
 

 

1 

 استحصال آب باران هایمناطق با پتانسیل تولید رواناب به منظور احداث سامانهتعیین 
 

 3افشین پرتوی ،2حمیدرضا پیروان، 1*زهرا گرامی
 

 دانشگاه شهرکرد ی،خاک، دانشکده کشاورز یمنابع خاک، گروه علوم و مهندس یریتمد یدکتر یدانشجو -1

 یکشاورز یجآموزش و ترو یقات،سازمان تحق ری،یزداپژوهشکده حفاظت خاک و آبخ دانشیار، -2

 یکشاورز یجآموزش و ترو یقات،سازمان تحق یزداری،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخ عضو هیئت علمی -3
 (z.gerami@yahoo.com) :آدرس پست الکترونیکی مولف مسئول-*

 
 

   

 

 چكیده
 

آوری های استحصال آب باران جمعروش کمکو به ای است که اگر به درستی مدیریترواناب سطحی منبع آب بالقوه

 یینتعپژوهش با هدف  ین. اهای مختلف کشاورزی، شرب و غیره مفید باشدتوان برای تأمین تقاضا در بخششود، می

لتیان انجام شد.  آبخیز سددر حوزه استحصال آب باران هایرواناب به منظور احداث سامانه یدتول یلمناطق با پتانس

های نفوذپذیری سازندها و خاک، شیب، میانگین بارش های مورد نیاز حوضه برای این پژوهش شامل نقشهنقشه

ی ضریب پوشش سطح زمین و تراکم آبراهه و شبكه زهكشی تهیه شدند. برای تهیه نقشهبلندمدت، کاربری اراضی، 

-همپنج طبقه تقسیم شدند و با رویهای مذکور هر کدام به نقشه .استفاده شد NDVIضریب پوشش زمین از شاخص 

شان ننتایج دست آمد. ، در نهایت پتانسیل مكانی حوضه برای تولید رواناب بهARC/GIS 10.2ها در محیط گذاری لایه

اند. و اقلیم در این حوضه، شرایط را برای تولید رواناب مهیا کرده NDVIشاخص ، داد که درصد شیب زمین، نوع کاربری

متوسط پتانسیل تولید رواناب ی لتیان نیز نشان داد که طبقات ی طبقات پتانسیل تولید رواناب در حوضهنقشههمچنین 

های با شناسایی محلکه  ی لتیان دارنددر حوضهدرصد  5/23و  6/33بیشترین فراوانی طبقات به ترتیب به میزان و کم 

- حداکثربه توان را میهای استحصال آب باران طرح فقیتمواحتمال ، های استحصال آب بارانمناسب برای ایجاد سامانه

 که از نظر تولید رواناب، دارای اولویت بالاتری هستند.  استها با مناطقی بندی برای احداث این سامانهد و اولویتانرس
  استحصال آب کاربری اراضی، ،شیب، پذیری، نفوذلتیان، روانابها: کلید واژه
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Determination of Areas with Runoff Potential for Construction of 

Rainwater Harvesting Systems 

 
Abstract 
 
Surface runoff is a potential source of water that if properly managed and collected using 

rainwater harvesting methods, it can be useful to meet demand in various sectors of agriculture, 

drinking and so on. The purpose of this study was to determine the areas with potential for 

runoff generation in order to construct rainwater harvesting systems in Latyan dam watershed. 

The required basin maps were prepared for this study which included formations and soil 

permeability, slope, mean long-term precipitation, land use, land cover coefficient and stream 

density and drainage network. NDVI was used to map the land cover coefficient. The maps 

were divided into five categories and by overlaying the layers in ARC/GIS10.2 environment, 

eventually the basin spatial potential for runoff was obtained. Their results showed that the 

percentage of land slope, type of land use and climate in the basin provided conditions for 

runoff production. It also showed a map of the classes of runoff potential in the Latyan basin 

that the classes with the medium and low runoff potential have the highest frequency of 33.6% 

and 23.5% in the Latyan basin, respectively which can maximize the probability of success of 

rainwater harvesting systems by identifying suitable locations for rainwater harvesting systems 

and prioritizing these systems with areas that have higher priority in terms of runoff 

production. 
Keywords: Runoff, Latyan, Infiltration, Slope, Land use, rainwater harvesting. 

