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  چكیده
 حلراه ری شده است.از قبیل وقوع سیالب در مناطق شهزیاد رواناب ناشی از بارش باران سبب بروز مشکالتی مقادیر  

از  باشد.در مناطق شهری میها بام ساختمان های استحصال آب بارانسیستممنظور مقابله با این مشکل، توسعه نوآورانه به

و شرایط  های از جنس مختلفبامبرای آن تعیین  کهاست  رواناب بامضریب  هاجمله عوامل موثر بر ظرفیت این سیستم

با دو جهت  داریک بام شیبسزایی برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر تعیین ضریب رواناب اقلیمی مختلف از اهمیت به

ضریب رواناب بام گاه گیالن شهر رشت واقع شده است. است که در دانشکده کشاورزی دانش جنوبی -شمالیقرارگیری شیب 

به  ان رواناب بارندگیکه میزبا توجه به این. دست آمدهب 71/0و  87/0ه ترتیب برای جهت قرارگیری شیب جنوبی و شمالی ب

 SPSS وEXCLE  افزاربا استفاده از نرمو غیرخطی متغیره خطی رگرسیون چنداز  بستگی دارد، عوامل اقلیمی و معماری

و  گیریقدار ضریب رواناب اندازهراکنش ماز نمودار پ با استفاده هادقت مدل. استفاده شدها منظور تجزیه و تحلیل دادههب

 روش رگرسیوندقت دهنده برتری نتایج نشانابی شد. ارزی ساتکلیف -، ضریب تبیین و ضریب نشسازی شدهمدل

 غیرخطی نسبت به روش خطی است.  چندمتغیره

 

 تخریب.استحصال آب باران، مدیریت سیالب، ضریب رواناب، توسعه کم كلیدی: هایواژه

 

  دمهمق -1
جویی و استفاده بهینه از منابع آبی ترین سرمایه ملی است که جایگزینی برای آن وجود ندارد و امروزه صرفهآب مهم

های جهانی برای توسعه پایدار است. نیاز به منابع آب با رشد جمعیت ترین چالشضرورت بسیار دارد. تامین آب و انرژی از مهم

که  بینی کردندپیش. سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی یافته استه سرعت افزایش های صنعتی و اقتصادی بو پیشرفت

از سوی دیگر توسعه  .]1[یابد درصد افزایش می 40به دلیل روند ناپایدار عرضه و تقاضای آب  2030کمبود جهانی آب در سال 

هایی شده است اقلیمی منجر به ایجاد شهراقتصادی، رشد جمعیت، مهاجرت از مناطق روستایی به مناطق شهری و تغییرات 

فرش ها و سنگها، پارکینگها، ساختمانهای شهری جاده. در محیط[2]ی سطوح غیرقابل نفوذ وسیعی هستند که دارا

های هیدرولوژیکی محلی نظیر نفوذ ناپذیری سطوح اند که به طور قابل توجهی رفتارای را ایجاد کردهها منطقه گستردهخیابان

[. مقادیر زیاد رواناب ناشی از بارش باران سبب بروز 3شهری و تبدیل مستقیم بارندگی به رواناب، را دچار تغییر نموده است ]

زمینی در مناطق شهری شده است. های سطحی و زیرمشکالتی از قبیل وقوع سیالب و ورود آلودگی سطوح آبگیر به منابع آب

های سبز از اقداماتی تحت عنوان عملیات های سبز است. در شهر، توسعه شهرتا این مشکالحل نوآورانه به منظور مقابله براه

 شود. از جمله و یا ابتکارات مشابه به منظور کنترل سیالب استفاده می 1(LIDتخریب )، توسعه کم1(BMPمدیریت بهینه )

                                                 
1 Best Management Practice 
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های های نگهداشت و سیستمپذیر، حوضچههای نفوذروههای سبز، پیادبام توان بهمورد استفائه در این زمینه میهای فناوری

 [.2]اشاره کرد  2(RWHاستحصال آب باران )

صارف خانگی، صنعتی و کشاورزی سازی و استفاده از آب باران برای مآوری، تصفیه، ذخیرهاستحصال آب باران شامل جمع

ها اولین گزینه برای استحصال آب باران در مناطق ساختمان بام .[1]که به دلیل کمبود آب، مورد توجه قرار گرفته است است 

