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مقدمه
آب عاملی مهم و تعیینکننده در تداوم زندگی انسانها ،حیوانات ،و گیاهان بر روی کرۀ زمین و بیوسفر بهشمار میرود.
این مادۀ حیاتی ،با برطرفکردن نیازهای اولیة بشر ،مثل شرب ،کشاورزی ،و صنعت ،این نقش مهم خود را ایفا میکند.
امروزه ،یک میلیارد نفر در جهان از دسترسی به منابع آب پایدار و بهداشتی محروماند .در صورت تداوم وضعیت کنونی تا
سال  2۲25میالدی ،دوسوم جمعیت جهان با این بحران روبهرو خواهند بود (کویلنستایرنا .)812 :8997 ،متوسﻂ آب
ﻗابل دسترس سرانۀ کشور بهعلت مﺼرف بیرویه طی نیم ﻗرن اخیـر بـه یـکﭼهارم کاهش یافته است .تقریﺒاً بیشتر
منابع نﺰدیک و مﺠاور شهرها استفاده شده و بﺨشی از آنها بهعلت آلودگی از مدار بهرهبرداری خارج شدهاند .امروزه ،در
کشورهای در حال توسعه ،از جمله ایران ،تأمین آب ﭼالشی اساسی است .با توجه به وضعیت اﻗلیمی و مﺼارف بیرویه در
بیشتر شهرهای بﺰرگ ،میتوان مشکل کمآبی را تا حد مطلوبی با جمعآوری آب باران کاهش داد .از آنﺠا که حﺠم آب
 نویسندۀ مسئول ،تلفن۲9818323950 :

