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  چكيده

هاي آبخيز معموالً به صورت حذف تغيير كاربري زمين در نتيجه توسعه شهري در حوزه
جايگزيني پوشش گياهي و  وشش گياهي و جايگزيني آنها با سطوح غير قابل نفوذ است،پ

تغيير پوشش زمين با سطوح نفوذناپذير يا سطوح سخت بر بيالن هيدرولوژي يعني مقدار 
با . گذاردكند، اثر ميآبي كه از طريق هر جزء از چرخه هيدرولوژي انتقال پيدا مي

-اند افزايش ميي كه نفوذناپذير يا سخت و متراكم شدهگسترش شهرها، درصدي از مناطق
يابد و توليد رواناب سطحي يابد و زمين در دسترس براي نفوذپذيري بارش كاهش مي

و همچنين .  شودها ميمستقيم افزايش يافته و منجر به افزايش فراواني و شدت سيالب
د زيرا سطوح نفوذناپذير هاي زيرزميني را به همراه دارتوسعه شهري، كاهش تغذيه آب

كاهش قابل توجهي با و همچنين  شودباعث كاهش نفوذپذيري و افزايش ميزان رواناب مي
در ميزان تبخير و تعرق در ارتباط با افزايش سطوح نفوذناپذير و مناطق مسكوني شهري 

نيز بنابراين با افزايش نفوذ ناپذيري مولفه هاي بيالن آبي رنگين كمان آب . مواجه است
كاربري اراضي  مساحت GoogleEarthدر محيط ابتدا داراي تغييرات است در اين تحقيق 

مناطق همگن به دست آورده و ميزان تبخير، نفوذ و افزايش رواناب در سطوح همگن، خيابان ها، 
مولفه هاي آب آبي، سيز،  ميزانو اندازه گيريساختمانها و فضاي سبز در طول بارش طرح 

و با توجه به حجم هر يك نتيجه گرفته ميشود در مناطقي  به دست آمدري سفيد و خاكست
كه با مشكل كم آبي مواجه هستيم جمع آوري هر يك از مولفه هاي مذكور به برآورد نياز 

مقادير حجمي آب سبز، مقداري نيست كه بتوان از آن صرف و همچنين  .آبي كمك مي كند
را استحصال كنيم، آب مورد نياز براي آشاميدن را تامين  نظر كرد و اگر قبل از تبخير و تعرق آب

  .مي كند

  هاي كليدي واژه  
درصد ، رنگين كمان آبعناصر ، بارش طرح

بيالن  تغيير كاربري، ،نفوذ ناپذيري
  هيدرولوژي

                                                             
 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگانشيالت، مرتع و محيط زيست، دانشگاه .دانشجوي دكتري، دانشكده -١
 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگاندانشگاه ، دانشگاه  شيالت، مرتع و محيط زيستدانشيار، دانشكده  -٣و٢
  دانشگاه فردوسي مشهد، دانشگاه .طبيعي و محيط زيست استاد، دانشكده منابع-٤
  بيرجند، دانشگاه منابع طبيعي، دانشكده استاديار-٥

  .وقت دانشگاه و پست الكترونيكي او براي مكاتبات، ايميل دانشگاهي باشد از اساتيد تمام بايست مي ترجيحاتوجه كنيد كه نويسنده مسئول 
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  مقدمه  
هاي آبخيز تغيير كاربري زمين در نتيجه توسعه شهري در حوزه

جايگزيني آنها با معموالً به صورت حذف پوشش گياهي و 
اين وضعيت عالوه بر تغيير در ويژگي . سطوح غير قابل نفوذ است

هيدروگراف رواناب سطحي، اثرات معكوسي بر محيط زيست 
توان به كاهش كيفيت منابع آب، از آن جمله مي. نيزخواهد داشت

ها و از همه تخريب و حذف پوشش گياهي، سكونت در مسيل
طرف ك اشاره كرد كه خود از يكتر كاهش نفوذپذيري خامهم

هاي زيرزميني منطقه و از سوي ديگر موجب كاهش تغذيه آب
افزايش دبي پيك سيالب و كاهش زمان رسيدن به آن و در نتيجه 