سو برای مقابله با مشکل کمبود آب حائز اهمیت است و از سوی دیگر ها از یکبامباشد. استحصال آب باران از سطح شهری می

 . شودکاهش سیالب در مناطق شهری میمنجر به 

ها شامل اجزای مختلفی از جمله سطح بام، شبکه انتقال به م ساختمانبابه طور کلی یک سیستم استحصال آب باران 

باشد. های توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت میسازی و مخزن است. البته اجزای این سیستم در بین کشورمخزن ذخیره

شود. مخزن با توجه به اندازه، میهای عمودی استفاده های افقی و لولهبرای انتقال آب باران از سطح بام به مخزن از ناودان

توانند بر روی سطح زمین و یا در زیر سطح باشد. مخازن میدارای انواع مختلفی میآن جنس، محل نصب و هدف از نصب 

  زمین نصب شوند.

 RWH  هایسیستمها است. ظرفیت سازی این سیستمها تعیین ظرفیت ذخیرهRWHترین نکته در توسعه و طراحی مهم

شود. ضریب رواناب یک پارامتر بدون بعد است که های محلی، مساحت بام و ضریب رواناب بام، تخمین زده میاساس بارشبر 

بینی حجم آبی که از نماید. بنابراین تعیین ضریب مذکور برای پیششود را برآورد میبخشی از بارندگی که به رواناب تبدیل می

دار های با جنس مختلف که از نوع شیببسیار سودمند است. مقدار ضریب رواناب برای بامشود، ها به مخزن منتقل میبامسطح 

چون مقدار و شدت بارندگی، گزارش شده است. این ضریب تحت تاثیر عوامل اقلیمی هم 9/0تا  8/0و یا تخت هستند بین 

های موجود در سطح و زبری، فرورفتگی ای و عوامل معماری ساختمان شامل شیب و جنس بام،رطوبت و بادهای غالب منطقه

 [.4باشد ]نشت می

های متفاوت در یکی از مناطق های مختلف و شیبرواناب را برای چهار بام با جنس مقدار ضریب [4] فارنی و همکاران

های فلزی، فال(، ورقها از جنس آجرهای رسی)سگیری نمودند. این باممتر اندازهمیلی 867اسپانیا با میانگین بارندگی سالیانه 

ها نشان داد که در های شنی از نوع تخت بودند. مشاهدات آندرجه و بام 30کربنات و از نوع شیبدار و با شیب نزدیک به پلی

درصد  80دار و با سطح صاف هستند پتانسیل برداشت آب باران حدود کربنات که شیبهای فلزی و پلیهای از جنس ورقبام

 62/0های شنی تخت این مقدار حدود و در بام 9/0ها بیش از های زبر است و مقدار ضریب رواناب برای این بامتر از بامبیش

دار آلومینیومی و یک بام تخت در پژوهش خود مقدار ضریب رواناب برای یک بام شیب [8] وارد و همکاران دست آمد.به

گیری ضریب رواناب بام را طی یک دوره اندازه [6]ن نیز پهلوانی و همکاران در نظر گرفتند. در ایرا 8/0قیراندود در انگلستان را 

در پژوهش خود ضریب رواناب را برای یک ساختمان  نیز [8]عباسی و همکاران  برآورد نمودند. 81/0طور متوسط یک ساله به

 گیری کردند.اندازه 62/0اداری در مشهد 

ر مناطق دنیا که در حال نصب، متر در مقایسه با سایمیلی1300تقریبی  شهر رشت با میانگین بارندگی ساالنه      

گذاری بر روی این سیستم های استحصال آب باران هستند، ظرفیت بسیار مناسبی برای سرمایهاندازی و استفاده از سیستمراه

 ها برای شرایطسازی آنون و بومیها از زوایای گوناگستمبررسی این سی و استفاده از آن برای اهداف مختلف مصرف دارد.

