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 چكیده
 

مصرف آب از  ها، یتو توسعه فعال یتجمع یشکمربند خشک جهان قرار گرفته است و افزا یبر رو یرانا

 ی،سطح ی،از منابع آب ینهاستفاده به یتاهم یلدل یناست. به هم داده یشافزارا  یمنابع محدود آب

 یو سبک زندگ ها. با توسعه شهراست یافته یروز به روز فزون ،یحاصل از بارندگ یها و رواناب یرزمینیز

 یشدما، افزا یلتعد ی،صوت یهوا، کاهش آلودگ یسبز جهت کاهش آلودگ یفضا یجادبه ا یازن ی،شهر

سبز  یفضا یازآب مورد ن ینتام یها از راه یكیاست.  یافته یشوغبار افزاو جذب گرد یرطوبت نسب

با استفاده از  یزتبر سبز یمساحت فضا یقتحق ینو استفاده از آب باران است. در ا یآور جمع ی،شهر

 ی،آموزش ی،ادار یها یبا کاربر یها ساختمان ینو محاسبه شد. همچن یشهر جداساز ینقشه رقوم

دارند محاسبه  ارشاستحصال ب یتها که قابل آن یدمشخص شده و سطح مف یو تجار یخدمات ی،فرهنگ

. با یدگرد محاسبهدر سال  یل آب استحصالو حجم ک شهر تبریز سبز یکل فضا یاریآب یازن یزاند. مش

ها منجر به   اوقات بارش یدر برخ یو حت یستمطابق ن یاهانگ یآب یازبارش با ن یعکه توز ینتوجه به ا

 یجنتا یسهمقا یتها ضرورت دارد. در نها رواناب سازی یرهذخ شوند، یخسارت م یجادمعابر و ا یگرفتگ آب

و با  یآب یازدرصد ن 37 ین، امكان تامسال یکها در  م ساختماناز با ینشان داد، حجم آب استحصال

فشار  تواند یمورد م ینرا دارد. ا یزسبز تبر یفضا درصد نیاز آبیاری 56 امكان تامین احتساب بارش مفید

 کمتر کند. یتا حدود یمنابع آب یرسا یمصرف را از رو

 

 .GIS، یکاربر بز،فضای س یز،تبر ،ساختمانبام ، آباستحصال ها:  کلید واژه

 
 

   

 مقدمه
 

 یدر کره خاک یاهانو گ یواناتها، ح انسان یزندگ یفیتکننده در تداوم و ک یینمهم و تع یارآب عامل بس

معضل بزرگی بدل شده  ثر مناطق خشک و نیمه خشک جهان بهآبی در اک موضوع کم یراخ یها دهه یاست. ط
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و مصرف  یازن یت،جمع فزایشبا روند ا ینواجه کرده است. همچنهای بشر را با مشكل م که بسیاری از فعالیت

اند.  محروم یو بهداشت یداربه منابع آب پا ینفر در جهان از دسترس یلیاردم یک. امروزه یابد یم یشافزا یزآب ن

بحران روبه رو خواهند بود  ینجهان با ا یتدوسوم جمع یالدی،م 2025تا سال  یکنون یتدر صورت تداوم وضع

(. استفاده بهینه از منابع آبی موجود و تالش جهت دستیابی به منابع آبی 1997و همكاران،  تایرنا یلنسو)ک

بر  یرانکه ا نكته مهم است ینروند. توجه به احل عمده برای رفع نسبی این مشكل به شمار می جدید دو راه

 یها اساس شاخص بر ینهمچن قرار دارد یتنش آب یت( در وضعیاساس شاخص فالكن مارک )دانشمند سوئد

دارد. بر پایه  بین المللی مدیریت آب، ایران هم اکنون در وضعیت بحران شدید آبی قرار وسسهسازمان ملل و م

درصد به منابع آب قابل استحصال خود  112بتواند  یدبا 2025تا سال  یرانموسسات کشور ا ینگزارشات ا

منابع آب کشور  وشود و با توجه به وضعیت اقلیمی  ترمكعب میمیلیارد م 300بیفزاید. این مقدار آب حدود 