 ٥گونتيليك(شود شديد و خسارات چشمگير مي هايايجاد سيالب
  ).٢٠٠٥و همكاران، 

 وچكك حوزه سه در ، طي پژوهشي)٢٠٠٢(همكاران  و ٦شيدر
 بر شهري اراضي توسعه اثر آمريكا، متحده در اياالت واقع

 در نهايت،. دادند قرار بررسي مورد واكنش هيدرولوژيك را
شماره  شهري، اراضي با توسعه كه داد نشان نتايج تحقيق ايشان

- مي كاهش حوزه، زمان تأخير و يابدمي افزايش حوزه منحني
 بارندگي، وقوع به ههيدرولوژيك حوز واكنش نتيجه، در. يابد

 ايشان همچنين. شودتوليد مي بيشتري اوج دبي و شده ترسريع
 كردند بيان و تفكيك نمودند را سيل هيدروگراف اوج دبي منشأ

 و است اراضي شهري سريع، هايپيك در رواناب منشأ كه
 طبيعي رواناب اراضي از ناشي هيدروگراف، خيريتأ هايپيك

  .است )شهري غير(
 بررسي جهت تحقيقي طي ،)٢٠٠٣ (همكاران و زرودريگ
 هيدروگرافهاي تعيين و شهري هاي-حوزه در سطحي رواناب

 روي از )جاده، ساختمان و مناطق طبيعي(واحد مناطق مطالعاتي
 هيدروگرافهاي كه رسيدند اين نتيجه به شهري اطالعات بانك
 معني طور به اندازه و شكل نظر ، از(URBS-UHs)شهري  واحد

 -بارش اندازه گيريهاي از شده منتج هيدروگرافهاي با ريدا
مي باشد و همچنين ميزان رواناب را در سطح جاده  مشابه رواناب

ها بيشتر از سطح ساختمان و بيشتر از سطوح طبيعي خاك به دست 
  .آوردند
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زهكشي  شبكه ، در تحقيق خود ابعاد بهينه)١٣٩٠(بديعي زاده 
طريق  از ساله را  ١٠و  ٥، ٢ازگشت نسبت به بارش طرح با دوره ب

در شهر  SWMMشبيه سازي رواناب سطحي با استفاده از مدل 
رآورد ب SWMMكه مدل گرگان تعيين كردند و به نتيجه رسيدند 

و همچنين در تعيين  نسبتا خوبي از مولفه هاي جريان داشته است
ابعاد بهينه كانال هاي زهكشي قابليت خوبي دارد به طوري كه 

و  ٥٨/٣٠، ٤٨/١٢ساله به ترتيب  ١٠و  ٥،  ٢اي دوره بازگشت بر
درصد از طول شبكه زهكشي در شرايط بحراني وجود  ١١/٤٠

داشته و ساير قسمت ها در دوره بازگشت منتخب از عملكرد 
 . خوبي برخوردار است

 سال ٥٥ بارندگي آمار استفاده از با حجازي زاده و همكاران 
 بارشهاي سنگين بهارستان، شهر به گاهايست ترين نزديك در اخير

 وقوع امكان ميزان و بارش وضعيت سپس كردند، استخراج آن
 شهر، قانوني محدوده در بارش از ناشي حجم رواناب نيز و سيل

 جريان جهت حركت و تمركز محل حوضه، كل سطح
 با را  شهر اين اطراف ارتفاعات در بارشها از حاصل هرزآبهاي

 از بعد. به دست آوردند جغرافيايي اطالعات از سيستم استفاده
 ميداني عمليات طي در خيابانهاي شهر تمامي شيب جهت آن

مشخص شد  احتمالي سيالبهاي حركت جهت تا گرديد تعيين
 مقطعهاي سطح با كانال دسته ٥ نهايت در . نتايح نشان داد

 جهت شهر سطحي انتقال آبهاي و جمع آوري براي متفاوت
غير  و شهري هاي زيرحوزه هاي رواناب برابر در شهر امنيت
  .گرديد پيشنهاد شهري

، به بررسي توسعه فيزيكي شهر داراب و تاثير آن )١٣٩٣فتوحي، (
بر سيالبهاي شهري پرداختند به همين منظور، با استفاده از 
عكسهاي هوايي و نقشه كاربري اراضي شهري، روند توسعه شهر 

