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 چکیده 

. در اسککت خشککومهینمنابع آب  در مناطق خشککو و  تیریدر مد یو عمل دیمف یاز راهکارها یکی RWH)1 (آب باران یآورجمع

سکک ک کاهش سککرانه آب  گرید یاز سککو تیجمع عیو رشککد سککر سککوویاز  یآن کاهش نزوالت جو یو در پ میاقل رییتغ ر،یاخ یهاسککا 

شوندهیتجد ست. د شده ا شور  ستف یبرا یزی. لذا برنامه رندمواجه ا یبه منابع آب روزافزون ازیبا ن رانیا تیپرجمع یشهرها از طرفی ک اده ا
سا نهیبه شنا ستفاده از آبها یمانند جمع آور نیگزیو جا دیو کاربرد منابع جد ییاز منابع موجود و  ه ب  یضرور یو باران امر یسطح یو ا

سدینظر م سر س یجمع آور یهاستمی.  شو و ن ایاز مناطق دن یاریآب باران در ب صوص در مناطق خ ش مهیبه خ شو به عنوان رو  یخ

ساندن ر یبرا یعمل سال سویبه حداقل ر ست. از طرف رفتهیپذ یخشو  س زانیاز م یاطالعات کامل یشده ا  ه منظور جمعب موجود لیپتا

 نی.  در استیها در دسترس ن ستمیس نیا میمستق ریو غ میقمست دیفوا نی( و همچنسطح پشت بام ها) یآب باران در حوضه شهر یآور

س یمقاله به بررس شت بام ها یجمع آور یموجود برا لیپتان به  جیبا توجه به نتا .مشهد پرداخته شد یشهردار 9منطقه  یآّب از سطح پ

ستفاده از ا ساالنه در  یم ستمیس نیدست آمده، با ا سکون یها یکاربرتوان  ش یتجار ،یم ،  2317131 حدقل کیبه ترت یو ادار ی، آموز

نتایج همچنان نشان داد در ماه های پر باران کاربرد این  نمود. ییمتر مکعک در سا  در مصرف آب صرفه جو 13213و  72821، 39837

درصد از نیاز  11، 21، 31می تواند به ترتیک تا  ی متوسط، کمترین و  بیشترین بارندگیسا  های با بارندگسیستم در مناز  مسکونی در 

 ماهانه را تامین کند. آب
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1 Rainwater Harvesting 



 

 

 

 مقدمه

درجه طو  شرقی با  16تا  23ایران به عنوان دومین کشور بزرگ خاورمیانه و هجدهمین کشور بزرگ جهان، در موقعیت جغرافیایی  

[. تغییر اقلیم و نیاز روز افزون 1میلی متر در زمره کشور های خشو و نیمه خشو جهان قرار دارد] 282بارندگی ساالنه ی متوسط 

[ و در پی آن نیاز 2بخش های کشاورزی، صنعتی و شهری فشار زیادی به منابع آب وارد آورده است. گسترش شهر ها، افزایش جمعیت ]

و و کاهش  منابع آبی موجود از سوی دیگر س ک ایجاد بحران در بسیاری از مناطق کشور شده است. لذا روز افزون به منابع آبی از یو س

کنار آن استفاده از منابع جدید و جایگزین ضروری  به نظر  برنامه ریزی برای استفاده درست از منابع موجود و مدیریت آن ها  و در

 میرسد.