Email: h.zolfaghari@razi.ac.ir
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ﻗابل استحﺼال از پشتبام در بعضی از مناطق کشور ﻗابل توجه است ،میتوان برخی از نیازهای غیرشرب ساکنان را
تأمین کند (رشیدی مهرآبادی و همکاران .)8 :8392 ،مفهوم اساسی استحﺼال آب باران ساده است؛ بهطوریکه آب باران
از پشتبام ساختمانها و دیگر سطوح مناسب جمعآوری و بهوسیلة لولههایی به سمت پاییندست هدایت میشود .این آب
در مکان مناسﺒی ذخیره و در زمان مناسب استفاده میشود .اگر آب ذخیرهشده برای مﺼارف غیرشرب درنظر گرفته شود،
نیازی به تﺼفیة آن نیست و رسوبزدایی آن کفایت میکند .ولی برای شرب بایستی با روشهای مناسب تﺼفیه شود.
سابقة استفاده و بهکارگیری روشهای استحﺼال آب باران به زمانهای دور برمیگردد که نشان از اهمیت این موضوع
در بین مردمان ﻗدیم دارد؛ بهطوریکه فالکنمارک و همکاران ( )97 :2۲۲8بر آناند که سرمنشأ اولین تکنیکهای
جمعآوری آب باران مربوط به کشور عراق و دارای ﻗدمتی بیش از  5۲۲۲سال است .کاهیندا و همکاران ( )8۲5 :2۲۲7به
مطالعة استحﺼال آب باران در روستاهای افریقای جنوبی پرداختند .آنها اظهار کردند که در جنوب افریقا 2۲درصد از مردم
( 7/9میلیون نفر) دسترسی به آب کافی ندارند و با استفاده از آب باران میتوان بﺨشی از نیاز آبی خانوادههای فقیر را
برطرف کرد .وینار و همکاران ( )8۲51 :2۲۲7با بررسی ویژگی خاک ،کاربری اراضی ،بارش ،و شیب براساس ﻗابلیت
سیستم اطالعات جغرافیایی به این نتیﺠه رسیدند که حدود 81درصد از مساحت حوضة پوتشینی رودخانة توکال در
افریقای جنوبی برای جمعآوری رواناب مناسب است .سانگ و همکاران ( )232 :2۲۲1استحﺼال آب باران برای تأمین
آب شهر بانداآﭼه در کشور اندونﺰی را مطالعه کردند .آنها دریافتند که با ارائة آموزشهای مناسب میتوان منابع آب
ایمنتری برای استفاده فراهم آورد که به هﺰینة کمتری نیاز دارد .استورم و همکاران ( )77۷ :2۲۲9توان و ذخیرۀ آب
باران برای مﺼرف شرب در شهر برازیلیا را مطالعه کردند و نتیﺠه گرفتند بهطور متوسﻂ 7/32درصد از آب باران برای
مﺼرف شرب ﻗابلیت ذخیره دارد .عﺒداهلل و شریف ( )895 :2۲۲9جمعآوری آب باران در مناطق مسکونی دوازده استان در
کشور اردن را مطالعه کردند .نتایج نشان داد میتوان حداکثر  5/85میلیون متر مکعب آب باران از پشتبام ساختمانهای
مسکونی جمعآوری کرد که معادل ۷/5درصد از کل آب ذخیرهشده در سال  2۲۲5است .اروکسوز و رحمان (:2۲8۲
 )8009با مطالعة توان ذخیرۀ آب باران در مﺨازن در سه شهر سیدنی ،نیوکاسل ،و ولونگونگ دریافتند که توان ذخیرۀ آب
باران حتی در سالهای خشک وجود دارد .راج ( )1 :2۲88با محاسﺒة مساحت پشتبام ،جاده ،و فضای باز با استفاده از
سیستم اطالعات جغرافیایی ،در منطقة میروت کشور هند و واردکردن دادههای بارندگی و ضریب رواناب ،مقدار استحﺼال
آب باران را برآورد کرد .بررسی پتانسیل برداشت آب باران از سطح پشتبام در سراسر کشور اردن نشان داد حﺠم آب
باران ﻗابل استحﺼال حدود  7/80میلیون متر مکعب است که این رﻗم  ۷/۲از هﺰینة کشور اردن در زمینة آب را کاهش
میدهد (ابوزریگ .)8۲5 :2۲83 ،زانک و همکاران ( )871 :2۲80با برررسی کیفیت آب برداشتشده از سقف و بام در
سطوح بتنی ،آسفالت ،و سرامیک در مقایسه با بام سﺒﺰ نتیﺠه گرفتند که سقف سرامیکی برای جمعآوری آب باران مناسب
است .همچنین ،کیفیت آب برداشتشده متأثر از مواد پشتبام است و آالیندههای رواناب پشتبام در تابستان و پاییﺰ
کمتر از زمستان و بهار هستند .محمود و همکاران ( )19 :2۲80پتانسیل استحﺼال آب باران در شهر خارطوم سودان را با
هدف مدیریت رواناب مطالعه کردند و نتیﺠه گرفتند که استحﺼال آب باران میتواند منﺒعی جایگﺰین برای مقابله با
خشکسالی باشد .اکتر و احمد ( )10 :2۲85امکانپذیری استفاده از سیستمهای استحﺼال آب باران در شهر ﭼیتاگنگ
بنگالدش با بارش ساالنة  3۲۲۲میلیمتر را مطالعه کردند .آنها نتیﺠه گرفتند استفاده از سیستم استحﺼال آب باران
میتواند سیالب را حداکثر 2۷درصد کاهش دهد و تا  2۲لیتر برای هر نفر در روز به تأمین آب شهری کمک کند.
بیادی و همکاران ( )22 :8317روش مناسب استحﺼال آب باران و رواناب سطحی برای تأمین آب با کمترین هﺰینه را
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مطالعه کردند که بتواند جایگﺰین مناسﺒی برای تأمین آب شهری بهخﺼوص فضای سﺒﺰ باشد و ،عالوه بر این ،سﺒب کاهش
اثرهای مﺨرب سیالبهای شهری شود .ذوالفقاری ( )8 :839۲روش جمعآوری آب باران برای مﺼارف خانگی را مطالعه و
گامهای طراحی و اجرای یک سیستم جمعآوری آب باران را تشریح کرد .کردوانی و کردپور ( )8 :8398تأمین آب مورد نیاز
ساالنة ایستگاه هواشناسی شهرستان جوانرود از محل بارش باران را مطالعه و برآورد کردند ساالنه بهصورت میانگین حدود
 ۷۲۲۲۲لیتر باران از سطح پشتبام ساختمان اداری ایستگاه ﻗابلیت ذخیره دارد .زهتابیان و همکاران ( )80 :8392به این نتیﺠه
دست یافتند که روش جمعآوری آب باران از سقفهای حلﺒی نسﺒت به سایر روشها در شرایﻂ سﺨت بیابانی ،مناطق مرتفع
کوهستانی ،مناطق با آبزیرزمینی بد کیفیت و سفرههای آبی خیلی عمیق ،اراضی لسی و شهرکهای تازهتأسیس برای تهیة آب
آشامیدنی ارزانتر است .سعدالدین و همکاران ( ،)8393با مطالعة امکان اجرای سامانة جمعآوری آب باران از بام ساختمانهای
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طﺒیعی گرگان ،به این نتیﺠه رسیدند که آب باران جمعآوریشده حتی در ماههای خشک نیﺰ به
بیالن آب شهری کمک میکند .کومه و همکاران ( )8390دربارۀ جمعآوری آب باران از سطح پشتبام ساختمانها در شهر
بیرجند و حﺠم بهینة مﺨازن با روش منحنی جرم در سالهای خشک و تر مطالعه کردند .رشیدی مهرآبادی و همکاران (:8392
 )9تأمین نیاز آبی غیرشرب روزانة ساکنان ساختمانهای مسکونی شهر رشت را با درنظرگرفتن حﺠم مﺨازن ،شرایﻂ فیﺰیکی
ساختمان ،و شرای هیدرولوژیکی از طریق جمعآوری آب باران مطالعه کردند .حنیفهپور و همکاران ( )8 :8390انتﺨاب روش
مناسب استحﺼال آب باران در استان زنﺠان را منوط به ویژگیهایی از ﻗﺒیل مقدار و نحوۀ توزیع بارندگی ،توپوگرافی زمین ،و
غیره دانستند .نتایج نشان داد حدود 72درصد حﺠم آب جمعآوریشده تﺒﺨیر و بقیه به مقدار  2۲میلیارد متر مکعب است که برای
کشاورزی ،شرب ،صنعتی ،و غیره ﻗابل استفاده است .نتایج مطالعات نشان میدهد در صورت جمعآوری رواناب کل سطح شهر
بناب ،نیاز آبی همة مراکﺰ عمومی ،تﺠاری ،و صنعتی در ماههای فروردین و اردیﺒهشت تأمین میشود .همچنین ،ذخیرۀ آب باران
نیاز آبی فضای سﺒﺰ شهری را در همة ماهها تأمین میکند (تاران و مهتابی .)0۲ :8395 ،شادمهری طوسی و همکاران ( )839۷با
مطالعة پتانسیل جمعآوری آب باران از پشتبام ساختمانها از منطقة  9شهر مشهد به این نتیﺠه رسیدند که حداﻗل  2۷و حداکثر
۷۷درصد از نیاز آبی ماههای پُرباران از طریق ساختمانهای مسکونی ﻗابل جمعآوری است.
وﻗوع خشکسالیهای پیدرپی و کاهش منابع آب سطحی و زیرزمینی در بیشتر مناطق ایران از جمله شهر کرمانشاه
لﺰوم استفاده و بهکارگیری روشهای استحﺼال آب باران برای تأمین بﺨشی از نیازهای آبی را ضرورت میبﺨشد.
بنابراین ،برای مناطق خشک و نیمهخشکی ﭼون شهر کرمانشاه استحﺼال آب باران از سطوح پشتبامها برای تأمین نیاز
آبی فضاهای سﺒﺰ و آبیاری درختان شهری میتواند گرهگشای بﺨشی از مسئلة مهم کمآبی باشد .با توجه به اینکه
تحقیقات انﺠامشده در ارتﺒاط با شهر کرمانشاه نﺒوده و عمدتاً روش و مقدار آب ﻗابل استحﺼال در شهرهای دیگر مطالعه
شدهاند ،هدف از تحقیق حاضر بررسی مقدار آب ﻗابل استحﺼال و نیاز آبی فضای سﺒﺰ شهر کرمانشاه ،همچنین تعیین
مکانهای مستعد ذخیرۀ آب باران است.
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دادههای اﻗلیمی مورد نیاز در این تحقیق آمار بارش ایستگاه سینوپتیک کرمانشاه در یک دورۀ آماری ۷5ساله از سال
 833۲تا  8395است که بهصورت میانگین ساالنه و ماهانه استفاده شد .با توجه به اﻗلیم شهر کرمانشاه ،دورۀ بارش به
ماههای مهر تا خرداد محدود میشود .حتی دو ماه ابتدایی و پایانی برخی از سالها بدون بارش یا بارش ناﭼیﺰی دارد.
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دادههای شهری مورد استفاده شامل مساحت پشتبامها ،مساحت فضای سﺒﺰ و درختان در محدودۀ شهر ،و میﺰان
حﺠم آب مورد نیاز برای آبیاری است .دادههای شهری مربوط به مساحت فضای سﺒﺰ و درختکاری از سازمان پارکها و
فضای سﺒﺰ شهرداری کرمانشاه اخذ شد .مساحت سطوح پشتبامها با استفاده از گوگلارث و با کمک نرمافﺰار Stitch