مورد بررسي قرار دادند  ١٣٩٠و  ١٣٦٣، ١٣٣٥داراب در سه مرحله 
و رابطه بين توسعه فيزيكي شهر و افزايش سيالبها با استفاده از 

. به دست آوردند) SCS(روش سازمان حفاظت خاك آمريكا
نتايج ايشان نشان داد كه توسعه فيزيكي شهر از مرحله اول به دوم 

درصدي داشته در حالي كه منجر به افزايش روانابي  ٤ رشدي
 ٣٣درصد و از مرحله دوم به سوم داراي رشدي معادل  ٧ر با براب

 .درصد را موجب شده است ٢٣درصد و افزايش روانابي برابر با 
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  روش تحقيق
  منطقه مطالعاتي

 در خشك، سرد و به متمايل و معتدل وهواي آب با مشهد شهر
 و مشرق شمال، از سمت و است واقع شده ايران شرق شمال
-مي منتهي بينالود ارتفاعات به در جنوب و توس دشت به مغرب
منطقه شهرداري تقسيم شده كه از بين آنها مناطق  ١٣به  كه گردد

 مساحت چهارميك. باشندمي همجوار ارتفاعات جنوبي ٩و  ٨، ٧
واقع در جنوب غربي مشهد، در دامنه ارتفاعات قرار  ٩ي منطقه
 بارندگي، گامهن در. است برخوردار تندي نسبتاً شيب از و گرفته

 آبريز هاي حوزه سطح از اين منطقه، در بارش از حاصل رواناب
 طبيعي مسيلهاي طريق از و جاري شده به سمت شهر باالدست

  .شودمي دفع

  
  مختصات جغرافيايي منطقه مورد مطالعه - ١شكل 

  روش تحقيق
به واحدهاي شهرداري مشهد   ٩منطقه مطالعه اين در

تقسيم  ) GISبايا به صورت دستي با مدل (هيدرولوژيك همگن
 مطالعات استقرايي، روش از استفاده باو سپس  ،مي شود
 افزارهاي نرم و ميداني، آماري هاي و بررسي اي كتابخانه

نرم ( GISموجود در محيط سامانه اطالعات جغرافيايي 
نقشه هاي كاربري اراضي  GoogleEarthو  )ArcGISافزار

ميزان افزايش رواناب در سطوح مناطق همگن به دست آورده و 
و بر  .همگن، خيابان ها، ساختمانها و فضاي سبز پرداخته مي شود

حسب درصد مناطق نفوذ ناپذير ميزان رواناب هر يك از مناطق به 
  .دست مي آيد

فرمول سازي عناصر رنگين كمان آبي شامل  
  )آبي،سبز،سفيد وخاكستري(آب

  آب سبز
پوشش  داراياراضي مرتعي و در واقع بارشي است كه بر روي 

گياهي ريخته مي شود و عمال به صورت تبخير و تعرق از دسترس 
در واقع آب سبز آب مورد نياز گياه در موقع .خارج مي شود

  . بارندگي است
  آب آبي

در واقع بارشي است كه در زمين ذخيره مي شود و به استفاده 
مين نفوذ مي گياهان در مزارع مي رسد به عبارتي بارشي كه در ز

در واقع آب آبي آب . كند و جريان آكيفر را تشكيل مي دهد
  .مورد نياز گياه از طريق آبياري گفته مي شود

  آب سفيد
آب سفيد قسمتي از بارش كه از طريق تبخير و تعرق از فضاهاي 

آن متفاوت از تبخير . خالي خاك به اتمسفر برگشت داده مي شود
 . ان مي باشدو تعرق از قسمت هاي پهن گياه

  آب خاكستري
آب خاكستري حجم آب آلوده اي كه بهره برداري ميشود و 

آب  .مخالف استاندارد كيفيت آب هستند و بايد پااليش شوند
از آب زير زميني  داراي مواد معلق است كه توسط گياهخاكستري 

آب خاكستري كه در جريانات صنعتي و شهري . زهكشي مي شود
 به عبارتي. قياس گسترده اي مورد نياز استاما در م. وجود دارد

هاي خانگي، ايجاد شده توسط افراد در خانه  آب بازيافتي يا فاضالب
هاي  از فعاليتكه ناشي ها يا ساختمان هاي اداري اطالق مي شود 