جمع آوری آب باران در بسیاری از  های سیستم آن ها آب صورت می پذیرد که در میان روش های مختلفی برای تامین و ذخیره سازی

مناطق دنیا به خصوص مناطق خشو و نیمه خشو به عنوان روشی عملی برای به حداقل رساندن ریسو خشو سالی پذیرفته شده 

موجود برای استفاده در بخش کشاورزی، صنعتی  در جهت افزایش آب  را [ . ساکنان این مناطق تکنیو ها و سازه های مختلف7-3است]

[. پیشینه سیستم های جمع آوری باران به هزاران سا  ق ل از میالد مسیح برمیگردد، و تمدن های 8و شهری مورد توجه قرار داده اند ]

آب باران به عمل هدایت، جمع [ . جمع آوری 12, 9, 7گذشته از این آب برای آشامیدن و آبیاری و مصارف خانگی استفاده می کرده اند]

عملیات جمع آوری آب باران می تواند در گستره شهری ) سقف مناز ،  [.11, 9آوری و ذخیره رواناب حاصل از بارندگی گفته می شود]

. در [12]و در سازه های فیزیکی و یا پروفیل خاک ذخیره گردد  ه های آبریز( صورت گیردضسطح زمین، و جوی ارها( و غیر شهری )حو

و استفاده از آن می توان ضمن کاهش خطر آب   کشور ما بخش زیادی از رواناب حاصل از بارندگی به هدر می رود که با جمع آوری

 گرفتگی و سیالب، بخش قابل توجهی از این آب را مورد استفاده قرار داد.

سا   سازمان ملل  تا  شورها و یا ن 8/1، 2223بنا به گزارش  سر می میلیارد نفر در ک قاطی زندگی خواهند کرد که در قحطی کامل آب به 

شت] شرایط بحرانی قرار خواهند دا سوم از جمعیت جهان تحت  سان امور آب پیش بینی می کنند در آینده ای نه  .[13برند و دو  شنا کار

شد و د شتر خواهد  سئله آب بی سر م ور از ذهن نخواهد بود که جنگ چندان دور تنش ها، درگیری های ملی، منطقه ای و بین المللی بر 

ایران درحا  نزدیو شدن به بحران جدی آب   [13با توجه به گزارش توسعه جهانی آب ]  [.16های آینده بر سر منابع آب صوررت گیرد]

جود و می باشککد. بحران آب در ایران عالوه بر افزایش تقاضککا و کم ود آب شککامل کاهش منابع آب زیر زمینی، کاهش کیفیت آب های مو

 جایگزین بودنتوزیع نامتوازن، اشتراکی و بی موقعیت استراتژیو ایران، کم ود منابع،[  11زیان های وارد آمده به اکوسیستم نیز می شود]

ای مشککترک این بحران را تشککدید کرده و آن را به یو من ع تولید خشککونت ن قوانین بین المللی حاکم بر آب هو همچنین فقدا منابع آب

 .تهدید خواهد کرد راو امنیت ملی ما بود بحران آب خواهد، بحران حقیقی ایران. لذا در صورت ادامه این روند [17]می کندت دیل 

ستمس شینهآب باران دارای پ یآورجمع هایی شندیطوالنی م ایی سیح جمع 6322. از با برخی از آب باران در  یآورسا  ق ل از میالد م

س شدهیجهان انجام منقاط  ستم جمع [18]ت ا سی ضر  شورهای درحا  یآوردر حا  حا سیاری از ک سعه که با بحران آب باران در ب تو

شهری اجرا م ستایی و  ستند، در مناطق رو سا  [22, 19, 1, 3شود]یکم ود آب مواجه ه برای  کنندهیینتع ایینهاخیر به گز یهاو در 

ست.یاز بد  موردنی هاآببخشی از  ینتأم سیلهت  Alam گشته ا و همکاران در تحقیقی به امکان سنجی جمع آوری آب باران در شهر 

 برنامه ریزیبنگالدش پرداختند و مشخص شد با استفاده از فناوری های ساده و کم هزینه می توان از این روش استفاده کرد و در صورت 

و همکاران در  Rostad. [21ی بنگالدش خواهد بود]سککاالنه یو خانواده روسککتای ب پاسککگ گوی مصککارف خانگیآ این ,و اسککتفاده بهینه

شان داد که یو  شهر ایاالت متحده آمریکا پرداختند و نتایج ن ستم جمع آوری آب باران در چهار کالن  سی سی عملکرد  شی به برر پژوه