   

 مقدمه

 

مناطق خشک و نیمه خشک اغلب با محدودیت منابع آب زیرزمینی، افت سطح ایستابی، کم بودن 

. از این (1331)جعفری شلمزاری و قلی نژاد،  ناسب زمانی و مكانی روبرو هستندهای جوی و پراکنش نامریزش

تولید مقادیر زیادی از رواناب در کند. بارش در این مناطق ضرورت پیدا میرو استفاده از رواناب حاصل از 

عوامل شود. ناپذیری میمنجر به وقوع سیل شده و باعث خسارات جبراننیز مناطقی با پتانسیل تولید رواناب، 

، حوضه نفوذپذیری خاک، شدت بارندگی، شیب که شامل در جاری شدن و مقدار رواناب دخالت دارند گوناگونی

 هستند توپوگرافی حوضهو  بافت خاک ،شرایط رطوبتی خاک، کاربری اراضی، نوع و تراکم پوشش گیاهی

موجب افزایش ده است و شبه این عوامل اضاضه های انسانی نیز که امروزه دخالت(1311)وهابی و مهدیان، 

ای است که اگر به درستی رواناب سطحی منبع آب بالقوهرواناب حاصل باران و جاری شدن سیل شده است. 

های برای تأمین تقاضا در بخش دتوانشود، می آوریهای استحصال آب باران جمعروش کمکو به مدیریت

 (.1331مختلف کشاورزی، شرب و غیره مفید باشد )نظریان و همكاران، 

؛ 1331ران، نظریان و همكا؛ 1336تحویلی و همكاران، ؛ 1331و همكاران،  پیروان)مطالعات بسیاری 

تولید رواناب برای معرفی  ی ارزیابی مكانیدر زمینه(1331خیرخواه و همكاران،  و 1331اخضری و همكاران، 

های انجام شده است و شاخص های آبخیزدر حوزه های استحصال آب بارانبهترین مناطق جهت احداث سامانه

( برای ارزیابی 1331نظریان و همكاران ) ن زمینهاند که در ایهای خود استفاده کردهمختلفی را برای بررسی

های بارش، بافت از نقشه آبخیز آق امام استان گلستانهای سطحی در حوزهآوری آبمكانی پتانسیل جمع

نتایج آنها  ند.استفاده کرد و برای محاسبه مقدار رواناب، از مدل شماره منحنی خاک، شیب و کاربری اراضی
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 شناسایی به( نیز 1331اخضری و همكاران ) اند.آوری باران بودهن عرصه برای جمعنشان داد، مراتع بهتری

شامل کاربری اراضی، شیب، خصوصیات  های رستریبه کمک لایه آوری روانابترین محل برای جمعمناسب

ی در حوضه ARC/GIS 9.3در محیط ی پتانسیل رواناب فیزیكی خاک و عمق خاک، شدت نفوذ و نقشه

هایی از قبیل نفوذپذیری، بافت و عمق خاک، درصد پوشش، همچنین شاخص ر خراسان رضوی پرداخت.گلبها

یابی ها برای مكانمتوسط بارش سالانه، هدایت هیدرولیكی خاک و کیفیت آب به عنوان مؤثرترین شاخص

ویلی و توسط تح TOPSISخشک دشت انارک با استفاده از روش پتانسیل استحصال آب باران در منطقه

نشان داد که، نیز ( در فلات لسی چین 2001و همكاران ) Kang هایبررسی( معرفی شده است. 1336همكاران )

همچنین  .ثیرگذار بر میزان رواناب و هدررفت خاک شناخته شده استأترین فاکتور تزمین اصلیدرصد شیب

و  Joshi  ،2013و   Pathan؛ 1331میرزایی و همكاران، ؛ 1331زاده و همكاران،منابع مختلفی )حسین

Satheeshkumar  ،با استفاده از روش( 2011و همكاران CN-SCS ی اطلاعات جغرافیایی،سامانه در محیط 

