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 چكیده

نیمه خشک است  ترین اجزای مهندسی آب در مناطق خشک ویكی از اصلیتلفات تبخیر         

های فیزیكی مشخصه بدلیل شرایط اقلیمی و ،که توزیع زمانی یكنواختی را ندارد. همچنین

درصد کمی از آب  شود و، حجم زیادی از باران به راحتی از دسترس خارج میمناطق خشک

برای دستیابی به یک توسعه پایدار، مدیریت منابع شود. بنابراین داخل آبخوان تغذیه میباران به 

. هدف اصلی این مقاله رودشمار میه امری اجتناب ناپذیر باساس سامانه آبگیر باران آب بر

باشد. از این رو می (2006-2100های آبگیر آب باران در دوره آتی )بررسی اعتماد پذیری سامانه

 ،های گردش عمومیولین گام بارندگی ماهانه با استفاده از آخرین طرح ریزی متقابل مدلدر ا

 ها از روش اصالح انحراف مكانی استفاده شد و. به منظور ریز مقیاس نمایی دادهشبیه سازی شد

نقطه اطراف ایستگاه سینوپتیک مشهد استخراج گردید. بارندگی ماهانه  4برای بارندگی ماهانه 

درونیابی شد. دوره ( IDW)دهی معكوس ایستگاه سینوپتیک مشهد با استفاده از روش وزنبرای 

( جهت تعیین بهترین مدل گردش عمومی به عنوان دوره پایه در نظر گرفته 1950-2005آماری )

سازی شده توسط مدلهای گردش عمومی، شبیه . با مقایسه آمار مشاهداتی بارندگی ماهانه وشد

پذیری رین مدل با بیشترین تطبیق انتخاب گردد. در نهایت بررسی اعتمادسعی شد تا بهت

های ذخیره مورد بررسی قرار تانک بام وهای آبگیر باران در سطوح واحجام مختلف پشتسامانه

 توان بخش قابلهای جمع آوری آب باران میگرفت. نتایج نشان داد که با اتكا به کارایی سامانه

ها در دوره پایه پذیری این سامانهگی را بر طرف نمود. دامنه تغییرات اعتمادتوجهی از نیاز خان

آینده نیز نشان داد که این  هایپذیری در دورهپیش بینی اعتمادتخمین زده شد و  0.7تا  0.1بین 

مین بخشی از نیاز در تأهای آبگیر باران خواهد داشت. البته میزان اعتماد به سامانه کاهشحدود 

. ه استتخمین زده شد به مراتب کمتر از سایر سناریوها RCP2.6ی در سناریوی انتشار خانگ

نفر  3های با جمعیت ها برای خانوادههمچنین نتایج نشان داد که میزان اعتمادپذیری این سامانه

 درصد 60اکثر معادل احجام تانک ذخیره، حد یا بیشتر بادر نظر گرفتن تمامی سطوح پشت بام و

 بود.خواهد 
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 مقدمه

 نیمه خشک دنیا و اکثر مناطق خشک وهای محیطی است که امروزه کمبود آب یكی از مهمترین چالش         

رشد دلیل افزایش جمعیت، ه ر مناطق خشک بباشند. دبطور ویژه کشورهای در حال توسعه با آن روبرو می

مبود دسترسی به منابع آب شرب باشند که باعث کپیامدهای مخرب تغییر اقلیم عواملی می ناکافی اقتصادی و

طور ه معرفی منابع نامتعارف آب ب های پژوهشی با هدف پیدا نمودن ورو فعالیتاین اند. ازن شدهئمطم

های آبگیر آب باران به عنوان یكی از مهمترین ابزارهای ذخیره آب مانهچشمگیری در حال افزایش است. سا

ار ساله یک سابقه هز ( و2015تروبلوسی،  روند )تروبلوسی وشمار میه کشاورزی ب باران برای مصارف خانگی و

 پشت آوری و ذخیره آب باران سطوحطور متداول برای جمعه (. این سامانه ب2007، دارند )عبدالخلیق و احمد

مخازن روباز  استخرهای مصنوعی، طبیعی وهای سنگی از ابزارهای ساده نظیر حوضهبامی، سطح زمین و 

    ب باران در سطح یک متر مربع آمتر کند. در نظر گرفتن اینكه یک میلیزیرزمینی استفاده می سطحی و