 Mapsتﺼاویر سطح شهر استﺨراج شدند و در نرمافﺰار Global Mapperمﺨتﺼات داده به فرمت  GeoTiffتﺒدیل
شدند .سرانﺠام ،در محیﻂ  ArcGISپلیگون سطوح پشتبام ساختمانها ترسیم شد.
روشکﺎر

ب) 
.5محﺎسﺒۀحجمآببﺎرانقﺎبلاستحصﺎل

بهمنظور محاسﺒة حﺠم آب ﻗابل استحﺼال از باران ،سه مؤلفه شامل دادۀ بارش ،مساحت پشتبام ،و ضریب رواناب سطح
مورد نیاز است .برای محاسﺒة حﺠم آب ﻗابل جمعآوری از رابطة  8استفاده شد (ذوالفقاری.)0 :839۲ ،
S  P  A  Cr /100

()8

 Sمتوسﻂ آب باران استحﺼالشده بر حسب مترمکعب P ،متوسﻂ بارش بر حسب میلیمتر A ،مساحت حوضة
جمعآوریکننده (بام) بر حسب متر مربع Cr ،ضریب رواناب سطح که برای سطوح بام  7/۲درنظر گرفته شد .برای سطوح
شهری با شیب تا 8۲درصد ضریب رواناب 7/۲درنظر گرفته میشود (علیﺰاده /100 .)522 :8390 ،تﺒدیل به متر مکعب.
.0محﺎسﺒۀنﯿﺎزآبﯽﻓضﺎﻫﺎيسﺒزﺷهﺮي

آبیاری گیاهان پیرو شرایﻂ محیطی انﺠام می پذیرد .شرایﻂ دمایی و حداﻗل و حداکثرهای آن در این زمینه مهم است .بین
ارﻗام ﭼمن از نظر واکنش به دماهای کاردینال (دامنة دمای زیستی) تنوع وجود دارد؛ بهطوریکه دامنة این تنوع در دمای
حداﻗل بین  0تا  7/1درجة سانتیگراد ﻗرار دارد .دمای مطلوب بین  23تا  5/3۲درجه متغیر است .در ارﻗام ﭼمن سردسیری
بیشترین درصد و سرعت جوانهزنی در دمای  25درجة سانتیگراد و در رﻗم گرمسیری در دمای  3۲درجة سانتیگراد
بهدست میآید .بیشترین طول ریشهﭼه ،ساﻗهﭼه ،و شاخص بنیة گیاهچه در دمای  25درجة سانتیگراد حاصل میشود.
بیشترین نسﺒت طول ریشهﭼه به ساﻗهﭼه در دمای  8۲تا  85درجه بهدست میآید (خاوری و همکاران.)۷01 :8390 ،
طﺒق دستورالعمل باغﺒانی و آبیاری این سازمان ،براساس شرایﻂ محیطی شهر کرمانشاه ،دورۀ آبیاری ممتد و مداوم
فضاهای سﺒﺰ شهری از بیستم اردیﺒهشت تا اواخر مهر است .آبیاری پارکها و بوستانها اصوالً از طریق پمپ و لولههای
انتقال و در بلوارها و باغراهها از طریق تانکر انﺠام میگیرد .مقدار آب مورد نیاز در شﺒانهروز برای هر متر مربع حدود 82
لیتر است .در دورۀ سرد سال (دی ،بهمن ،و اسفند) ،با وجود نﺰوالت جوی و آستانة دمایی رشد گیاهان ،امر آبیاری متوﻗف
میشود .در ماههای پاییﺰ و بهار نیﺰ مقدار آب مورد استفاده بهدلیل هوای معتدل و بارش بهصورت میانگین  0لیتر به ازای
هر متر مربع است (شهرداری کرمانشاه .)8398 ،در این پژوهش از نیاز آبی ارائهشده استفاده شد.
مکﺎنیﺎبﯽمخﺎزنذخﯿﺮةآب

.3
8

در این پژهش بهمنظور انتﺨاب محل مناسب ذخیرۀ آب باران از روش تحلیل سلسلهمراتﺒی ( AHPرسولی و همکاران،
 )05 :8398و روش ترکیب خطی وزندار  WLC2استفاده شده است .روش  AHPشامل مراحل اصلی زیر است:
1. Analytic Hierarchy Process
2. Weighted Linear Combination
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تولید ماتریس مقایسة زوجی :مقیاسی بین  8تا  9برای تعیین میﺰان اولویتهای نسﺒی دو معیار بهکار میرود؛
 محاسﺒة وزنهای معیار؛
 تﺨمین نسﺒت توافق.
متغیرهای مورد ارزیابی در این تحقیق برای تعیین مکان مناسب ذخیرۀ آب باران شامل فضای سﺒﺰ ،فضای آزاد،
کشاورزی محدودۀ شهری ،کشاورزی حاشیة شهر ،شیب و نﺰدیکی به پشتبام از طریق پرسشنامه از کارشناسان
شهرداری و سازمان پارکها و فضای سﺒﺰ شهری کرمانشاه استﺨراج شد .براساس نظر کارشناسان ،اهمیت معیارها
براساس روش  AHPبهدست آمد .تعداد افراد شرکتکننده  25نفر بود و بیشتر افراد دارای تحﺼیالت کارشناسی ارشد و
دکترا در رشتههایی همچون جغرافیا ،عمران ،مهندسی معماری ،زمینشناسی ،و منابع طﺒیعی بودند و برخی از آنها دارای
سمتهایی بودند همچون شهردار ،معاونت عمرانی ،و مهندس ناظر استانداری.
روش ترکیب خطی وزندار ( )WLCرایجترین تکنیک در تحلیل ارزیابی ﭼندمعیاری است .تحلیلگر مستقیماً بر مﺒنای
اهمیت نسﺒی هر معیار مورد بررسی وزنهایی به معیارها میدهد .سپس ،از طریق ضربکردن وزن نسﺒی در مقدار آن
خﺼیﺼه یک مقدار نهایی برای هر گﺰینه بهدست میآید .پس از آنکه مقدار نهایی هر گﺰینه مشﺨص شد ،گﺰینههایی که
بیشترین مقدار را داشته باشند مناسبترین گﺰینه برای هدف مورد نظر خواهند بود (شهابی و همکاران .)00 :8317 ،در
این روش ﻗاعدۀ تﺼمیمگیری مقدار هر گﺰینة

