران جهت مصارف مختلف

شیرین شهری بکاهد .همچنین با استحصال آب باران می ¬توان

به کیفیت آب نیز توجه شود .جنس سقف در کیفیت آب جمع

بخشی از مصارف خانگی ،صنعتی -تجاری و فضای سبز را

آوری شده تاثیر فراوانی دارد (Sadoddin et al., 2015).

در طول سال تامین کرد .پرندین و همکاران( ) 1398نشان دادند

تحقیقات نشان داده است سقف¬های گالوانیزه بهترین نوع

 58/4درصد از نیاز آبی ساالنه فضای سبز شهری کرمانشاه از

سقف می¬باشند زیرا عالوه بر کیفیت مناسب آب دارای

طریق استحصال آب باران از سطح پشت ¬بام¬های شهر تامین

بیشترین بازدهی می ¬باشند؛ در حالی ¬که سقف ¬های آسفالتی

شدنی است .نتایج این تحقیق نشان داد که استحصال آب باران

به دلیل وجود زهرآبه دارای کیفیت نامناسب آب بوده(پرندین

از سطوح پشت ¬بام¬های شهر اهواز در ماه آذر(933/61
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دانست؛ به طوری که این سامانه را می ¬توان سامانه سازگار

میلیون لیتر ) بیشترین کمک را می ¬تواند در تامین آب مصارف

در مناطق پر باران( به لحاظ جلوگیری از هدر رفت) و نیز در

 بنابراین با توجه به کمبود آب شیرین و.مختلف نماید

.مناطق خشک و نیمه خشک (به لحاظ ذخیره آب) قلمداد کرد

 جمع آوری آب باران از سطح بام،مشکالت ناشی از آن
ساختمان ¬ها را می ¬توان یکی از راه ¬های کاهش این مشکل
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