اثبات برساند.  ها را بهاین سامانه تواند ارزشتواند حجمی معادل یک لیتر آب باران را ذخیره نماید، میمی

های لفهتوجهی روی مؤ باید توجه داشت که در سالهای اخیر تغییر اقلیم اثرات قابل (2009، )هلمرایک و هرن

اند مقدار بارندگی در . مطالعات زیادی نشان دادهطور خاص بارندگی گذاشته استه ب هواشناسی، هیدرولوژی و

، بكر و همكاران ؛2001، ژو کیان و؛ 2011 ،طالیی اهش روبرو شده است )طبری ومناطق خشک و نیمه خشک با ک

  کیفیت آن  در کمیت ورود، تغییر شمار میه ها بلفه این سامانهبدلیل اینكه بارندگی اصلی ترین مؤ(. 2003

های زیادی در پژوهشینرو ا ثیر قرار دهد. ازه طور زیادی تحت تأها را بعملكرد این سامانه تواند راندمان ومی

در حالت کلی  ثیر تغییر اقلیم انجام شده است.ها تحت تأپذیری این سامانههای اخیر با هدف تعیین اعتمادسال

طور خاص ه توان مطالعات انجام شده در این حوضه را به سه بخش تقسیم نمود. دسته اول مطالعات بمی

های سازگاری با تغییر اقلیم از مهمترین مصادیق سیاست های جمع آوری آب باران را به عنوان یكیسامانه

اند که اکثر این مطالعات اذعان داشته(. 2009و ساالش و همكاران،  2003همكاران،  اند )پندی وبیان نموده

کاهش اثرات تغییر اقلیم در  های سازگاری وبه عنوان مصداقی از سیاست باران بایدآب های جمع آوری سامانه

سایر مصارف  ( و2014پاند و همكاران،  ؛2016همكاران،  جوکیش و ؛2015کشاورزی )لبل وهمكاران، مصارف 

رسد که مطالعات کمی در از بررسی مرور منابع چنین به نظر می ( به کار گرفته شود.2010 ،)کهیندا و همكاران

خشک انجام شده نیمه و های مسكونی آبگیر آب باران در مناطق خشکپذیری سامانهخصوص تعیین اعتماد

تعیین اندازه بهینه دو مؤلفه اصلی  ها واین سامانهینرو هدف اصلی این مطالعه تعیین اعتمادپذیری ا از است.

  باشد.های خشک میآن تحت تأثیر پدیده تغییر اقلیم در اقلیم
 

 هامواد و روش

 ، داده ها ومدل گردش عمومیمنطقه مورد مطالعه

بوا   طوول جغرافیوایی و   دقیقه 15درجه و  59در محدوده مشهد مرکز استان خراسان رضوی شهرستان          

و درجه سانتیگراد  15.7دمای سالیانه مشهد ر گرفته است. میانگین عرض جغرافیایی قرا دقیقه 43درجه و 35

 (1. شوكل ) (2016، همكواران  و باشود )افشوار  متر موی  1050میلی متر و ارتفاع از سطح دریا  230بارش ساالنه 

ای خراسان دهد که اطالعات مربوط به بارش مشاهداتی از سازمان آب منطقهموقعیت دشت مشهد را نشان می
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    سازی تغییرات بارنودگی بوه دلیول گرموایش جهوانی      مدل سازی گردید.رضوی در مقیاس ماهانه تهیه و آماده

 رود. در مطالعه حاضور از بوه  منابع آب به شمار میترین گام تحلیل اثر تغییر اقلیم بر روی هیدرولوژی و اصلی

مدل گردش عمومی که بیشترین سازگاری را با  14های جفت شده در قالب های متقابل مدلروزترین پیش بینی

سناریوی واداشوت خورشویدی    4، تحت (2016و همكاران، باشند )افشار شرایط اقلیمی مناطق خشک دارا می

RCP2.6 ،RCP4.5 ،RCP6.0 و RCP8.5 ( جزئیواتی از عنواوین مودل   1استفاده شده است. جدول )   هوا و مراکوز

گیرنده کمترین نرخ افزایش گازهای در بر RCP2.6دهد. سناریوی انتشار ها را نشان میپژوهشی مولد این مدل

حودود  ای و واداشت تابشی ناشی از آن است. مطابق این سناریو واداشت تابشی در اواسط این قرن بوه  گلخانه

رسد. برای رسیدن به این سطح واداشوت  می 2100وات بر متر مربع در سال  2.6سپس کاهش یافته و به  و 3.1