 .برآورد کردنددر سطح حوضه رواناب را 

هایی شده در زمانو کاربرد آب ذخیره ی رواناب سطحیبرای ذخیرهاستحصال آب باران روشی مناسب 

که در این راستا شناسایی مناطقی  (2001و همكاران،  Winnaar) دیت در منابع آب وجود دارداست که محدو

 این مطالعه با آوری آب باران ضروری است کههای مناسب برای جمع، برای ایجاد محلبا پتانسیل تولید رواناب

ایی، جهت شناسایی مناطق آوری اطلاعات مؤثر بر رواناب و در محیط سیستم اطلاعات جغرافیاستفاده از جمع

 ی لتیان انجام شد. مستعد رواناب در حوضه

   

 هامواد و روش

 

، انجامهای غربی جاجرود از زیر حوضه کیلومتر مربع 111با مساحت  لتیان سد یحوضهدر  پژوهشاین 

شرقی و  ᵒ51 31́ا  ت ᵒ51 13́های جغرافیایی ی شمال استان تهران واقع است. این حوضه بین طولکه در محدوده

اقلیم نیمه است و اقلیمی  این حوضه کوهستانیشمالی قرار دارد.  ᵒ35 55́تا  ᵒ35 12́های جغرافیایی عرض

 310میانگین بارندگی سالانه این حوضه دارد. دومارتن  نمایخشک سرد، نیمه مرطوب سرد بر اساس اقلیم

متر بوده و شیب متوسط  1131متر و  1213زاد به ترتیب حداکثر و حداقل ارتفاع از سطح دریای آو متر میلی

متر در متر  011/0کیلومتر و  33/60ترین آبراهه حوضه به ترتیب متر در متر و طول و شیب بزرگ 11/0حوضه 

 شود. مشاهده می 1موقعیت حوضه در شكل  است.
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 موقعیت حوزه آبخیز لتیان -1شکل

 

های نفوذپذیری سازندها و خاک، شیب، ژوهش که شامل نقشههای مورد نیاز حوضه برای این پنقشه

میانگین بارش بلندمدت، کاربری اراضی، ضریب پوشش سطح زمین و تراکم آبراهه و شبكه زهكشی به کمک 

ی ضریب ند. برای تهیه نقشهای تهیه شدشناسی، اقلیم و تصاویر ماهوارههای پایه شامل توپوگرافی، زمیننقشه

های ( از داده2011تا  2000ساله )از سال  11استفاده شد که میانگین بلندمدت  NDVIشاخص پوشش زمین از 

ی توپوگرافی منطقه، همچنین از نقشه متر حاصل شد. 250روزه و با دقت مكانی شانزده MODISی ماهواره

ی لیتولوژی هنقشی نفوذپذیری سازند و خاک از دست آمد. نقشهی شیب بهتهیه و سپس نقشه DEMی نقشه

ی نفوذپذیری خیلی کم، متوسط، زیاد و خیلی پنج رده ( به1331بر اساس روش پیروان و شریفی )حاصل شد و 

های قابل حل، آب را جذب کرده و نسبت به مواد بندی شد. مواد متخلخل مانند ماسه، گراول و سنگزیاد طبقه

ن پتانسیل تولید رواناب یشترین نفوذ آب و کمتریهای فاقد شكستگی، بهای متراکم و سنگریزدانه مثل رس

-ها بر واحد سطح آنها بههای زیرحوضهی تراکم زهكشی حوضه نیز بر اساس نسبت طول آبراههرا دارد. نقشه

 مواد متخلخلهایی که دارای حوضههای مهم در تولید رواناب است و دست آمد که این عامل هم از پارامتر

ای هستند. سیل تولید رواناب و بیشترین نفوذ آب را دارند، دارای کمترین تراکم آبراههکه کمترین پتان هستند

امتیازات هفت عامل مؤثر بر  است. ی حرکت بیشتر آب در سطح زمیننیز نشانهدر حوضه  تراکم زهكشی بالا 

ضی، ضریب پوشش تولید رواناب شامل نفوذپذیری سازندها و خاک، شیب، میانگین بارش بلندمدت، کاربری ارا

است. هر چه امتیاز عامل آورده شده 1سطح زمین و تراکم آبراهه و شبكه زهكشی حوضه لتیان در جدول 

درصد، اقلیم مرطوب، کاربری  60بیشتر باشد، پتانسیل تولید رواناب بیشتر خواهد شد که شیب بیشتر از 

، 1و تراکم شبكه زهكشی بیشتر از  2/0تا  صفربین  NDVIمتر، میلی 350، بارندگی بیشتر از مسكونی و راه

 بیشترین پتانسیل تولید رواناب را دارند.