 13ک تا بیش از مترمکع 3به مخزنی با حجم  متصککلمتر مربع و  122سککیسککتم عادی جمع آوری آب باران با مسککاحت سککقفی در حدود 

مدلی  و همکاران به ارائه Adham [.22درصککد می تواند میزان نیاز به آب شککرب را کاهش دهد و در ط ع آن رواناب را نیز کاهش دهد]

شان دادند ارتفاع سرربرای بهینه سازی جمع آوری آب باران در در منطقه ای در تونس پ یز و جهت جریان اثر قابل توجهی در رداختند و ن

در پژوهشی به ارائه مدلی برای استفاده از آب باران جمع آوری شده  Xiaohuaو  Evan .[23رایی سیستم جمع آوری آب باران دارد]کا

 پنانسیل صرفه جویی در مقایسه با زمانی که از منابع آب شهری به طور  % 17,6از پشت بام بری آبیاری چمنزار پرداخت و نشان داد 



 

 

 

ستفاده می ستقیم  ا سک  Adham .[26شود وجود دارد] م سایی محل های منا شنا شی مروری به ارائه روشی جهت  و همکاران در پژوه

سازه های جمع آوری آب باران در مناطق خشو و نیمه خشو پرداختند و مشخص شد با در نظر گرفتن درست معیار های موثر )شیک، 

. [8آوری آب باران موفق خواهند بود] ع، و محل مناسککک پرو ه های جمو ...جنس خاک، کاربری عراضککی، جنس خاک و میزان بارندکی 

Sample  وLiu  در تحقیقی به مد  سککازی سککیسککتم های نامتمرکز جمع آوری آب باران در طیف وسککیعی از کاربری ها و مناطق در

د ارزیابی قرار گرفت و در نهایت وررواناب جمع آوری شککده  م همچنینویرجینیا پرداختند و در هر مد  سککازی میزان آب تامین شککده و 

صادی برای کاربرینالآ سایی ک، ی های مختلفز بهره وری اقت شنا شی برای  تامین آب و جمع آوری رواناب  هزینه ترین راه حل جهت مرو

و   پرداختند انگیمودی و همکاران درپژوهشی به بررسی راهکارهایی برای جمع آوری آب باران از پشت بام ها در مصارف خ. [23ه داد]ئارا

[. کیانی صکفت و مقدم نیا در پژوهشکی جمع آوری آب باران از پشکت بام مناز  را راهی برای 21]معرفی کردند را  انواع  مصکارف این آب

مقدار آب جمع آوری شکده از یو خانه روسکتایی در منطقه نیمه خشکو را برآورد  بیان کردند. آن ها مدیریت آب درمناطق نیمه خشکو

[. اسفندیار نژاد 27]کنندرا بیشتر نمایان ها  اهمیت این نوع سیستم تا ندر تامین آب مقایسه کردگارزش ریالی آن را با راه های دی و هکرد

و همکاران در تحقیقی به بررسی تجارب جهای در خصوص روش های نوین استحصا  آب باران در مناطق خشو و نیمه خشو ساحلی 

شخص  ندپرداخت سک و در پایان م شیوه ای اجرایی و منا شور  شتر مناطق ک سک توپوگرافی و اقلیمی در بی شرایط منا شد که به دلیل 

 .[28است]

با توجه به محدودیت منابع آب در ایران چنین به نظر می رسکککد که اسکککتفاده بهینه از منابع آب موجود، به کار گیری فنی منابع آب غیر 

شد.  سیار کاربردی در جهت کاهش معضل بحران آب را می با ست از جمله روش های ب  یهاروشمتعارف و جمع آوری آب های سطحی ا

ساد ضمن  سهولت اجرا، هزجمع آوری آب باران  س ت به دیگر روش هایینهگی و  آب دارند. از جمله مزایای  ینتأم یهااجرایی کمتری ن