بودون اتخواذ    RCP8.5ای به میزان قابل تووجهی کواهش یابنود. در سوناریوی     تابشی بایستی گازهای گلخانه

زمین پیش خواهد رفت. بطوریكه ادامه مقابله با پیامدهای اقلیم، آب و هوای  هیچگونه سیاستهای کاهش آثار و

در این هنگام غلظوت   گردد.می 2100وات بر متر مربع در سال  8.5این روند منجر به واداشت تابشی به میزان 

همچنان روند افزایش خواهد داشت و وجه مشخصه آن روند افوزایش   رسیده و ppm 1000دی اکسید کربن به 

 ای است. گازهای گلخانه
 های گردش عمومی مورد استفادهخصات مدلمش -1جدول 

 مرکز پژوهشی نام مدل

HadGEM2-ES 
MOHC, Met Office Hadley Centre, UK 

GFDL-CM3 

NOAA, Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, USA 
GFDL-ESM2M 

GFDL-ESM2G 

MIROC5 

MIROC, Centre for Climate System Research, Japan MIROC-ESM 

MIROC-ESM-
CHEM 

IPSL-CM5A-LR 
IPSL, Institute Pierre Simon Laplace, France 

IPSL-CM5A-MR 

NorESM1-M NCC, Norwegian Climate Centre, Norway 

BCC-CSM1.1 BCC, Beijing Climate Centre, China 

CSIRO-Mk3.6.0 CSIRO-QCCCE, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, Australia 

CCSM4 NCAR, National Center for Atmospheric Research, USA 

CESM1(CAM5) NSF-DOE-NCAR, Community Earth System Model Contributors 
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 محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه )دشت مشهد( -1شكل 

 

 ریز مقیاس نمایی

توان با دقت کم همراه است، نمی به دلیل اینكه خروجی مدل های گردش عمومی در سطح باال و عموماً           

، می )دوآن و های اقلیمی در مقیاس محلی استفاده نمودلفهمؤسازی ها جهت شبیهطور مستقیم از این مدله ب

بزرگ به مقیاس های اقلیمی از مقیاس مقیاس نمایی به منظور تبدیل داده(. با توجه به این مهم فرآیند ریز2014

 مقیواس فرآینود ریز  (BCSDشود. در این مطالعه با استفاده از روش اصالح انحراف مكانی )ایستگاهی انجام می

هوای  به منظور تخموین مولفوه   2002وود و همكاران در سال  این روش اولین بار توسطنمایی انجام پذیرفت که 

امروزه در مطالعات اقلیم شناسی با مقیاس ماهانه به وفوور اسوتفاده    هیدرولوژی دراز مدت به کار گرفته شد و

العات خود از ( در مط2012(، ابتزوگلو و برون، )2004همكاران، ) . به عنوان مثال مطالعات کریستینسن وشودمی

 شود:ه شرح زیر انجام میمقیاس نمایی در سه گام مجزا باند. فرآیند ریزروش بهره گرفتهاین 

های گردش عمومی در مقیواس ماهانوه: در ایون گوام دو ضوریب      اصالح انحراف آماری خروجی مدل -1

ایون  ه شود. الزم به ذکر است کهای اقلیمی تولید میبارندگی دوره مربوط به خروجی مدل اصالحی برای دما و

همچنین ایون  شود. اقلیمی محاسبه میهای بندی شده مربوط به خروجی مدلضریب اصالحی روی نقاط شبكه

 شود. های مشاهداتی و تاریخی محاسبه میضرایب متناسب با داده
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و  tOBSهای گردش عمومی، بارندگی ماهانه خروجی مدل به ترتیب دما و PGCMو  tGCMدر این رابطه 

POBS در نهایت  یستگاه مورد نظر وبارندگی ماهانه مشاهداتی ا به ترتیب دما وpF وtF  ضریب اصالحی برای

های مشاهداتی باشند. عموماً دوره زمانی دادههای گردش عمومی میو دمای نقاط شبكه خروجی مدلبارندگی 
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الدول تغییر اقلیم تحت عنوان دوره ینهای گردش عمومی )تاریخی( را در گزارش پنجم هیئت بو خروجی مدل

   بنودی شوده در اکثور    دقت نقاط شوبكه  ،گیرند. همچنیندر نظر می 2006الی  1990های فاصل سال پایه و حد