(. برنامه ریزی جهت 1394 فرد، یو وجدان یزدی دسترسی به این هدف بسیار مشكل به نظر می رسد )آشفته

ها،  ها، سطح عایق کارخانجات و انبارها باند فرودگاه جمع آوری آب باران از سطوح آماده شهری )پشت بام

ها و...( می تواند در بسیاری مناطق کشور منبع آب پایدار و مناسب را فراهم نماید.  ها، جاده یابانسطح معابر، خ

آبی  برداری از آب باران برای مقابله با کم ی مدیریت بهرهها ترین تكنیک استحصال آب باران یكی از شاخص

روش اختصاص سطحی از برای  باشد. اساس این سرعت در حال توسعه می هآب ب است که در مناطق خشک و کم

های  و سپس ذخیره سازی آن برای استفاده در زمان مورد نیاز است. با توجه به تنوع روش التجمع آوری نزو

یی از قبیل مقدار بارندگی و نحوه توزیع آن، ها استحصال آب باران، باید در انتخاب روش مناسب به ویژگی

مناسب در ساختار  سبز یفضا یجادبه ا یازو شهرها ن ینیشهرنش توپوگرافی زمین و ... توجه شود. با توسعه

 یلتعد ی،صوت یهوا، کاهش آلودگ یسبز در شهرها کاهش آلودگ یاثرات فضا یناست. مهم تر یازشهر، مورد ن

خاک  یشاز فرسا یریهوا و جلوگ یفو تلط یمخرد اقل یتجذب گرد و غبار، تثب ی،رطوبت نسب یشدما، افزا

بهینه از رواناب قابل استحصال جهت  استفاده( 1396) همكاران رزمجویی و (.2007و همكاران، است )باربوسا 

چنانچه بتوان با مدیریت اصولی یک چهارم از را مورد ارزیابی قرار دادند و نتیجه گرفتند آبیاری فضای سبز 

 تهران 22 ز منطقهمتر مكعب است را کنترل و به مصرف آبیاری فضای سب 8321360این رواناب که حدود 

درصد از آب مورد نیاز این بخش، که در حال حاضر با صرف هزینه و از طریق  5/55توان حدود  رسانید، می

آوری آب باران  ای دریافتند با جمع ( طی مطالعه1398)پرندین و همكاران  تانكر تامین می گردد را جبران نمود.

همچنین معیارهای  یاز آبی فضای سبز تامین خواهد شد.درصد ن 58های شهر کرمانشاه حدود  از سطوح بام

 مختلف محیطی احداث مخازن را بررسی نمودند.

استحصال آب باران از سطوح بام  یزانم یزشده شهر تبر یبا استفاده از نقشه رقوم یقتحق ینا در

 یینتع یزشهر تبر سبز یفضا یازآب مورد ن ینتام یزانگوناگون محاسبه شده و م های یها با کاربر ساختمان

 .گردد یم
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 ها مواد و روش

 

است.  یرانغرب ا در شمال شرقی یجانمرکز استان آذربا یزپژوهش شهر تبر ینمنطقه مورد مطالعه در ا

قرار دارد. به گزارش سازمان  یدرجه عرض شمال 07/38و  یدرجه طول شرق 28/46شهر در مختصات  ینا

 یكیتنوع توپوگراف یلدل به یسرد و خشک بوده ول یطور کل  به شرقی یجانباآذر یکشور، آب و هوا یهواشناس

 یو بادها یبریو س یسرد شمال یها باد یراستان همواره تحت تأث ینبرخوردار است. ا یگوناگون های یماز اقل

 یطشرا یرتحت تأث یزن یمحل یبادها ین،اطلس قرارگرفته است همچن یانوسو اق یترانهو مد یاهس یایمرطوب در

 ین. اوزند یها م ها و جلگه دشت یو خزر به سو یهاروم یها هیاچبلند و در یها کوهستان یاستان از سو یعیطب

به  خشک یمهجزو مناطق ن یمیاقل های بندی یماست و از لحاظ تقس یو کوهستان یرمنطقه سردس یکاستان 

و عرض  یکوهستان یتاست. موقع متر ییلم 300 یال 250 یانهسال یبارندگ یانگینم یو دارا آید یحساب م