صرفه جویی در منابع آب موجود، کاهش میزان رواناب و  ،کامل یا بخشی از آب مورد نیاز ینتأم توانیجمع آوری آب باران م هاییستمس

از طرفی براساس بررسی پیشینه و سوابق پژوهشی )موارد  تصفیه فاضالب را  نام برد. هایکاهش هزینه نیز مشکل آب گرفتگی و سیالب و

شاهده میفوق الذکر(  صا  آب باران درشود مطالعات انجامم ستح شور  شده در ارت اط با ا ستایران ک سیار محدود ا و لذا هنوز جایگاه  ب

سیعی برای تحقیقات در این زمینه وجود دارد. بنابراین پژوهش  سیلو سی  پتان ضر با هدف برر برای کاربری های باران جمع آوری آب  حا

 مختلف در یکی از مناطق شهرداری مشهد انجام می پذیرد.

 مشخصات منطقه مورد مطالعه

 1392نفر در آمار سا   2711238مشهد دومین شهر پر جمعیت ایران در شما  شرقی ایران واقع شده است. جمعیت این شهر در حدود 

کاهش نزوالت جوی و همچنین افزایش جمعیت ، برداشت بی رویه از منابع آب زیر ا  های اخیر در پی تغییر اقلیم، در س  شده است.بیان 

سکک ک کاهش کیفیت آب های سککطحی و  ،آب ایجاد بحران . عوامل مذکور عالوه بر[29]زمینی و سککطحی به شککدت افزایش یافته اسککت

مشهد به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب  9منطقه شهری می باشد که در این بررسی منطقه  13 شده است. مشهد داراینیز زیرزمینی 

گانه شککهری رت ه سککوم را از نظر  13نفر در میان مناطق  322339متر مربع و جمعیت  66332639مشککهد با مسککاحت  9شککد. منطقه 

بوده و پس از آن کاربری  (%1/91مسککونی ) ،لک کاربری اراضکیغا در میان سکاختمان های حاوی اطالعات، مسکاحت دارد. در این منطقه

 داده اند. لیمنطقه را تشک یها یسهم کاربر نیشتریب( %3/2( و اداری )%1/1( ، آموزشی )%8/1های تجاری )

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 مطالعاتی: نقشه منطقه 1ل شک

 مواد و روش ها

ساله سازمان هواشناسی استان خراسان رضوی  33آب باران، میانگین ماهانه بارش  در این مقاله به منظور بررسی پتانسیل استحصا 

(. در بررسی صورت گرفته، آب ریخته شده بر روی سطوح شهری و معابر به 2( مورد استفاده قرار گرفت )شکل 1396 – 1312)سا  های 

آب جمع آوری شده از سطوح پشت بام ها به عنوان علت آلودگی برای محاس ه پتانسیل جمع آوری آب، در نظر گرفته نشد و فقط 

مشهد به عنوان حوضه برداشت  9معیاری برای پتانسیل سنجی برداشت آب در نظر گرفته شد. لذا سطح پشت بام ساختمان های منطقه 

 یمکان یداده ها رساختیزامانه مورد بررسی قرار گرفت. اطالعات مورد نیاز مانند مساحت پشت بام و کاربری ، جمعیت و غیره ... از س

کاربری مسکونی،  6موجود، از میان کاربری های مختلف . استخراج گردید( 1396شهر مشهد ) هآمار نامو  [32](SDI)  مشهد شهر

 9212. در این میان ندبررسی انتخاب شد جهت (از حیث تعداد و مساحت) هاتجاری ، آموزشی و اداری به علت تشکیل غالک کاربری 

در بررسی انجام شده فرض بر این است که آب برداشت شده از  .فاقد اطالعات بود که در این پژوهش از آن ها صرف نظر شدکاربری 

 سطح پشت بام در مخزن های زیر زمینی طراحی شده که بر اساس نیاز روزانه ظرفیت سنجی می شوند، جمع آوری می شود.