 بیان شده است.  2×2ها مدل

یوابی  های اقلیمی، با استفاده از ابزارهوای درون مدل بعد از محاسبه ضرایب اصالحی برای نقاط شبكه -2

 گردد.برآورد می  0.125×0.125،  0.25×0.25،  0.5×0.5، 1×1های باالتر ایب برای دقتاین ضر
داتی اعموال  ( در مقادیر مشاه2های باالتر با توجه به رابطه )دست آمده برای دقتضرایب اصالحی به -3

مقوادیر  دسوت آوردن   های گردش عمومی برای دقت مورد نظر برآورد گردد. پس از بهشود تا خروجی مدلمی

های گردش عمومی برای نقاط شبكه جدید، الزم است تا بوا درنظور گورفتن موقعیوت ایسوتگاه      خروجی مدل

 ها در نقاط اطراف آن مبادرت شود.مشاهداتی نسبت به استخراج داده
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هوای گوردش   در نهایت و قبول کردن فرضیه یكسان بودن میزان انحراف در دوره پایه و آتی خروجی مدل

و  افشوار  ؛2002دد )وود و همكواران،  گور های آتوی تعیوین موی   های اقلیمی برای سالمومی، تغییرات مؤلفهع

 (.2016، همكاران

( و آینده 1950-2005های گردش عمومی برای دوره تاریخی )نه مدلرو بارندگی ماهادر مطالعه پیش 

  Projections Website Downscaled CMIP3 and CMIP5 Climate and Hydrology( از پایگاه 2100-2006)

های گردش عمومی های مدلنمایی گردید. با توجه به ماهیت دادهریزمقیاس BCSDاخذ و سپس با روش 

استخراج شد. بارندگی برای ایستگاه موردنظر،  مشهدنقطه اطراف ایستگاه سینوپتیک  4رای بارندگی ماهانه ب

 تخمین زده شد. IDWبرای هر ماه و به صورت خودکار با استفاده از فرآیند 

ای که در مرکز دایره قرار دارد، ( به این طریق است که نقطهIDWیابی مربع فاصله معكوس )روش درون

شود. به عبارت دیگر فاصوله  ست و برای محاسبه میزان آن، از نقاط داخل دایره استفاده میارزش آن مجهول ا

شود. سوپس معكووس آن فواصول بوه تووان      گیری میای که داخل دایره قرار دارد، اندازههر یک از پنج نقطه

مقدار توان در واقع (. 4و  3شود )رابطه محاسبه شده رسیده و میانگین آن برای نقطه مجهول در نظر گرفته می

دهوی بوه   رسود و بورای افوزایش وزن   ها به توان میشود. زیرا معكوس فاصلهوزنی است که به فواصل داده می

یابنود،  فواصل، کافی است که میزان توان افزایش یابد. بنابراین هر چه فواصل نقاط از نقطه مجهول افزایش می

اندازه شعاع جستجو برای مداخله نقاط همسایگی، بسوتگی  وزن کمتری در تخمین نقاط مجهول دارند. تعیین 

 به فاصله نقاط از یكدیگر و نحوه تغییرات پدیده پیوسته دارد. 
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تابعی از مقادیر اطالعات اطراف ایستگاه مرجع بوده )مانند دمای بیشینه و کمینه و بارش(،  ifکه در آن 

iw  ،وزن توابع در هر نقطه اطراف ایستگاه مرجعp      2مقدار واقعی مثبت اختیاری کوه در بیشوتر مواقوع عودد 

معورف عورض    yفیایی و معرف طول جغرا xباشد )فاصله هر ایستگاه تا ایستگاه مرجع می ihگردد، انتخاب می

 باشد. می 4تعداد نقاط اطراف ایستگاه مرجع که در این تحقیق برابر  nباشد( و جغرافیایی می

    های مشاهداتی در دوره پایه از خود نشان هایی که بیشترین انطباق را با دادهبه منظور تعیین مدل

(، ضریب PBIAS(، درصد ضریب اریبی )NSساتكلیف )-دهند، از چهار معیار ارزیابی شامل ضریب ناشمی

2تبیین )
R( و جذر نسبت استاندارد شده به جذر مجموع مربعات خطاء )RSR8تا  5اساس روابط ( به ترتیب بر 