و اثرات  یارتفاع منطقه است. کم ینا یها قسمت یشترب یعوامل برودت و سرما زاستان ا یاییجغراف

. به آید یاستان به شمار م یمیاز عوامل اعتدال اقل یكیاز مناطق  یخزر در بخش یایدر یبخارها کننده یممال

قرار  بیغر از سمت غرب و جنوب یترانهمد یایمرطوب در های یانرج یرتحت تأث یتا حدود یجانعالوه آذربا

موقیت شهر تبریز  1در شكل  .گذارد یآن اثر م یاز شمال بر آب و هوا یزن یبریسرد س یهوا یها دارد و توده

 است. در استان و کشور آورده شده

 

 
 در استان و کشور موقیت جغرافیایی شهر تبریز -1شكل

 

شهر از سمت شمال بهه   یناست. ا قرار گرفته یزشرق جلگه تبر مشرق و جنوب الیه یدر منته یزتبر شهر

از سهمت شهرق بهه گردنهه      ی،و باباباغ یگوزن یها شرق به کوه از سمت شمال ی،و عون بن عل ینچ پكه یها کوه

کم رطوبهت   ییهوا یدارا یزن یزاست. شهر تبر کوه سهند محدود شده رشته یها و از سمت جنوب به دامنه یانپا

جلگهه در اثهر    یهن است. ا متر یلیم 283شهر  ین( در ا2019-1951ساالنه بلندمدت ) یبوده و حد متوسط بارندگ
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شههر   یهن معتدل است. ارتفاع ا یها و سرد و تابستان یطوالن یها زمستان یدارد، دارا یاکه از سطح در یارتفاع

 یعمهوم  یببهوده و شه   یهر متغ یهه در محلهه زعفران متهر   1561تها   مرند یراه متر در سه 1348از  یااز سطح در

در ایهن تحقیهق اطالعهات هواشناسهی از      به سمت مرکز شهر و سپس به سمت مغهرب اسهت.   یزتبر های ینزم

 است.   شهرداری تبریز اخذ شدهمهندسین مشاور سازمان هواشناسی کشور و  نقشه شهر تبریز از 

لفه شامل اطالعات بارش، مساحت بام و ضریب جهت تعیین حجم آب قابل استحصال از باران، سه مو

گردد  استفاده می 1آوری از رابطه  رواناب سطح مورد نیاز خواهد بود. برای محاسبه حجم آب قابل جمع

 (.1390)ذوالفقاری،

        (1)  

ساحت م Aمتر(،  )میلیمتوسط بارش  P(، مترمكعب)متوسط آب باران استحصال شده  Sدر این رابطه 

درصد ضریب  10است. برای سطوح شهری تا شیب رواناب سطح  بیضر بام )متر مربع( و  -گیر سطح باران

 (.1394شود )علیزاده،  در نظر گرفته می 7/0رواناب 
   

 

 نتایج و بحث

و گرم  یها خشک با تابستان یاستپ زیتبر یآب و هوابر اساس اطالعات سازمان هواشناسی کشور 

 منطقه یکوهستان یاز ارتفاع باال و توپوگراف رفتهیرپذیتأث ،یزمستان یسرد است. سرما یها خشک و زمستان

به کوه سهند و  یكینزد لیها خشک و گرم است؛ اگرچه حرارت به دل شهر در تابستان نیا یاست. آب و هوا 

ت اقلیمی شهر تبریز با استفاده از مشخصا 1 در جدول .گردد یم لیشهر تعد رامونیدر پ یادیز یها وجود باغ

 است. میالدی آورده شده 2019تا  1951ساله از سال  69اطالعات ایستگاه هواشناسی تبریز برای دوره بلندمدت 

 
 مشخصات بلندمدت بارش و دمای تبریز -1جدول
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9/21 

 5/24 3/2 فوریه

 1/39 1/7 مارس

 7/51 2/11 آوریل

 5/40 2/17 مه

 6/15 7/23 ژوئن

 7/5 5/27 والیج

 5/3 2/26 آگوست

 6/7 3/21 سپتامبر

 6/22 1/15 اکتبر

 2/27 7/6 نوامبر

 5/23 5/2 دسامبر
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مترین است. در بازه بلندمدت، ک آورده شده 2019تا  1951روند مجموع بارش ساالنه از سال  2در شكل 