گذاری همهای مذکور هر کدام به پنج طبقه تقسیم شدند و با امتیازدهی به طبقات هر نقشه و روینقشه

ناطق ، در نهایت پتانسیل مكانی حوضه برای تولید رواناب و معرفی مARC/GIS 10.2ها در محیط لایه

 دست آمد. های استحصال آب باران بهمناسب برای احداث سامانه
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 (1931د رواناب )پیروان و همکاران، امتیازات هفت عامل مؤثر بر تولی -1جدول 

 عوامل
 امتیاز

1 2 3 4 5 

 00< 30-00 15-30 5-15 0-5 شیب )درصد(

 0-25/0 25/0-375/0 375/0-025/0 025/0-525/0 525/0-1 نفوذپذیری سازند و خاک

 مرطوب مرطوبنیمه ایمدیترانه نیمه خشک خشک اقلیم

 مسکونی و راه مرتع زراعت دیم زراعت آبی باغ کاربری اراضی

 350< 300-350 250-300 200-250 0-200 متر(بارندگی )میلی

NDVI )0-2/0 2/0-4/0 4/0-0/0 0/0-5/0 5/0-1 )ضریب پوشش زمین 

 >4 3-4 2-3 1-2 1> یلومتر بر هکتار(زهکشی )کتراکم شبکه

 

   

 نتایج و بحث

  

هفت عامل مؤثر بر تولید رواناب شامل نفوذپذیری سازندها و خاک، شیب،  مقادیر حداکثر و حداقل

میانگین بارش بلندمدت، کاربری اراضی، ضریب پوشش سطح زمین و تراکم آبراهه و شبكه زهكشی حوضه 

در این حوضه، سه کاربری، باغ، مرتع متوسط و خوب وجود دارد و با توجه  است.هآورده شد 2لتیان در جدول 

بسیار نیز اقلیم منطقهاست. درصد تعیین شده 2/132اینكه منطقه کوهستانی است، حداکثر شیب منطقه به

ر نوسان متر دمیلی 100و  111ی لتیان بین ، و حداکثر و حداقل بارش در حوضه مرطوب، مرطوب، نیمه مرطوب

و  NDVI، شاخص، نوع کاربریدرصد شیب زمیندهد که در مجموع مقادیر هفت عامل مؤثر نشان میاست. 

باعث مفید  که میزان بارندگی مناسب، در منطقه اند، شرایط را برای تولید رواناب مهیا کردهدر این حوضه اقلیم

. از سویی دیگر، مقدار در سطح حوضه دارد آوری باران و توجیه اقتصادی برای احداث آنهابودن سطوح جمع

 در حوضهدهد که پتانسیل کمی برای تولید رواناب ی لتیان نشان میی زهكشی در حوضهتراکم شبكهشاخص 

 . دکنایجاد می

 
 امل مؤثر بر تولید رواناب حوضه لتیانوع مقادیر -2جدول 

 حداقل حداکثر عوامل
 35/0 2/132 شیب )درصد(

 0 525/0 زند و خاکنفوذپذیری سا

 471 500 متر(بارندگی )میلی

NDVI )0 37/0 )ضریب پوشش زمین 

 0021/0 0055/0 زهکشی )کیلومتر بر هکتار(تراکم شبکه

 ، نیمه مرطوبمرطوب، بسیار مرطوب اقلیم

 باغ، مرتع خوب و متوسط کاربری اراضی
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 2و شكل  3جدولدر ی لتیان اب در حوضهی طبقات پتانسیل تولید رواننقشهدرصد فراوانی و  ،مساحت