را با استفاده از رابطة  2محاسﺒه میکند (رسولی و همکاران:8398 ،

.)05
Ai   nwj  xij

()2

در این رابطه  wjوزن شاخص  jام xij ،مقداری است که مکان iام در رابطه با شاخص  jام به خود پذیرفته است .به
عﺒارت دیگر ،این مقدار میتواند بیانگر درجة مناسببودن مکان iام در ارتﺒاط با شاخص  jام باشد n .تعداد کل شاخصها
و  Aiمقداری است که در نهایت به مکان iام تعلق میگیرد .در این روش باید مﺠموع وزنها برابر یک باشد که در
صورت نﺒود ﭼنین شرایطی باید در مرحلة آخر  Aiبر مﺠموع کل وزنها تقسیم شود .در این صورت  Aiنیﺰ عددی بین
صفر و یک خواهد بود .سرانﺠام ،گﺰینة ایدهآل گﺰینهای خواهد بود که دارای بیشترین  Aiباشد (پرهیﺰگار و غفاری
گیالنده .)73 :8315 ،ذکر این نکته الزم است که برخی مناطق مانند سطوح آسفالت ،سطوح پشتبام ساختمانها ،و انواع
کاربریهای خدماتی در سطح شهر جﺰو مناطق ممنوعه برای ذخیرۀ آب باران لحاظ شدند.

یﺎﻓتهﻫﺎيپژوﻫﺶ

با پردازش انﺠامگرفته روی تﺼویر ماهوارهای شهر کرمانشاه (شکل  8الف) محدودۀ پشتبامها با استفاده از نرمافﺰار
 ArcGISبرداشت گردید و الیة پراکندگی فضاهای سﺒﺰ شهری (شکل  8ب) تشکیل شد و مساحت هریک از مناطق
هشتگانة شهرداری کرمانشاه جداگانه رﻗومی گردید .شهر کرمانشاه بیشتر بهصورت شمالی -جنوبی گسترش یافته است
و ارتفاع متوسﻂ آن  803۲متر است .در سمت شمالی این شهر رودخانة ﻗرهسو بهصورت غربی -شرﻗی جریان دارد .شیب
عمومی منطقة شمالی به سمت جنوب و منطقة جنوبی به سمت شمال جریان سطحی را به داخل رودخانة ﻗرهسو
زهکشی میکند .مساحت کلی شهر کرمانشاه  8۲13۷5231متر مربع است.
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مﺎﻫوارهايوتوزی ﻓضﺎيسﺒزﺷهﺮي

سطوحبﺎمﻫﺎيﺷهﺮکﺮمﺎنشﺎهب)تصویﺮ

رقومﯽﺷدة

ﺷکل.5الف)محدودة

.5حجمآببﺎرانقﺎبلاستحصﺎل،مسﺎحتﻓضﺎﻫﺎيسﺒز،ونﯿﺎزآبﯽ

حداکثر مقدار بارش شهر کرمانشاه بر طﺒق دورۀ آماری مربوط به اسفند و فروردینماه به مقدار  ۷/7۲میلیمتر و کمترین
مقدار مربوط به ماههای تیر و مرداد است .میانگین بارش ساالنه حدود  008میلیمتر است (ادارۀ کل هواشناسی
کرمانشاه) .با توجه به شکل  ،2میتوان گفت که حداکثر درجة حرارت شهر کرمانشاه  31درجة سانتیگراد در مردادماه و
حداﻗل درجة حرارت ۷/3ـ درجة سانتیگراد در دیماه اتفاق میافتد.

ﺷکل.0مﯿﺎنگﯿنبﺎرش،دمﺎيحداکثﺮ،حداقل،ومتوسطمﺎﻫﯿﺎنۀکﺮمﺎنشﺎه

مقدار حﺠم آبی که در طول سال از سطوح پشتبام ﻗابل استحﺼال است با استفاده از مساحت هر محدوده و روابﻂ
محاسﺒاتی برای مناطق هشتگانة شهرداری کرمانشاه محاسﺒه شد (جدول  .)8همچنین ،مساحت فضاهای سﺒﺰ ،تعداد
درختان ،و نیاز آبی آنها در جدول  8بیان شده است .بیشترین مساحت کل مربوط به منطقة  3شهرداری کرمانشاه به
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مقدار  28/21کیلومتر مربع و بیشترین نسﺒت مساحت بام مربوط به منطقة  0شهرداری به مقدار  23/1درصد (بیشترین
تراکم ساختمانی) و بیشترین نسﺒت فضای سﺒﺰ مربوط به منطقة  5شهرداری به مقدار ۷/0درصد در این منطقه ﻗرار دارد.
منطقة  ،0 ،5و  3شهرداری بهترتیب در شمال شرﻗی ،جنوب شرﻗی ،و شرق شهر کرمانشاه واﻗع شدهاند (شکل .)0
بیشترین نیاز آبی مربوط به منطقة  5شهرداری بهدلیل وجود فضای سﺒﺰ و تعداد درختان بیشتر ( 188۲اصله) به مقدار
80/7درصد است .بیشترین نسﺒت حﺠم آب باران ﻗابل استحﺼال از منطقة  0شهرداری (بهدلیل تراکم ساختمانی بیشتر) و
کمترین مربوط به منطقة  1شهرداری (بهدلیل تراکم کم ساختمان) مشاهده میشود .نسﺒت مساحت فضای سﺒﺰ شهری
کرمانشاه حدود 0/3درصد و نسﺒت نیاز آبی حدود 9/1درصد است.