ها به عوامل با توجه به این که ضریب رواناب بام .سزایی برخوردار استویژه شهر رشت از اهمیت بهاقلیمی استان گیالن و به

 خاص هر منطقه محیطی و اقلیمیهای از جنس مختلف و شرایط زیستمختلفی بستگی دارد، تعیین این ضریب برای بام

دار با دو جهت ها و تعیین ضریب رواناب یک بام شیبساختمان منظور ارزیابی کمی رواناب بامحاضر به پژوهشرد. ضرورت دا

  .رشت انجام شد قرارگیری شیب مختلف در محوطه دانشکده کشاورزی دانشگاه گیالن شهر

                                                                                                                                                         
1 Low Impact Development 
2 Rainwater Harvesting 
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 هامواد و روش -2
 منطقه مورد مطالعه -2-1

دقیقه طول  36درجه و  49است. رشت در  رشتدر ایران به مرکزیت شهر  گیالن های استانشهرستان رشت از شهرستان

 جلگه گیالن و باکیلومتر مربع در  170عرض شمالی واقع شده است. شهر رشت با مساحت  دقیقه 16درجه و  38شرقی و 

متر میلی1300در حدود بارندگی ساالنه شهر رشت  بلند مدت های آزاد قرار دارد. میانگینمتر از سطح آب 8ارتفاع میانگین 

های دانشکده کشاورزی دانشگاه گیالن انتخاب گاهی آزمایشهای مجموعهبرای انجام پژوهش موردنظر، یکی از ساختمان .است

 نشان داده شده است. (1)موقعیت مکانی منطقه مورد مطالعه در شکل شد. 

 

         
           

 ج( ساختمان آزمایشگاه    رشت    گیالن، ب(             ، گیالنالف(ایران    منطقه مورد مطالعه -1شكل

 

 طرح مدل -2-2

جنوبی و جنس آن  -دار است. جهت قرارگیری بام شمالیمترمربع و از نوع شیب 16/64 آزمایشگاه اختمانمساحت بام س

آوری شده توسط بام ساختمان مذکور، با توجه به منظور برآورد حجم رواناب جمعبه از نوع ورق گالوانیزه و فاقد زبری است.

بنابراین دو مخزن  .یری بام یک مخزن در نظر گرفته شدهای قرارگجهتکدام از باشد برای هر دار میاز نوع شیب که سقفاین

 های افقی وو رواناب ساختمان با استفاده از ناودان اتیلن در محل ساختمان نصبیای شکل از جنس پلسازی استوانهذخیره

دگی، ارتفاع رواناب، سرعت و تغیرهای مورد بررسی ارتفاع بارنم هدایت گردید. عمودی تعبیه شده به داخل مخزن هایلوله

  بود. ای بادلحظه جهت

                  

 روش كار -2-3

سنج بارندگی منطقه مورد نظر با استفاده از یک بارانواقعه  19، 1400سال تا 1399به مدت یک سال از شهریور ماه سال 

پس از هر واقعه بارندگی، ارتفاع  .تعریف شدته های یک ساعشد. هر واقعه بارش به صورت بارشگیری اندازه در محل معمولی

و ندگی که روانابی ایجاد نکردند وقایع بار)آوری شده بود، ثبت گردید بارندگی و مقدار رواناب ناشی از بارش که در مخزن جمع

( نشان داده شده 2اطالعات مربوط به بارندگی در شکل ) .(ندت مخزن بودند در نظر گرفته نشدوقایع بارندگی که بیش از ظرفی

د اطالعات مربوط به این دو پارامتر رگیری بارش و رواناب نقش موثری داکه سرعت و جهت باد در اندازهبا توجه به این است.

  جهت باد با استفاده از گلباد به اعداد کمی بر حسب درجه تبدیل شد.نیز اخذ شد. 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA
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 نمودار ارتفاع بارش    الف( بام شمالی              ب( بام جنوبی -2شكل 

 

 ها تجزیه و تحلیل داده -2-4

 محاسبه شد. (1) رابطهآوری شده مقدار ضریب رواناب برای هر واقعه بارش با استفاده از با توجه به اطالعات جمع

(1)                                                                                                                             
 Pو   بر حسب مساحت بام A ، بر حسب  نآوری شده در مخزحجم رواناب جمع Vضریب رواناب،  RCکه در آن 

تجزیه و تحلیل  هر دو جهت قرارگیری بام، وقایع بارندگی از محاسبه ضریب رواناب برایپس  است. mبر حسب  ارتفاع بارندگی