 دهد استفاده گردید.که حدود متناظر با هر یک از این ضرایب را نشان می 2و همچنین جدول 
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m,در روابط فوق  tQ های مشاهداتی در زمان مقادیر دادهt ،,s tQ سازی شده های شبیهمقادیر داده

 sQو  Tهای مشاهداتی در کل دوره زمانی ارزیابی میانگین داده t ،mQنجم در زمان های گزارش پمدل

 باشد.می Tهای گزارش پنجم در کل دوره زمانی ارزیابی سازی شده مدلهای شبیهمیانگین داده

مدل گزارش پنجم با استفاده از  14ی بارش در منطقه مطالعاتی و ارزیابی آنها در هاپس از بررسی مؤلفه

دهی گیری به روش چندضلعی تیسن به صورت وزنیضرایب ارزیابی، در گام نهایی با استفاده از میانگین

 های منطبق با شرایط منطقه مطالعاتیبه عنوان بهترین مدل MIROC-ESMمساحتی در نهایت مدل -مكانی

 (. 3)در دوره پایه( انتخاب گردید )جدول 
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 (2007همكاران،  ارزیابی مدل و حدود تشخیص ضرایب)موریاسی و ضرایب -2جدول 

 ارزیابی
 ضرایب ارزیابی

NS PBIAS 2R RSR 

 NS>75/0 10≥±PBIAS 1>2R≥866/0 5/0≥RSR≥0≤1 خیلی خوب

 NS>65/0 15≥±PBIAS≥10± 866/0>2R≥733/0 6/0≥RSR>5/0≤75/0 خوب

 NS>5/0 25≥±PBIAS≥15± 733/0>2R≥6/0 7/0≥RSR≥6/0≤65/0 قابل قبول

 NS 25≤±PBIAS 6/0>2R 7/0<RSR<5/0 عدم قبول

 

 

 مدل گزارش پنجم و انتخاب چهار مدل بهینه در منطقه مشهد بر اساس مؤلفه بارش 14ارزیابی در  هایعیارنتایج عملكرد م -3جدول 

 مدل
 معیار ارزیابی

 مدل
 رزیابیمعیار ا

NS PBIAS 2R RSR NS PBIAS 2R RSR 

HadGEM2-ES 57/0 15/17- 69/0 73/0 GFDL-ESM2M 66/0 4/10- 79/0 64/0 

IPSL-CM5A-LR 71/0 65/15- 81/0 61/0 GFDL-ESM2G 92/0 93/2- 94/0 37/0 

NorESM1-M 88/0 74/4- 92/0 51/0 CESM1(CAM5) 55/0 36/26- 63/0 68/0 

BCC-CSM1.1 62/0 01/11- 74/0 67/0 GFDL-CM3 48/0 03/26- 54/0 74/0 

CCSM4 43/0 15/28- 52/0 79/0 MIROC-ESM-

CHEM 
78/0 25/5- 71/0 66/0 

MIROC-ESM 95/0 88/2- 97/0 33/0 IPSL-CM5A-MR 85/0 96/4- 85/0 46/0 

CSIRO-MK3.6 51/0 44/27- 60/0 71/0 MIROC5 60/0 75/25- 71/0 68/0 

 

 ای آبگیر بارانهسامانه

هوای حاصول از بواران از    ز تمهیدات مربوط به تجمیع روانابای اهای آبگیر باران به مجموعهعنوان سامانه

     شوود. بوه طوور عموده هودف      داشت آب باران، اطالق موی بام، معابر شهری و ذخیره و نگهطریق سطوح پشت

رای مصارف کشاورزی، خانگی )بهداشت و شستشوو( و  ها، استفاده از آب ذخیره شده بسامانه این سازیپیاده

ها در تأمین بخشی از (. در این مطالعه کاربرد این سامانه1975باشد )مایرز، شرب انسان، دام و حیات وحش می

توان مشكل باشد. با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه، میمدنظر می مشهدنیازهای غیر شرب خانگی در شهر 

کند توا  بام این امكان را فراهم میآوری آب باران تا حدی کاهش داد.  استفاده از سطوح پشتعآبی را با جمکم

توان بارندگی (. در این روش می1391بخشی از نیاز غیر شرب منازل مسكونی تأمین گردد )رشیدی مهرآبادی، 

یس بهداشتی، شستشوی آوری و ذخیره نمود و برای مصارف آبیاری فضای سبز، سرورا به صورت مستقیم جمع