است. متوسط  متر بوده میلی 547به مقدار  1963متر و بیشترین بارش  میلی 184به میزان  1990بارش در سال 

و  متر یلیم 204 زانیبه م 2017 سالبارش در  نیکمترسال اخیر نیز  10متراست. طی  میلی 283سال  69بارش 

سال  10 طی ساالنههمچنین متوسط بارش  است بوده متر یلیم 388به مقدار  2018 در سالبارش  نیشتریب

نزولی است، اگر چه روند  2متر است. روند کلی بلند مدت بارش با توجه به خط روند در شكل  میلی 269اخیر 

 کاهش محسوسی داشته است. 2019بارش سال سال اخیر صعودی بوده اما  10بارش در 

 
 2019 الی 1951روند بلند مدت بارش تبریز از سال  -2شكل 

 

آسفالت، و  ،یبتن سطوح باآب برداشت شده از سقف و بام  تیفیک ( در تحقیقی2014) زانک و همكاران

 آب باران مناسب یورآ جمع یبرا یكیگرفتند که سقف سرام جهینت نموده و سهیبا بام سبز مقارا  کیسرام

رواناب پشت بام ی ها ندهیو آال پذیرد تاثیر می آب برداشت شده از مواد پشت بام است تیفیک ن،ی. همچناست

 کمتر از زمستان و بهار هستند.، زییدر تابستان و پا

متر مربع تعیین  7092710سطح فضای سبز شهر تبریز با توجه به نقشه رقومی شده شهر تبریز، 

سال گذشته  5/2کمتر است و متولیان این امر از  ها شهر میزان فضای سبز تبریز به نسبت سایر کالن است. شده

هستند. میزان پراکنش  کمربند سبز ایو  یا منطقه ،یا پارک محلهدرصدد افزایش این فضاها به صورت احداث 

 آورده شده است. 3فضای سبز در شهر تبریز در شكل 
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 ی سبز در شهر تبریزمحدوده فضا -3شكل 

 
هایی با  در این تحقیق با استفاده از نقشه رقومی شده کاربری شهر تبریز سطح حدودی بام ساختمان

مورد  مختلف یها پراکنش کاربری 3جداسازی و تعیین شد. در شكل  ArcGISکاربری ثابت در محیط نرم افزار 

 است. در تبریز آورده شدهنظر 

 
 ها در شهر تبریز های ساختمان جداسازی کاربری -4شكل 
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های هر کاربری به تفكیک محاسبه شده و  مجموع مساحت ساختمان ArcGISافزار  با استفاده از نرم

، خدماتی، تجاری و فرهنگی آموزشیاست. سهم هر نوع کاربری اداری،  آورده شده 2در جدول  ها جمع کل آن

 درصد است. 2و  50، 9، 25، 13ها به ترتیب  از مجموع مساحت کاربری

 
 سطح زیر بنا شهر به تفكیک نوع کاربری -2جدول 

 )متر مربع(مساحت  نوع کاربری

 1619370 اداری

 3122820 آموزشی

 1153220 خدماتی

 6100064 تجاری

 297510 فرهنگی

 12292984 مجموع

 

( 1398دی و میرزایی )شود، سجو با توجه به این که در فضای سبز ترکیبی از چندین نوع گیاه کاشته می

، (زرشهک ی )از نهوع درختچهه ا  شهر کرج بهرای گیاههان    سبز یفضا اهانیگ یآب ازیبرآورد نتحقیقی را جهت 

 متهر یلیم 286 را  آب النیب و تعرق در روش ریتبخ( انجام دادند. آنان مَرغی )علف اهینوع گ کیو  (سرو) درخت

دوره  .نمودنهد  بهرآورد  متهر یلیم 262 (WUCOLS1) آب سبز به یفضا یاهیگ یها گونه یبند روش طبقه و در

 است. رشد گیاهان فضای سبز از فروردین تا شهریور در نظر گرفته شده

روند نیاز آبی فضای سبز و میزان استحصال باران در هر ده روز آورده شده است. همانطور  5در شكل 

ر این زمان کمترین مقدار است. در مقابل، شود بیشترین نیاز آبی در تیرماه است که بارش د که مشاهده می

های بعدی  سازی برای ماه بوده که امكان ذخیره اریهای مناسب در پنج دهه ابتدایی بهار بیشتر از نیاز آبی بارش

ها برابر وجود دارد. در دهه سوم اردیبهشت میزان نیاز آبی فضای سبز تقریبا با میزان آب استحصالی از بام

 است.