منﺎﻃق

مسﺎحتبﺎم()Km2

نسﺒتمسﺎحتبﺎم

()m2

مسﺎحتﻓضﺎيسﺒز

نسﺒتﻓضﺎيسﺒزبه

کلﺷهﺮ

حجمبﺎرانقﺎبل


استحصﺎل()m3

کلﺷهﺮ()%

نسﺒتحجمبﺎرانبه

نﯿﺎزآبﯽ()m3

نسﺒتنﯿﺎزآبﯽبهکل

بهکلﺷهﺮ

81/6٪

ﺷهﺮ()%

مسﺎحتکل()Km2

یک 83/90
8۲/75
دو
سه 28/21
ﭼهار 9/7۷
8۷/0
پنج
شش 7/0۷
هفت 81/18
هشت 9/9۷
جمع 8۲1/37

3/8
2/۲2
3/۲۷
2/32
3/۷9
8/۷9
2/95
8/38
2۲/85

22/3٪
81/1٪
80/0٪
23/1٪
22/5٪
22/۷٪
85/7٪
83/2٪

579۲۲۲
088۲۲۲
552۲۲۲
0۲9۲۲۲
8۲5۷۲۲۲
0۷3۲۲۲
7۷3۲۲۲
081۲۲۲
0۷50۲۲۲

0/2٪
3/1٪
2/۷٪
0/2٪
۷/0٪
۷/2٪
0/8٪
0/2٪
0/3%

959۲۲۲
۷25۲۲۲
907۲۲۲
787۲۲۲
8831۲۲۲
525۲۲۲
98۷۲۲۲
08۲۲۲۲
۷255۲۲۲

۷/9
5/1
0/5
7/3
۷/9
7
0/9
0/8
5/1

8322۲۲۲
93۷۲۲۲
82۷8۲۲۲
930۲۲۲
2088۲۲۲
8۲51۲۲۲
8703۲۲۲
955۲۲۲
8۲۷2۲۲۲۲

9/5
1/7
5/9
9/۷
80/7
80/2
9/3
9/۷
9/1

تﻌداددرختﺎن

ﻫشتگﺎنهونسﺒتآنبهمسﺎحتکلﺷهﺮ

استخﺮاجﺷدهبﺮايمنﺎﻃق

دادهﻫﺎي
ﺟدول .5

533۲
3۷5۲
021۲
082۲
188۲
328۲
۷2۷۲
38۲5
31۲۷5

براساس جدول  ،2بیشترین حﺠم باران ﻗابل جمعآوری مربوط به منطقة  5و کمترین مقدار مربوط به منطقة 1
شهرداری میشود .در بین ماهها نیﺰ ،اسفندماه ،که دارای باالترین میانگین بلندمدت بارش است ،بیشترین مقدار آب باران
نیﺰ در این ماه ﻗابل استحﺼال است .در این محاسﺒات ،عالوهبر وسعت مناطق ،پوشش و تراکم بیشتر سازههای
یـ که سطح آبگیر جهت استحﺼال آب باران ﻗلمداد میشودـ دارای اهمیت است .بیشترین و کمترین درصد
ساختمان 
تأمین نیاز آبی فضای سﺒﺰ بهترتیب مربوط مناطق  0و  1شهرداری کرمانشاه در دورۀ بارشی مهر تا خرداد میتواند با
استفاده از آب باران فراهم شود.
مقدار نیاز آبی و حﺠم آب باران ﻗابل استحﺼال در دوره بارشی برحسب متر مکعب برای مناطق هشتگانة شهرداری
کرمانشاه در شکل  3ارائه شده است .طﺒق نمودار در بیشتر مناطق از طریق استحﺼال آب باران بیش از 5۲درصد نیاز آبی
فضاهای سﺒﺰ را میتوان برطرف کرد .بیشترین درصد تأمین نیاز آبی مربوط به منطقة  0در جنوب شرﻗی شهر با میﺰان
7۷/5درصد و در درجة دوم مربوط به منطقة  3در شرق شهر است ،کمترین درصد تأمین نیاز آبی مربوط به منطقة 1
شهرداری واﻗع در جنوب غربی شهر کرمانشاه است .این امر از این جهت اهمیت دارد که محدودۀ فضای سﺒﺰ ممکن
است از مناطق جمعآوری آب باران دور باشد که نیازمند انتقال و ذخیرۀ آن با توجه به متغیرهای تأثیرگذار است.
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مﺎهﻫﺎيبﺎرﺷﯽ(مهﺮتﺎخﺮداد)بﺮحسبm3
آببﺎرانقﺎبلاستحصﺎلدر 
ﺟدول.0حجم 