توان بورای  (. برای مشخص نمودن اینكه تا چه حدی می1395همكاران،  وحیاط و غیره استفاده کرد )پهلوانی 

 شود.های آبگیر باران توجه کرد، از مفهوم اعتمادپذیری استفاده میرفع نیازهای غیر شرب به سامانه

 های آبگیر بارانبررسی اعتمادپذیری سامانه

شود که در یک بازه زمانی مشخص تا چه انودازه از نیازهوای   اعتمادپذیری به این صورت تبیین میمفهوم  

بارت دیگر توا چوه   های آبگیر باران مسكونی قابل تأمین است. به عغیر شرب با آب ذخیره شده توسط سامانه



 

 

8 

بام، تانک ذخیره، مقدار طح پشتها اعتماد کرد. اعتمادپذیری تابعی از سبرای رفع به این سامانهتوان اندازه می

های مختلف مساحت پشت بوام و حجوم تانوک    باشد. این اعتمادپذیری در ترکیببارندگی و میزان مصرف می

آوری شده از بام، حجم مشخصی از بارانِ جمعپشت با ریزش باران متناسب با سطح  ذخیره متفاوت خواهد بود.

    تا برای مصارف مشخص اسوتفاده شوود. در طوول یوک مودت       شودبام به سمت تانک ذخیره هدایت میپشت

برداری مشخص، حجم آب باران ذخیره شده در هر گام زمانی توسوط الگووریتم جنكیونس و همكواران،     بهره

 دهد: رابطه این الگوریتم را نشان می (9)( قابل محاسبه است. معادله 1978)

end

tO
t

VStPA
t

VtV

btfor

})]
1

(),..min[(
1

{

:2













                                                                                            )9(

 

 

    طوول دوره   bاًم )متور مكعوب(،    t-1و  tبه ترتیب حجم ذخیره شده در گام زموانی   tV-1و  tVدر این رابطه 

آبی خوانگی در  مقدار نیاز  Otحجم تانک ذخیره )متر مكعب(،  S بام )متر مربع(،مساحت پشت Aبرداری، بهره

باشود. ایون   راندمان بخوش انتقوال موی   )متر( و  tمقدار بارندگی در گام زمانی  Pt)متر مكعب(،  tگام زمانی 

شود برداری تكرار میبام و تانک ذخیره در طول مدت بهرهالگوریتم برای یک ترکیب مشخص از مساحت پشت

گوردد.  ر حسب تعداد روزهایی که نیاز آب خانگی را برآورد نماید محاسبه موی و در پایان مقدار اعتمادپذیری ب

بوام و تانوک ذخیوره    های گوناگون مساحت پشتدامنه تغییرات اعتمادپذیری با تكرار این الگوریتم در ترکیب

ه از آموار  های آبگیر بواران در دوره پایوه و بوا اسوتفاد    قابل محاسبه است. در ادامه ابتدا اعتمادپذیری سامانه

هوای گوردش   شود. سپس با استفاده از تخمین مقدار بارش ماهانه توسط بهترین مودل مشاهداتی محاسبه می

گردد. سرانه آب مصرفی هر فرد در مقیواس خوانگی   ها در آینده ارزیابی میعمومی، اعتمادپذیری این سامانه

 80بام تا محل تانک ذخیره نتقال از سطح پشتا راندمانمتر مكعب در هر ماه تخمین زده شد و مقدار  1تقریباً 

بام، تانک ذخیره و جمعیوت  سناریو در خصوص مساحت پشت 4منظور تحلیل بهتر به درصد درنظر گرفته شد.

نفر و مقادیر تانک ذخیره  5جمعیت خانواده ثابت و معادل ها در نظر گرفته شد. در سناریوهای مربوطه خانواده

. مترمربع انجام شد 500تا  150ب و متر مكع 25تا  5برداری یكنواخت بین تیب با نمونهتربام بهو مساحت پشت

های آبگیر برای یک خوانواده بوا   هدف تعیینِ بیشترین و کمترین سطوح اعتمادپذیری سامانه هادر این سناریو

ظر گرفته شوده  لیتر درن 30نیاز غیر شرب یک فرد در روز معادل  و در تمامی سناریوها جمعیت مشخص است

سطوح مختلفط ممم .متر مكعوب تخموین شوده شود     5نفره، حدود  5است. از این رو سرانه مصرف یک خانواده 