 
 در دوره رشد ها قایسه میزان نیاز آبی فضای سبز و حجم استحصالی از بامم -5شكل 

                                                   
1-  Water Use Classification of Landscape Species 
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متر مربعی فضای سبز شهر تبریز، متوسط نیاز آبی این  7092710بر اساس اطالعات، با توجه به سطح  

مترمكعب خواهد بود. در صورت استحصال مناسب آب باران از سطوح بام  4638632فضا در سال حدود 

، زیر و یا سطح زمینآوری شده در  سازی آب جمع ا در نظر گرفتن مخازن مناسب جهت ذخیرهها ب ساختمان

فضای سبز وجود دارد. با درنظر  درصد نیاز آبی 37 متر مكعب آب معادل با 1704668امكان ذخیره آب و تامین

 56كان تامین ام ،استحصال آب ،قیم بر روی سطح فضای سبزتگرفتن تامین بخشی از نیاز آبی با بارش مس

( با دسته بندی مناطق تبریز 1396) . صلواتی و همكارانساختمقدور خواهد را  فضای سبز  درصد نیاز آبیاری

درصد از نیاز فضای سبز شهر را  48تواند و بررسی وضعیت پوشش سطح و شیب زمین دریافتند بارش می

آوری شده در مخازن و سایر منابع آبی  از آب جمع باران  تامین کند و برای بقیه نیاز آبی و خصوصاً در فصول کم

ها خصوصا در مرکز شهر، بهتر است مخازن  شود. همچنین با توجه به وضعیت شهر و تجمع کاربری استفاده می

با عمق زیاد و سطح کمتر ساخته شوند. سطح مخازن نیز جهت جلوگیری از تبخیر و ورود آلودگی حتما عایق 

های آبیاری تحت فشار با راندمان  توان از روش ربوط به مخازن زیرزمینی است. میباشد، بهترین عملكرد م

 مناسب در آبیاری فضای سبز بهره جست.
 

   
 

 نتیجه گیری

 

 یآور اسهت. جمهع   یطهی مح یستو ز یاقتصاد ی،اجتماع یاربس یایمزا یآب باران در شهر دارا یریتمد

از خطهرات   یریجهت کاهش روانهاب و جلهوگ   کند، یم یجادا یدارپا یبامنبع آب تقر یککه  ینآب باران جدا از ا

در  یهدار توسهعه پا  ههای  روشاز  یكهی . استحصال آب بهاران  کند یکمک م یزن یدر مناطق شهر یلس یاحتمال

لهزوم   یهران، خشهک ا  یمهه خصوصا کاهش منابع آب در کشهور خشهک و ن   یماقل ییرشهرهاست.  با توجه به تغ

و  یهت جمع یشبها افهزا   ی. از طرفه یابهد  یمه  یشآب روز به روز افزا یرپذ یدو تجد یدجد از منابع ینهاستفاده به

به دست  یجاست. با توجه به نتا یشرو به افزا یزآب ن صرفو م یآب یازسبز، ن یشهرها و احداث فضا توسعه کالن

وجهود دارد. بها    یاریبه آب یازدر همان زمان بوده و ن یاز بارندگ یشترب یفضا یآب یازن یزانم یق،تحق ینآمده در ا

 ی،فرهنگه  ی،آموزشه  ی،ادار یهها  یهها بها کهاربر    ساختمان یدسطح مف ینسبز و همچن یمحاسبه مساحت فضا

ارش و به  یآور . بها جمهع  یهد در سال محاسهبه گرد  یو حجم آب کل استحصال یآب یازن یزانم جاریو ت یخدمات

 فضای سبز شهر تبریهز  درصدی آبیاری 56و  یآب یازن یدرصد 37 ینامكان تام سازی در مخازن مناسب، ذخیره

 .دارد وجود
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