مﺎه
منﺎﻃق
یک
دو
سه
ﭼهار
پنج
شش
هفت
هشت
جمع

مهﺮ

آبﺎن

آذر

دي

بهﻤن

اسفند ﻓﺮوردین اردیﺒهشت خﺮداد

21۲۲۲
81۲۲۲
271۲۲
28۲۲۲
335۲۲
85۲۲۲
2۷1۲۲
889۲۲
812۲۲۲

82۷۲۲۲
12۲۲۲
820۲۲۲
90۲۲۲
809۷۲۲
۷15۲۲
8899۲۲
53۲۲۲
187۲۲۲

8207۲۲
18۲۲۲
823۲۲۲
93۲۲۲
801۲۲۲
۷71۲۲
881۷۲۲
52۷۲۲
1۲17۲۲

8892۲۲
779۲۲
8879۲۲
193۲۲
8089۲۲
۷09۲۲
8837۲۲
5۲۲۲۲
7701۲۲

83۷۲۲۲
119۲۲
8307۲۲
8۲89۲۲
8۷2۲۲۲
70۲۲۲
8291۲۲
57۷۲۲
1109۲۲

8۲۲۲۲
۷1۲۲
8۲۲۲۲
77۲۲
82۲۲۲
5۷۲۲
99۲۲
00۲۲
۷۷0۲۲

853۲۲۲
8۲۲۲۲۲
8580۲۲
880۷۲۲
812۲۲۲
130۲۲
8059۲۲
۷07۲۲
995۲۲۲

8525۲۲
99۲۲۲
85۲5۲۲
880۲۲۲
818۲۲۲
129۲۲
805۲۲۲
۷05۲۲
9190۲۲

8۲5۲۲۲
۷15۲۲
8۲31۲۲
71۷۲۲
8209۲۲
57۲۲۲
8۲۲۲۲۲
00۲۲۲
۷181۲۲

ﺟﻤ 

درصدتأمﯿن

9500۲۲
۷228۲۲
9038۲۲
7808۲۲
88309۲۲
5898۲۲
9۲9۷۲۲
0۲27۲۲
۷2۲۲۲۲۲

72/2
۷۷/5
70/1
7۷/5
07/8
09/8
52/2
02/2
51/0

آببﺎران
ﺷکل.3مﯿزانبﺮآورديتأمﯿننﯿﺎزآبﯽﻓضﺎيسﺒزمنﺎﻃقﺷهﺮکﺮمﺎنشﺎهازاستحصﺎل 

با توجه به جدولهای  2و  ،3حﺠم کلی نیاز آبی حدود  8۲۷2۲۲۲۲متر مکعب و حﺠم آب باران ﻗابل استحﺼال
 ۷2۲۲۲۲۲متر مکعب است که 51/0درصد از نیاز آبی را پوشش میدهد .این مقدار آب ،که از باران ﻗابل حﺼول است ،با
مدیریت صحیح در جهت رفع مشکالت منابع آب بسیار کارآمد است و فشار بر منابع تأمین آب برای فضاهای سﺒﺰ را
کاهش میدهد .آبی را که از طریق استحﺼال آب باران بهدست میآید جهت مﺼرف فضاهای سﺒﺰ در روزهای بدون
بارندگی میتوان بهکار برد.
ببﺎران
مکﺎنیﺎبﯽمخﺎزنذخﯿﺮةآ 

.0

انتﺨاب مکانهای مناسب جهت احداث مﺨازن ذخیرۀ آب باران گام آخر در این پژوهش است .متغیرهای مؤثر در
مکانیابی مﺨازن ذخیرۀ آب باران به همراه میﺰان اهمیت آنها به منظور مکانیابی بهینه در جدول  3ذکر شده است.
جدول  3وزن هریک از متغیرهای مورد بررسی برای مکانیابی مناطق مستعد احداث مﺨﺰن ذخیرۀ آب باران را نشان
میدهد .براساس پرسشنامة تکمیلی توسﻂ کارشناسان ،ماتریس مقایسة زوجی متغیرها به روش  AHPتشکیل شد و
وزن هریک از آنها مشﺨص شد .بیشترین اثرگذاری در مکانیابی مربوط به شاخص مکانهای دارای فضای سﺒﺰ در
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سطح شهر است ،زیرا جمعآوری آب باران با هدف آبیاری فضای سﺒﺰ است .فضای آزاد سطح شهر و اراضی کشاورزی
بهدلیل ﻗابلیت راحت تر ایﺠاد مﺨازن از نظر اﻗتﺼادی در اولویت بعدی احداث مﺨازن ذخیره ﻗرار دارند .هر ﭼه شیب کمتر
باشد اراضی مناسبتری برای ایﺠاد مﺨﺰن وجود دارد .نﺰدیکی به محل جمعآوری آب باران (پشتبام ساختمانها) از نظر
اﻗتﺼادی مقرونبهصرفهتر است.
آببﺎرانبﺮاسﺎسروشAHP
اﻫﻤﯿتمتﻐﯿﺮﻫﺎيمؤثﺮدرمکﺎنیﺎبﯽذخﯿﺮة 

ﺟدول.3

الیهﻫﺎ

وزن

نزدیکﯽبهﻓضﺎي
سﺒز
۲/052

ﻓضﺎيآزاد
۲/279

کشﺎورزيمحدودة

کشﺎورزيحﺎﺷﯿۀ

ﺷهﺮ
۲/8۲۷

ﺷهﺮ
۲/۲51

ﺷﯿب
۲/۲78

نزدیکﯽبه
پشتبﺎم

۲/۲02

آببﺎرانبهروشWLC
ﺷکل.6نقشۀاستﻌدادمنﺎﻃقازنظﺮاحداثمخزنذخﯿﺮة 

شکل  0نقشة نهایی استعداد مناطق مﺨتلف شهر کرمانشاه برای احداث مﺨﺰن ذخیرۀ آب باران را نشان میدهد.
براساس مدل ترکیب خطی وزندار ( ،)WLCاستعداد مناطق از مقدار  ۲تا  8ارزشگذاری شده است؛ بهطوریکه بیشترین
استعداد مقدار یک و نواحی بدون استعداد مقدار صفر دریافت کردهاند .مناطق با بیشترین استعداد عمدتاً مناطق نﺰدیک به
فضای سﺒﺰ درون شهر یا اراضی کشاورزی هستند ،که اغلب در بﺨش غربی و شرﻗی شهر پراکندهاند .استعداد این نواحی
بین  ۲/5-۲/۷است و مقدار مساحت آن حدود  02هﺰار متر مربع است .بهترین استعداد نواحی  ۲/۷در سطح شهر شناسایی
شد .مناطق بدون استعداد منطﺒق بر پشتبام ساختمانها ،فرودگاه ،پاالیشگاه ،بیمارستانها ،خیابانها ،و دیگر مراکﺰ
حساس شهری است .
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ﺟدول.6مسﺎحتتنﺎسباراضﯽ(متﺮمﺮب )بﺮاياحداثمخﺎزنذخﯿﺮةآببﺎراندرمحدودةمنﺎﻃقﺷهﺮداري