 

 



 

 

 

 محاس ه گردید 1 از پشت بام ساختمان ها با استفاده از رابطه پتانسیل جمع آوری آب باران

(1 رابطه)  P=A*R*C 

متوسط بارندگی برحسک  R سطح برداشت ساختمان ها بر حسک متر مربع ،  Aآب برداشت شده بر حسک متر مکعک،  Pدر فرمو  فوق 

 استفاده شد. 2تخمین نیاز آبی کل ماهانه از  رابطه  منظور. در ادامه به [31]فرض شده است  2,8می باشد که  بضریک روا نا Cمتر و 

(2 رابطه)  D=POP2*CMPCPM3 

سرانه  CMPCPMو  برابر جمعیت منطقه مورد مطالعه POP ؛ آب مورد نیاز مصارف خانگی در ماه کلبرابر با  Dفوق  رابطهکه در 

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راه ردی 117-3به نشریه مصرف خانگی،  سرانه برآوردمی باشد. به منظور  مصارف خانگی یو نفر درماه

لیتر  132تا  132سرانه مصرف خانگی هر فرد  هزار نفر میزان 322برای شهر های با جمعیت بیشتر از  . با توجه به اینکه[61]مراجعه شد

تا  فرد در نظر گرفته شد و در تعداد روزهای ماه ضرب گردیدسرانه روزانه هر  لیتر به عنوان 132بر نفر بر روز پیشنهاد شده بود، مقدار 

کاربری های  از آنجایی کهحاصل شد.  3 رابطهبا جایگذاری در  ،در نهایت درصد آب تامین شده در هر ماه ..سرانه ماهانه بدست آید

شده از این کاربری ها صرف نظر شد و ، از میزان آب استحصا  صا  شده داشتندآموزشی سهم کمی در میزان آب استح تجاری ، اداری و

 ساختمان های مسکونی به عنوان معیار سنجش در نظر گرفته شد. سطح پشت بام تنها آب جمع آوری شده از

(3 رابطه)  100*(P/D) = درصد آب تامین شده 

 نتایج و بحث 

دی ، بهمن ، اسفند، فروردین و اردی هشت دارای بیشترین مقدار بارندگی  ساله شهر مشهد، ماه های آذر، 35با توجه به اطالعات بارندگی 

میلی متر می باشد.  32و  61، 68، 31، 27 ،22ساله بارندگی در این ماه ها به ترتیک 33که متوسط در طو  سا  می باشند  می باشند

لی متر بارندگی به ترتیک پر باران ترین و کم باران میلی متر بارندگی می 139و   669با   1378و  1312در میان سا  های مختلف سا 

 .میلی متر در سا  می باشد 269بودند و متوسط بارندگی این شهر   سا 33ترین سا  ها در این 

 

 (1312تا  1396ساله ث ت شده در ایستگاه سینوپتیو مشهد )سالهای  33: نمودار بارش 2شکل 

                                                             
2 Population 
3 Cubic Meter Per Capita Per Month 



 

 

 

 

یک به ترت که سطح کل پشت بام های مسکونی، آموزشی ، تجاری و اداری در نظر گرفته شده مختلف ،در این منطقه از میان کاربری های 

حجم آب جمع شده از سطح  کلمتر مربع می باشند. میزان  11281و  199811،  333223،  11873196دارای مساحتی در حدود 

 متر مکعک در سا  می باشد 2691273( 13213( و اداری )39837(، تجاری )72821( ، آموزشی )2317131ساختمان های مسکونی)

نشان دهنده میزان  3شکل  درصد بودند.  33/2و  1/1، 86/2، 29/93این کاربری ها در کل آب استحصا  شده به ترتیک  یو که سهم هر

یزان م آب جمع آوری شده از سطح کاربری های فوق به تفکیو ماه می باشد. از آنجایی که غالک کاربری منطقه مسکونی بوده وپتانسیل 