مشوهد  ترینمهطف مخواعهطهمدرمدهرپمپایطهمبطرایم طهرممممممهایمآبگیرمآبمبارانمبهمعنحانمخهماعلمادپذیریمساخانه

كل بیشوترین و کمتورین سوطح    ( ارائه شده است. طبق نتایج ارائوه شوده در ایون شو    2محاسبه و در شكل )

مترمربوع و   400بام بیشوتر از  های پشتبرآورد گردیده است. عموماً مساحت 0.7و  0.1اعتمادپذیری به ترتیب 

 نماید.متر مكعب برای تانک ذخیره، اعتمادپذیری حداکثر را ایجاد می 20حجم بیش از 
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 سطوح مختلف اعتمادپذیری در دوره پایه -2 شكل

 

( مطابق 2006-2100های آبگیر آب باران برای دوره آینده )سطوح مختلف اعتمادپذیری سامانههای منحنی

( سطوح اعتمادپذیری را در 3سناریوی انتشار بدست آمد. شكل ) 4های گردش عمومی و تحت با بهترین مدل

ز دهد. طبق این اشكال سطوح مختلفی انشان می MIROC-ESM های واداشت تابشی در مدلسناریو

طوریكه در بهدست آمد. به های آبگیر آب باران در چهار سناریوی واداشت تابشیذیریِ سامانهاعتمادپ

توان رو میمحاسبه شد. از این RCP8.5بیشترین سطح اعتمادپذیری بیشتر از سناریوی  RCP2.6سناریوی 

ز سطح زمین موجب کاهش ای در کنار افزایش شدت واداشت انتیجه گرفت که افزایش غلظت گازهای گلخانه

  (.2016شود )هاک و همكاران، های آبگیر باران میبارندگی و متعاقباً کاهش اعتمادپذیری سامانه

توان نتیجه گرفت که سطوح های آبگیر باران در دوره پایه و آینده میبراساس نتایج اعتمادپذیری سامانه

نسبت به دوره گذشته افزایش خواهد داشت. عالوه ( RCP2.6اعتمادپذیری در آینده )به خصوص در سناریوی 

برداری از طریق به کارگیری های دوره بهرهنفر در نیمی از ماه 5بر اینكه نیاز آب خانگی یک خانواده با جمعیت 

های تر منحنیهای آبگیر باران در شهر مشهد قابل تأمین خواهد بود. همچنین تحلیل دقیقسامانه

باشد. به دهد که فاصله بین سطوح پایین اعتمادپذیری نسبت به سطوح باال کمتر میاعتمادپذیری نشان می

علت این  باشد. درخصوصتر میبیان دیگر ارتقای اعتمادپذیری در سطوح پایین نسبت به سطوح باال راحت

باشد، جه نمیها در طول سال قابل توهای خشک که عمدتاً اکثر بارندگیتوان بیان نمود که در اقلیمموضوع می

 باشد. پذیر میدستیابی به سطوح پایین اعتمادپذیری با سهولت بیشتری امكان
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، RCP2.6تحت چهار سناریوی انتشار )اشكال باال: سمت چپ:  MIROC-ESMسطوح اعتمادپذیری خروجی مدل  -3شكل 

 (RCP8.5و سمت راست:  RCP6.0و اشكال پائین: سمت چپ:  RCP4.5سمت راست: 

 

 نتایج و بحث

دو دوره پایه  های آبگیر باران مسكونی دردر این مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر روی اعتمادپذیری سامانه     

برتر گردش عمومی، در  مدل درهای آبگیر باران . نتایج نشان داد که اعتمادپذیری سامانهو آینده بررسی شد

دهد که سطوح های این مطالعه نشان میباشد. همچنین یافتهمی RCP8.5به مراتب بیشتر از  RCP2.6سناریوی 

سازی این پیاده اعتمادپذیری در آینده نسبت به دوره پایه افزایش خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که

تواند نیاز آب مترمكعب، می 20متر مربع و تانک ذخیره بیش از  400بام بیش از ها با مساحت پشتسامانه

. عالوه برداری )دوره پایه و آینده( تأمین نمایدهای بهرهنفر را در نیمی از ماه 5ی یک خانواده با جمعیت خانگ

نفر با درنظر گرفتن  3ای با جمعیت ها برای تأمین نیاز آب خانوادهبر این حداکثر اعتمادپذیری این سامانه

 خواهد بود. درصد 60حدوداً  بام و یک تانک ذخیرههای پشتتمامی مساحت
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