است، كه  .. شويي، شستشوي ظروف و معمول روزانه نظير رخت
و ها گلخانههمچنين و  توانند براي اموري مثل آبياري فضاهاي سبز مي

  .به مصرف مجدد برسند ..
 رابطه از معادله بيالن رنگين كمان آبي از حاصل رواناب حجم

  .است محاسبه قابل زير
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حجم بارش باريده در طول يك رخداد   Pول كه در اين فرم
حجم  مجموع حجم آبي آبي و آب خاكستري و  Iبارندگي و

 . مي باشد و سفيد آب سبز
  نتايج و بحث

و ) ArcGISنرم افزار(در محيط١٣٩٠با توجه به نقشه كاربري سال 
مساحت هر يك از كاربري  GoogleEarthهمچنين 

  .به دست آمد) ٢(ها،جدول

 
ها، فضاي سبز و اراضي باير منطقه مورد مطالعهپارك - ٢شكل   

پس از جمع آوري اطالعات مربوط به مساحت هر كدام از 
 تجمعي بارش ارتفاعهاي مورد نياز، نيازمند اطالعات كاربري

ندگي ربوديم به همين منظور از با روزانه بارش يا و رويداد يك
در ادامه به منظور محاسبه ميزان . استفاده شد ١٣٩٤/٠١/١١تاريخ 

تبخير روزانه از اطالعات هواشناسي استفاده گرديد بدين صورت 
هاي كه با مراجعه به ايستگاه هواشناسي اطالعات مربوط به سال

دريافت و پس از بررسي و تجزيه و  ١٣٩٢- ٩٣تا  ١٣٦٢- ٦٣آبي 
  .نه محاسبه شدتحليل ميزان تبخير روزا

بدين صورت  خاك اشباع هيدروليكي هدايتبه منظور تعيين 
هاي خاك منطقه مورد مطالعه از اداره منابع عمل شد، ابتدا نقشه

طبيعي و شهرداري منطقه مورد مطالعه تهيه شد، سپس با استفاده از 

بازديدهاي ميداني، كاربري موجود و مصاحبه حضوري با مسئول 
در نهايت  با توجه به . نقشه اوليه اصالح گرديد فضاي سبز منطقه،

هاي انجام شده سه نوع بافت، شني لومي، لومي و رسي بررسي
- سيلتي براي منطقه مورد مطالعه مشخص شد و در ادامه با بهره

و انجام ميانگين وزني، متوسط هدايت ) ١(گيري از جدول 
  .هيدروليكي محاسبه شد

خاك با توجه به بافت خاك مقدار هدايت هيدروليكي - ١جدول  
 هدايت هيدروليكي اشباع خاك كالس بافت خاك

٧٤/٤ شن  
١٨/١ شني لومي  
٤٣/٠ لومي شني  

١٣/٠ لومي  
٢٦/٠ لومي سيلتي  

٠٦/٠ لومي رسي شني  
٠٤/٠ لومي رسي  

٠٤/٠ لومي رسي سيلتي  
٠٢/٠ رسي شني  

٠٢/٠ رسي سيلتي  
٠١/٠ رسي  

 
مي اطالعات مورد نياز مدل و آوري تمادر نهايت پس از جمع

-ارائه شده) ٣و  ٢(ت نتايج آن بصورتي كه در جدول انجام محاسبا
از عناصر رنگين  و همچنين مقدار هر يك .است، استخراج گرديد

 كلدبي  و) آبي، سبز و سفيد و خاكستري(آب  كمان آب شامل
.آمده است)٤(ول و نتايج در جد استخراج گرديد  
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  ت مرفولوژيكيخصوصيا - ٢جدول 
  مقدار  توضيحات  واحد  عالمت اختصاري

strA Km   ٢  هاخيابان مساحت  2

natA  Km   ٦٦/١٢  شهري سبز فضاهاي و پاركها مساحت  2

houA  Km   ٣٥/٢١  ساختمانها و مسكوني منازل مساحت  2

.tree strA  Km   ٤٣/١  هاخيابان حاشيه درختان پوشش تاج مساحت  2

.tree natA Km   ٣/٤  شهري سبز فضاهاي و پاركها درختان پوشش تاج مساحت  2

totalA Km   ٧٤/٤١  كاربري نوع سه مساحت حاصل جمع از است عبارت و شهري منطقه كل مساحت  2