بنديمکﺎنﻫﺎ


ﻃﺒقه
منﺎﻃق
یک
دو
سه
ﭼهار
پنج
شش
هفت
هشت
مﺠموع

۱/1-۱/4

۱/6-۱/1

۱/3-۱/6

۱/0-۱/3

خﯿلﯽخوب

خوب

متوسط

ضﻌﯿف

28۲۲
۷7۲۲
3۷5۲
385۲
800۲۲
30۲۲
5۷۲۲
3۲۲۲
02۲۲۲

31۲۲۲۲
222۲۲۲
73۲۲۲
38۲۲۲۲
818۲۲۲
89۲۲۲۲
92۲۲۲
852۲۲۲
8۷۲۲۲۲۲

205۲۲۲۲
875۲۲۲
3888۲۲۲
822۲۲۲
5۷5۲۲۲
8۲8۲۲۲
8۷87۲۲۲
25۲۲۲
18۷۷۲۲۲

۲
0۲۲
01۲
۲
2۲۲
7۲۲
۲
95۲
273۲

با توجه به جدول  ،0بیشترین و کمترین وسعتی که در محدودۀ ارزشی  ۲/5تا ( ۲/۷درجة خیلی خوب) ﻗرار دارند
بهترتیب مربوط به منطقة  5شهرداری واﻗع در شمال شرق شهر کرمانشاه و منطقة  8شهرداری واﻗع در مرکﺰ شهر
کرمانشاه است .اما در مﺠموع حدود  02هﺰار متر مربع از سطح شهر کرمانشاه استعداد بیشتری برای ایﺠاد مﺨﺰن آب
باران دارد .نقاط با ارزش  ۲/0تا ( ۲/5درجة خوب) در اولویت بعدی ﻗرار دارد که دارای مساحتی حدود  8۷۲۲۲۲۲متر مربع
است .بیشترین استعداد در این طﺒقه مربوط به منطقة  8شهرداری و کمترین آن مربوط به منطقة  3شهرداری کرمانشاه
است .مساحت این نواحی  2۲۲۲هکتار است .نقاط دارای ارزش صفر در نقشه شامل مناطق مسکونی و معابر ،مراکﺰ
درمانی ،خدماتی ،پاالیشگاه ،و فرودگاه است که ﻗابلیت استفاده بهعنوان مکان ذخیرۀ آب باران را ندارند؛ مساحت این
نواحی  02میلیون متر مربع است .بر همین اساس ،با ارزش صفر و رنگ ﻗرمﺰ نشان داده شدهاند.