از متغیر مستقل )که میزان رواناب به چندین انجام شد. با توجه به این SPSSافزار منرو  EXCLE افزارآماری با کمک نرم

و  EXCLE ر افزابا استفاده از نرم تغیره خطیمرگرسیون چند ،بستگی دارد (و غیره جهت باد ،بارندگی، سرعت بادجمله 

( 2از رابطه ) خطی متغیرهچند در روش رگرسیون .استخراج شدند SPSSر افزابا استفاده از نرم غیرخطیمتغیره چند رگرسیون

 د.استفاده ش

(2)            

جهت  mm/h، Wبر حسب  شدت بارش I ضرایب ثابت و و  و  ، عرض از مبدا A، ضریب رواناب RC که در آن

 د.( استفاده ش3یرخطی از رابطه )متغیره غدر روش رگرسیون چند .است km/hبر حسب  سرعت باد Vو  بر حسب درجه باد

      (3)                                                                                                                

بر  جهت باد mm/h، Wبر حسب  شدت بارش I ،ضرایب ثابت Dو  Cو  Bعرض از مبدا،  A، ضریب رواناب RCکه در آن 

 .است km/hبر حسب  سرعت باد Vو  حسب درجه

 )الف(

(ب)  
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و  )(تبیین ضریب، سازی شدهشده و مدل گیرینمودار پراکنش مقدار ضریب رواناب اندازهاز  هابرای ارزیابی دقت مدل 

بینی شده است. مقدار ضریب ای و پیشخوانی بین مقادیر مشاهدهبیانگر هم )(ضریب . استفاده شد ساتکلیف -نش ضریب

 د.( استفاده ش4از رابطه )ساتکلیف نیز   -ضریب نشبرای محاسبه کند. تغییر می 1تا  0تبیین بین 

 (4 )                                                                                                           
 

مقادیر ضریب رواناب  گیری شده، یر ضریب رواناب اندازهمقاد ساتکلیف،  -نشضریب  NSکه در آن 

+ بوده و مقدار بهینه این 1تا  -∞باشد. مقدار این ضریب از گیری شده میمیانگین ضرایب رواناب اندازه سازی شده و مدل

طور متر ارائه نشده است. اما بهمورد مقادیر مناسب برای این پارا طور دقیق درتاکنون هیچ معیار خاصی بهشاخص یک است. 

بخش و اگر باشد، رضایت 36/0تا  88/0باشد، مدل عالی و کامل، اگر بین  88/0تر از ف بیشساتکلی -نشکلی اگر شاخص 

 .]7[ شودباشد غیرقابل قبول فرض می 36/0تر از کم

 

 یجبحث و نتا -3
به  71/0و  87/0برای بامی که جهت قرارگیری شیب آن جنوبی و شمالی است به ترتیب برابر ضریب رواناب میانگین 

جنوب غربی است بنابراین بامی که در جهت شمالی قرار ای غربی و غالب بادهای منطقهجهت که با توجه به این دست آمد.

ترین ضریب رواناب در ماه برای هر دو جهت قرارگیری بام بیش .گرفته است، ضریب رواناب باالتری را به خود اختصاص داد

 ست آمد. دترین ضریب رواناب در ماه اردیبهشت بهآبان و کم

نتایج به دست آمده نشان داد که  نشان داده شده است.(  2و ) ( 1ول )ادر جد نتایج مربوط به محاسبه ضرایب آماری      

برای وقایع بارندگی مختلف در بام  مقادیر ضریب مقدار ضریب رواناب به شدت بارش، سرعت و جهت باد بستگی دارد. 

 .مدل رگرسیون خطی چندمتغیره است قابل قبولدهنده دقت و این نشان دست آمدبه 84/0و  81/0ب شمالی و جنوبی به ترتی

رگرسیون و  رگرسیون خطیمقایسه نتایج به دست آمده از هر دو روش . متغیر بود 41/0و  26/0ها بین برای بام NSمقادیر ضریب 

سازی برای هر دو جهت قرارگیری بام نتایج مدل 41/0یف ساتکل -ضریب نشروش رگرسیون غیرخطی با نشان داد که  خطیغیر

 بخشی بود.دارای نتایج رضایت

 

 ضرایب آماری حاصل از روش رگرسیون خطی  -1جدول

NS بارش شدت   روابط

 (متر بر ساعتمیلی)