  
  پارامترهاي هيدرولوژيكي مدل - ٣جدول 

  مقدار  توضيحات  واحد  عالمت اختصاري

P mm  ٦/٥٤  روزانه بارش يا و رويداد يك تجمعي بارش ارتفاع  

E  mm  ٥/٧  روزانه تبخير متوسط  

sK cm
day ٦٧/١  خاك اشباع هيدروليكي هدايت  

In mm ٢/٢  بارش مدت طي نفوذ ميزان  

Inf m   ٢٧٨٥٢  بارش مدت طي حجمي نفوذ ميزان 3

totalR m   ١٠٤٣٨٠١  كل رواناب حجم 3

  
  طه رنگين كمان آبيشهرداري مشهد با استفاده از راب ٩بيالن آب منطقه  - ٤جدول

  ٩منطقه   پارامتر هاي اندازه گيري شده

  ٦/٥٤  )ميليمتر(ميانگين ساالنه ارتفاع بارش يك رويداد 

  ٢٣٣١٤٢٠  )متر مكعب(حجم بارش 

  ١٣٧٩٢٥٠  )متر مكعب(تعرق  - يا تبخير و سفيد حجم آب سبز



 )Bold pt١٠فونت بي زر ( ان مقالهعنو
 

۶

  ١٠٢٠٤٨٢  )متر مكعب در سال(حجم روانآب سطحي

  ٦٨٣١٢  )متر مكعب(شونده زيرزمينيحجم آب آبي يا آب تجديد 

حجم آب خاكستري هيچ موقع صفر فرض نميشود چون ميزان حجم آب   )متر مكعب(حجم آب خاكستري يا آب تصفيه شده 
آلوده اي است كه در مقياس گسترده بهره برداري مي شودو شامل 

شه وجود دارد، اما در اين فاضالب خانگي در كانال هاي تركيبي همي
ن هدف واقعه رگباري در منطقه مورد مطالعه است، صفر به وتحقيق چ

  .دست آمده است

در  آب سبزبه نتيحه ميرسيم كه مقادير حجمي  ٤با توجه به جدول 
مقداري نيست كه بتوان از آن صرف  طول يك واقعه  بارندگي،

نظر كرد و اگر قبل از تبخير و تعرق آب را استحصال كنيم، آب 
.ميدن را تامين مي كندمورد نياز براي آشا

  نتيجه گيري
در هيدرولوژي  عالوه بر روش هاي جمع آوري رواناب سطحي ، 

و سفيد  سبزروش هايي وجود دارد كه ميزان آب شبنم، آب 
آب نفوذ يافته و (و آب خاكستري وآب آبي ) تبخير و تعرق(

هم قابل اندازه گيري مي باشد و با توجه به ) خاكستريحجم آب 
در آبي م آب كه براي هر يك از عناصر رنگين كمان ميزان حج

منطقه مورد مطالعه به دست آمد در شرايط كم آبي توصيه مي 
شود از روش هاي سنتي جمع آوري آب سبز و سفيد و روش 

و صنعتي جمع آوري آب آبي و خاكستري  سنتي هاي علمي
قبل از آنكه آب تبخير و تعرق شود يا از طريق  استفاده شود 

روش (چرا كه ما در هر زمينه اي علم .ناب سطحي دفع شودروا
هاي سنتي سطح صيقل، آب انبار و ساخت سدهاي زيرزميني 

آن را داريم فقط استفاده از روش هاي علمي در  .....)آبخيزداري و
شرايط بحراني با توجه به نياز آبي كشور در الويت تحقيقات ما 
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The land use change in a result of urban development in the catchment is 
usually the vegetation elimination and replacement with Imperceptible 
area, vegetation replacement and change of land cover with Imperceptible 
surfaces  or hard surfaces Affects  on the hydrological balance, that is, the 
water amount transmitted from through of hydrological cycle component. 
With the expansion of cities, percentage of areas that are impenetrable or 
hardened and compressed increases, and decreases the available land for 
rainfall permeability, and direct surface runoff production increases and 
leads to increase in the frequency and severity of floods.  And As well as  
urban development, reduces evapotranspiration and  
groundwater.Therefore, with the increase of imperviousness, the,water 
balance components of the water rainbow also are change. In this 
research, the components of green, white and gray water are studied . 
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