همان طور که در شکل مشهود است،  به صورت جدا ارائه شده است. 6در شکل  ،ها برابر می باشده دپتانسیل آب جمع آوری شده 

اسفند، فروردین و اردی هشت دیده می که این ماه ها پر باران ترین ماه ها در طو  سا  می باشند بیشترین پتانسیل در ماه های بهمن ، 

 (.2)شکل

 

 ساله بارش 33آب جمع آوری شده از سطوح پشت بام کاربری های مختلف در ماه های مختلف سا  با توجه به میانگین  حجم نمودار: 3شکل 

 

 ساله بارش 33با توجه به میانگین ماه های مختلف سا  پشت بام  مناز  مسکونی  در از آب جمع آوری شده  حجم : نمودار6 شکل
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لیتر در روز  132 متوسط و در نظر گرفتن سرانه شهرداری مشهد 9تی منطقه یآمار جمع استفادهبا  ،این اعداد و ارقام بهتربرای مقایسه 

همچنین میزان آب برداشت شده از سطح پشت بام برای هر فرد میزان آب مصرفی به صورت حدودی در هر ماه تخمین زده شد. 

محاس ه  ،ساله ، بارش کم باران ترین و پر باران ترین  سا  33ساختمان های مسکونی در ماه های مختلف سا  با فرض بارش متوسط 

متر مکعک و در پر  1326299نشان داده شده است. با توجه به بررسی صورت گرفته در کم بارانترین سا   3ن در شکل و نمودار آگردید 

میزان آب تامین شده نس ت به سرانه آب  ،متر مکعک پتانسیل برداشت آب باران وجود دارد. برای درک بهتر 6218131باران ترین سا  

با استفاده از سیستم جمع آوری آب همانطور که مشهود است  اده شده است.نشان د 1 ل در شک (بر حسک درصد)هر ماه  در مصرفی

آب مورد نیاز را می توان تامین  درصد 16و  21،  31 به ترتیک تا ماه های پر باران صورت فرض باران متوسط، کم و زیاد در  در باران، 

به ترتیک برای سا  های با بارندگی متوسط، کمترین و  بیشترین  درصد 21و 8،  6/16به طور متوسط صرفه جویی ماهانه همچنین نمود. 

در طو  ماه های پر باران میتوان برداشت بی رویه از چاه ها و منابع آب را ، از این آب  درست استفادهمدیریت و با  .خواهد بود بارش

تانو و ...( و همچنین ها، فالشستشو، آبیاری باغچهخانگی )ش توان برای مصارف مختلفشده را می آوریآب جمعهمچین کاهش داد. 

آب مصرفی در  [33]نکته قابل توجه این است که در برخی مقاالت  .[34-32]برد  به کار ،آبیهای کمبه خصوص در زمان عمومیمصارف 

نشده بود و لذا به درصد های باالتری از  ضری ی کاهشی ضرب شده بود، زیرا درصدی از آب که به عنوان هدر رفت می باشد در نظرگرفته

باید توجه داشت که در این بررسی سطح پشت بام کاربری های نا مشخص در  .[33]آب ذخیره شده نس ت به سرانه دست یافتند

 محاس ات در نظر گرفته نشد که با در نظر گرفتن این ک 

 

 

 بارش بیشرین کمترین و بارش متوسط،با فرض در ماه های مختلف سا  نی  مناز  مسکواز پشت بام  آب جمع آوری شده حجم : نمودار3 شکل
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 با فرض بارش متوسط، کمترین و بیشرین بارش: نمودار درصد آب تامین شده توسط سیستم جمع آوری آب باران در ساختمان های مسکونی 1لشک

تومان به  1222قیمت تمام شده تولید هر مترمکعک آب در سا  گذشته  ،معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیروبا توجه به بیانات 

تومان به طور متوسط بابت مصرف هر مترمکعک آب شرب از مردم دریافت می شود. با  392ازای هر مترمکعک بوده است در حالی که 