جهت 

قرارگیری 

 بام

0.26 
 

 

 

 جنوبی 0-4 0.51

0.29  

 

 شمالی 0-4 0.54
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 خطی غیررایب آماری حاصل از روش رگرسیون ض -2جدول

NS بارش شدت  روابط

 (متر بر ساعتمیلی)

جهت قرارگیری 

 بام

 جنوبی 0-4  0.41

 شمالی 0-4           0.41         

 

گونه که همان نشان داده شده است. (3) در شکل سازی شدهگیری شده و مدلنمودار پراکنش مقدار ضریب رواناب اندازه

روش رگرسیون خطی و رگرسیون غیرخطی  ها در اطراف خط یک به یک در هر دواست میزان پراکنش داده مشخصدر شکل 

 دیگر ندارند.اری با یکاختالف معناداز نظر ظاهری تقریبا یکسان است و 

 

              
 

 ام شمالی     ب(بام جنوبیالف(ب شده   سازیو مدل گیری شده اندازهای مقادیر پراكنش نقطه -3شكل 
 

 گیرینتیجه-4
پژوهش مورد  نیرواناب بام است که در ا بیضر های استحصال آب باران،سیستم تیظرف نییاز جمله عوامل موثر بر تع

است که در محوطه دانشکده  یجنوب -یشمال بیش یریبا دو جهت قرارگ داربیبام ش کیرواناب  بیقرار گرفت. ضر یبررس

به  یو شمال یجنوب بیش یریجهت قرارگ یبرا گیری شد و مقدار آناندازهشهر رشت واقع شده  النینشگاه گدا یکشاورز

ضریب ای با توجه به جهت بادهای غالب منطقه، بودبامی که در جهت شمالی قرار گرفته  به دست آمد. 71/0و  87/0 بیترت

جهت  و سرعت باد ،یبارندگ پارامترمقادیر ضریب رواناب با سه  بررسی همبستگی بین رواناب باالتری را به خود اختصاص داد.

دهنده اثرگذاری این نشان 8/0( بیش از ضریب تبیین ) با یرخطیو غ یخط رهیمتغچند ونیرگرس روش با استفاده از  باد

شده و  یریگرواناب اندازه بیقدار ضرها با استفاده از نمودار پراکنش مدقت مدل  بر مقدار ضریب رواناب بود. پارامترها

خطی در روش رگرسیون ساتکلیف  -ضریب نشضرایب شد.  یابیارز فیساتکل -نش بیو ضر نییتب بیشده، ضر یسازلمد

روش رگرسیون  ن مدل است. درغیرقابل قبول بود دهندهنشاندست آمد که به 29/0و  26/0ترتیب برای بام جنوبی و شمالی به

سازی است. بخش بودن مدلدهنده رضایتنشانشد و 41/0ساتکلیف  -هر دو جهت قرارگیری بام ضریب نشغیرخطی برای 

 سازی بود.تری برای ارزیابی دقت مدلبنابراین روش رگرسیون غیرخطی روش مناسب
       

 

(الف)  )ب( 
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Abstract  
Large amounts of runoff due to rainfall have caused problems such as floods in urban areas. 

An innovative solution to this problem is the development of rainwater harvesting systems 

on the roofs of buildings in urban areas. One of the factors affecting the capacity of these 

systems is the roof runoff coefficient, the determination of which is of great importance for 

roofs of different materials and different climatic conditions. The purpose of this study is to 

determine the runoff coefficient of a sloping roof with two directions of north-south slope, 

which is located in the Faculty of Agriculture, University of Guilan, Rasht. The roof runoff 

coefficient for the location of the southern and northern slopes was 0.78 and 0.81, 

respectively. Due to the fact that rainfall depends on climatic and architectural factors, 

linear and nonlinear multivariate regression using EXCLE and SPSS software was used to 

analyze the data. The accuracy of the models was evaluated using the distribution diagram 

of the measured and modeled runoff coefficient, explanation coefficient and Nash-Sutcliffe 

coefficient. The results show that the accuracy of nonlinear multivariate regression method 

is superior to linear method.   

Key words: Rainwater harvesting, Storm water-management, Runoff coefficient, Low impact 

development. 
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