نتﯿجهگﯿﺮي

بحثو
آب دارای نقش حیاتی در زندگی بشر است و عاملی مهم و تعیینکننده در تداوم زندگی انسانها ،حیوانات ،و گیاهان بر
روی کرۀ زمین بهشمار میرود .در شرایطی که مﺼرف آب در بﺨشهای مﺨتلف روز به روز بیشتر میشود و منابع آبی در
معرض خطر جدی ﻗرار دارد ،توجه به راهکارها و تدابیر مناسب برای کاهش فشار به منابع آب امری ضروری بهنظر
میرسد .در این زمینه استحﺼال آب باران از سطوح مﺨتلف روشی مناسب برای مدیریت منابع آب است .در این پژوهش،
که برای شهر کرمانشاه انﺠام شد ،پتانسیل و حﺠم آب باران که میتوان از سطح بامها جمعآوری کرد بررسی شد .با
استﺨراج مساحت سطح بام ساختمانها با تﺼویر گوگل ارث برای هر یک از مناطق هشتگانة شهرداری کرمانشاه،
میانگین بارش ماهانة ایستگاه کرمانشاه و دادههای مساحت فضاهای سﺒﺰ شهری و نیاز آبی ،میﺰان تأمین آب باران برای
آبیاری فضاهای سﺒﺰ بهدست آمد .بر طﺒق نتایج ،در همة مناطق شهرداری کرمانشاه ،به غیر از مناطق  ،۷ ،5و  ،1بیش از
5۲درصد از نیاز آبی فضای سﺒﺰ از طریق استحﺼال آب باران تأمینشدنی است .برای کل فضای سﺒﺰ شهر کرمانشاه ،در
طی سال با استحﺼال  ۷2۲۲۲۲۲متر مکعب میتوان 51/0درصد از مﺠموع  8۲۶۷2۲۶۲۲۲متر مکعب نیاز آبی این فضاها
را با این روش تأمین کرد .توجه به این مورد ضروری است که این حﺠم آبی فقﻂ مربوط به جمعآوری آب باران از
سطوح بام ساختمانهاست .بنابراین ،اگر حﺠم آب باران بر همة سطوح شهری (پشتبام ،خیابان ،پیادهرو ،و مانند آن)
محاسﺒه شود ،بیشک کل نیاز آبی فضاهای سﺒﺰ را میتوان تأمین کرد .مهمترین متغیر مؤثر در تعیین مکانهای مناسب
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برای ذخیرۀ آب باران براساس مدل  AHPنﺰدیکی به فضای سﺒﺰ و کماهمیتترین متغیر نﺰدیکی به پشتبام است.
براساس مدل ترکیب خطی وزندار ،حدود  02هﺰار متر مربع بهعنوان مکانهای ذخیرۀ آب باران ایدهآلتر تشﺨیص داده
شد که اغلب این سطح در منطقة  5شهرداری در شمال شرق شهر کرمانشاه ﻗرار گرفته است .در درجة دوم اهمیت حدود
 8۷۲۲۲۲۲متر مربع از سطح شهر کرمانشاه برای ذخیرۀ آب باران خوب تشﺨیص داده شد .نتایج و روش برآورد مطالعة
حاضر با مطالعة راج ()2۲88ـ که در منطقهای از کشور هند انﺠام داده بود و در آن با استفاده از سیستم اطالعات
جغرافیایی مساحت سطوح آبگیر بام ،فضای آزاد ،و جاده را استﺨراج کردـ مطابقت دارد .وی با ضرب مساحت سطوح،
متوسﻂ بارش ،و ضریب رواناب مقدار آب باران ﻗابل استحﺼال را محاسﺒه کرد .از نظر وی ،آب جمعآوریشده از سطح
بام نسﺒت به دیگر سطوح کیفیت بهتری دارد و همچنین برداشت آب باران راهحلی ایدهآل برای بحران آبی است که در
آینده بهوجود میآید .مطالعة حاضر با تحقیقات عﺒداهلل و شریف ( )2۲۲9در کشور اردن ،اروکسوز و رحمان ( )2۲8۲در
کشور استرالیا ،راج ( )2۲88در کشور هند ،زانک و همکاران ( )2۲80در کشور ﭼین ،کردوانی و کردپور ( )8398در ایستگاه
هواشناسی شهرستان جوانرود ،سعدالدین و همکاران ( )8393در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طﺒیعی گرگان ،کومه و
همکاران ( )8390در شهر بیرجند ،و شادمهری طوسی و همکاران ( )839۷در منطقة  9شهر مشهد از این نظر شﺒاهت
دارد که روش جمعآوری آب باران از پشتبام ساختمانها را مطالعه کردند .عالوهبراین ،در تحقیق حاضر مکانهای
مستعد ذخیرۀ آب برای آبیاری فضای سﺒﺰ در شهر کرمانشاه مطالعه شده است.
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منﺎب 
بیادی ،ح.؛ ثنایینژاد س.ح .و احمدیان طﺒسی ،م.ج .)8317( .بهرهگیری از رواناب شهری در تأمین تقاضای محلی آب ،سازمان
هواشناسی کشور.
پرهیﺰگار ،ا .و غفاری گیالنده ،ع .)8315( .سامانة اطالعات جغرافیایی و تحلیل تﺼمیم ﭼندمعیاری ،تهران :سمت.
تاران ،ف .و مهتابی ،ق .)8395( .بررسی تأمین آب مورد نیاز بﺨشهای مﺨتلف شهر از طریق استحﺼال آب باران :مطالعة موردی
شهر بناب ،فﺼلنامة علمی -پژوهشی مهندسی آبیاری و آب.0۲-53 :)25(7 ،
حنیفهپور ،م.؛ خدابندهلو ،ر .و حمیدی ،م .)8390( .برآورد آب ﻗابل استفاده از استحﺼال آب باران جهت استفاده در امورکشاورزی
(مطالعة موردی :زنﺠان) ،دومین همایش بینالمللی پژوهشهایکاربردی در کشاورزی.8-9 ،
خاوری ،ه.؛ گلدانی ،م.؛ خواجه حسینی ،م .و شور ،م .)8390( .تعیین درجة حرارتهای کاردینال و واکنش جوانهزنی بذور به درجة
حرارتهای مﺨتلف در پنج رﻗم بذر ﭼمن ،نشریة علوم باغﺒانی.۷03-۷5۲ :)0(3۲ ،
ذوالفقاری ،ح .)839۲( .نگاهی به روشهای جمعآوری آب باران برای مﺼارف خانگی ،دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی
منابع آب ایران ،شرکت آب منطقهای زنﺠان.88-8 :
رسولی ،ع.ا.؛ محمودزاده ،ح.؛ یﺰدﭼی ،س .و زرینبال ،م .)8398( .ارزیابی روشهای تحلیل سلسلهمراتﺒی و ترکیب خطی وزندار در
مکانیابی محل دفن مواد زاید شهری (مطالعة موردی :مرند) ،جغرافیا و آمایش شهری منطقهای.08-52 :0 ،
رشیدی مهرآبادی ،م.ح.؛ ثقفیان ،ب .و صادﻗیان ،م.ص .)8392( .ارزیابی عملکرد سطوح آبگیر پشتبام ساختمانهای مسکونی در
تأمین نیاز غیرشرب ساکنین در شهرهای ساحلی کشور ،نشریة مهندسی منابع آب.85-8 :)89(۷ ،
زهتابیان ،غ.؛ مسعودی ،ر .و خسروی ،ح .)8392( .بررسی روش جمعآوری آب باران از سقف خانهها (( )DRWHمطالعة موردی:
استان گلستان) ،مﺠلة سامانههای سطوح آبگیر باران.80-2۲ :)3(8 ،
سعدالدین ،ا.؛ بای ،م .و نعیمی ،ا .)8393( .امکانسنﺠی فنی و اﻗتﺼادی جمعآوری آب باران از سطح بام ساختمانها (مطالعة
موردی :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طﺒیعی گرگان) ،نشریة پژوهشهای حفاظت آب و خاک.5۲-27 :)۷(28 ،
شادمهری طوسی ،ا.ح.؛ دانش ،ش .و حسینی ،س.م .)839۷( .بررسی پتانسیل جمعآوری آب باران از سطح ساختمانها (مطالعة
موردی :یکی از نواحی ﭼندگانة شهرداری مشهد) ،ﭼهارمین کنفرانس بینالمللی برنامهریﺰی و مدیریت محیﻂ زیست،
تهران ،دانشگاه تهران.82-8 ،
شهابی ،ه.؛ خضری ،س .و نیری ،ه .)8317( .بررسی فاکتورهای مؤثر در مکانیابی ایستگاههای امداد و نﺠات جادۀ سقﺰ -سنندج با
استفاده از مدل ترکیب خطی وزندار ( ،)WLCﭼهارمین کنفرانس بینالمللی مدیریت جامع بحران و پدافند غیرعامل در
پایداری ملی ،تهران.
شهرداری کرمانشاه ( .)8311آییننامة ساختمان ،معاونت معماری و شهرسازی شهرداری کرمانشاه.
شهرداری کرمانشاه ( .)8398دستورالعمل باغﺒانی و آبیاری سازمان پارکها و فضای سﺒﺰ شهرداری کرمانشاه ،واحد فضای سﺒﺰ
سازمان پارکها و فضای سﺒﺰ کرمانشاه.
علیﺰاده ،ا .)8390) .اصول هیدرولوژی کاربردی ،ویرایش هفتم ،مشهد :انتشارات دانشگاه امام رضا.
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، فﺼلنامة جغرافیایی سرزمین،) استفادۀ بهینه از منابع آبی در ناحیة اورامانات (ذخیرۀ باران.)8398( . ب، و کردپور. پ،کردوانی
.81-8 :)35(9
 بررسی عملکرد سیستم استحﺼال آب باران از سطح پشتبام و بهینهسازی.)8390( .م. س، و تاجبﺨش. ه،؛ معماریان. ز،کومه
.32-23 :)7(3 ، مﺠلة سامانههای سطوح آبگیر باران،) شهرستان بیرجند:حﺠم مﺨﺰن (مطالعة موردی
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