 5/23و  6/33به ترتیب به میزان  بیشترین فراوانی طبقات و کم متوسطدهد که طبقات با پتانسیل نشان می

کمترین فراوانی را در حوضه و خیلی زیاد کم خیلیهمچنین طبقات با پتانسیل ی لتیان دارند. در حوضهدرصد 

از حوضه، پتانسیل  یک چهارمحدود دهد نتایج نشان می .اندخود اختصاص داده درصد به 2/3و  6/11به میزان 

از جنوب حوضه را به خود  یدر مناطق شمالی و قسمت عمدتاً که زیاد و خیلی زیادی از نظر تولید رواناب دارند

در  شود امامی توصیه در این بخش از حوضه های استحصال آب بارانو در نتیجه ایجاد سامانهاند اختصاص داده

که  داردناقتصادی  هتوجی های استحصال آب باران، ایجاد سامانهدیگر مناطق با پتانسیل کم تولید رواناب

های بین ی ایوانكی، مناطق کوهستانی و دشت( نیز بیان کردند که در حوضه1331پیروان و همكاران )

های استحصال آب باران ین مناطق اجرای سازهکوهستانی پتانسیل بالایی برای تولید رواناب دارند و در ا

  مناسب است.
 

 مساحت و درصد فراوانی مناطق مختلف با پتانسیل تولید رواناب در حوضه لتیان -9جدول 

 درصد فراوانی مساحت )کیلومتر مربع( امتیاز رتبه تولید رواناب
 0/17 5/77 1 خیلی کم

 5/23 5/103 2 کم

 0/33 3/145 3 متوسط

 0/22 2/77 4 زیاد

 2/3 1/14 5 خیلی زیاد

  1/441  مساحت کل حوضه

 

 
 لتیان ی پتانسیل تولید رواناب در حوضهبندی شدهی طبقهنقشه-2شکل
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 نتیجه گیری
 

های استحصال آب این مطالعه با هدف تعیین مناطق با پتانسیل تولید رواناب به منظور احداث سامانه

هفت عامل مؤثر بر تولید رواناب شامل نفوذپذیری سازندها و خاک، جام شد. مقادیر در حوضه لتیان انباران 

شیب، میانگین بارش بلندمدت، کاربری اراضی، ضریب پوشش سطح زمین و تراکم آبراهه و شبكه زهكشی 

و اقلیم در این حوضه، شرایط را برای  NDVI، شاخص نشان داد که درصد شیب زمین، نوع کاربری حوضه

آوری باران و باعث مفید بودن سطوح جمع اند که میزان بارندگی مناسب، در منطقهد رواناب مهیا کردهتولی

ی زهكشی که مقدار شاخص تراکم شبكهصورتیدرتوجیه اقتصادی برای احداث آنها در سطح حوضه دارد. 

ی طبقات پتانسیل تولید نقشهکند. دهد که پتانسیل کمی برای تولید رواناب در حوضه ایجاد مینشان می

بیشترین فراوانی طبقات به ترتیب به میزان  متوسط و کمنیز نشان داد که طبقات ی لتیان رواناب در حوضه

دهد حدود یک چهارم از حوضه، پتانسیل زیاد و نتایج نشان میی لتیان دارند. درصد در حوضه 5/23و  6/33

دتاً در مناطق شمالی و قسمتی از جنوب حوضه را به خود خیلی زیادی از نظر تولید رواناب دارند که عم

با  شود.می های استحصال آب باران در این بخش از حوضه توصیهو در نتیجه ایجاد سامانهاند اختصاص داده

های استحصال آب باران با توجه به پتانسیل تولید رواناب، علاوه های مناسب برای ایجاد سامانهشناسایی محل

-رسد و اولویتهای استحصال آب باران به حداقل میها، احتمال شكست طرحجویی در زمان و هزینهبر صرفه

در انتها که از نظر تولید رواناب، دارای اولویت بالاتری هستند.  استها با مناطقی بندی برای احداث این سامانه

هایی که با دیگر ناسایی و ویژگیهای مؤثر ششود، در بررسی پتانسیل تولید رواناب، ویژگیپیشنهاد می

 هایی دارند، حذف شوند. ها مشابهتمشخصه
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