ارزیابی شده، ساالنه در حدود دو و نیم میلیارد در کاربری های باران توجه به میزان آب ذخیره شده توسط سیستم های جمع آوری آب 

های  درصد این م لغ به عنوان هزینه راه اندازی این سیستم 32حتی با فرض  تومان کاهش در هزینه های تصفیه آب خواهیم داشت که

  خواهد بود.مقداری قابل توجه  باز هم جمع آوری آب باران
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 نتیجه

آمده می توان گفت که جمع آوری آب باران می تواند راه حلی قابل ق و  و کم هزینه در راسککتای صککرفه  با توجه به نتایج به دسککت

شد. سهولت اجرا، هز یهاروش جویی و مدیریت بهینه آب با سادگی و  ضمن  س ت به  هایینهجمع آوری آب باران  اجرایی کمتری ن

با استفاده از این سیستم، سرانه مصرف آب ماهانه را به میزان قابل ق ولی می توان کاهش داد. آب و  آب دارند ینتأم یهادیگر روش

تانو و ... می تواند مورد استفاده  ، فالشهاباغچهاز ق یل آب آشامیدنی، شستشو، آبیاری  خانگیشده برای مصارف مختلف یآورجمع

ستم جمع آوری آب باران  مزایایدیگر . از رف مختلف خانگی تامین می شودقرار گیرد و در پی آن درصدی از آب مورد نیاز مصا سی

های تصککفیه فاضککالب را  نام برد. از آنجایی که در کاهش هزینه نیز مشکککل آب گرفتگی و سککیالب و، کاهش میزان روانابمیتوان به 

سیار محدودی ایران مطالعات  سدر مورد روشب ستمها و  ص هایی ست، جمع آوری آب باران  سیل با بررسی ورت گرفته ا موجود  پتان

ستفاده بهینه از آب باران ستم جلک نمود. در ادامه  برای جمع آوری و ا سی ستفاده از این  سمت ا و مزایای آن، میتوان نظر ها را به 

ران یکی از پارامتر برای نصک سیستم جمع آوری آب با  پیشنهاد می شود که در پژوهش های بعدی موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:

ستم دارد .زیرا حجم کم  سی شد که تاثیر زیادی بر هزینه اولیه و همچنین کارایی  سی تخمین حجم مخزن مورد نیاز می با سا های ا

شود و حجم باال  نیز می تواند هزینه اولیه را افزایش دهد. شی از آب باران می  سی کیفیت آب  مخزن باعث اتالف بخ همچنین با برر

شده میتوان از کیفیت آب به منظور استفاده در امور مختلف اطمینان یافت، لذا تحقیقات بیشتر و بررسی های دقیق تر در  استحصا 

 این حوضه می تواند مفید واقع شود.
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Abstract 

Rain water Harvesting (RWH) is one of the most effective and practical solution in the management of water 

resources in arid and semi-arid regions. In recent years Climate change and decline in precipitation on the one 

hand and rapid population growth on the other hand have resulted in decline of renewable water per capita. In 

addition populated cities in Iran are faced with growing demand for water resources. Therefore, planning for 

optimal use of existing resources, identifying and using of alternatives and new resources such as the collection 

and use of runoff and rainwater is necessary.  Rainwater harvesting systems in many parts of word have been 

accepted as a practical way to minimize the risk of drought, especially in arid and semi-arid areas. Moreover 

comprehensive information of the existing potential for collecting rainwater in urban area (building’s rooftop) and 

indirect and direct benefits of such system is not available. This paper evaluate the potential for rainwater 
harvesting from the building’s roof area in the zone 9 of Mashhad municipality. According to the obtained results 

by using such systems in only residential, commercial, educational and administrative buildings, we can save at 

least 2367151, 39837, 70821, 13215 cubic meters of water annually. Results also showed that in the rainy months 

of year, by considering average, Minimum and maximum precipitation such system can receptively meet 31, 26 

and 66 percent of total monthly household water demand in these months.  
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