
 بررسي امكان توسعه مدل بارش رواناب براي سطوح آبگير كوچك شهري
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 رضوي علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسانهيأت  اعضاء*
 رضوي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسانكارشناس  **

 
 چكيده:

هاي زيادي درخصوص انجام عمليات استحصال آب باران از سطوح آبگير باران در مناطق شـهري و روسـتايي انجـام شـده اسـت.       سالهاي اخير فعاليت در
تبـاط  هاي مختلف سطوح آبگير باران، با مشكل روبرو بوده اسـت. در ايـن ار  دهد كه تعيين و برآورد مقدار و ضريب رواناب جهت پروژه ها نشان مي بررسي
ارزيابي امكان استحصال آب باران براي تأمين بخشي "بعنوان زير مجموعه طرح تحقيقاتي  "رواناب در سطوح آبگير شهري –بررسي رابطه بارش "پروژه 

مركـز   2به اجرا در آمده است. اين طرح  با حمايت مـالي شـهرداري مشـهد در محـل سـاختمان شـماره        "از آب مورد نياز فضاي سبز (مطالعه موردي)
كننده رواناب ناشـي  آوريتحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي به اجرا در آمده است. با نصب باران نگار و ليمنوگراف  در داخل مخزن جمع

هـاي آمـاري الزم،    تحليـل گيري مقادير همزمان بارش و رواناب شده است. با اسـتفاده از تجزيـه و    از بارندگي، در مدت اجراي طرح اقدام به ثبت و اندازه
 باشد. مي 62/0گرديد. ضريب رواناب متوسط حدود مقادير ضريب رواناب به ازاي مقادير متفاوت عمق و شدت بارندگي بعد از هر واقعه بارش تعيين 

 باشد. گيري شده، مدل بارش رواناب توسعه داده شد كه از دقت خوبي برخوردار مي هاي بارش رواناب اندازه بر اساس داده

 
 سطوح آبگير باران، بارش، ضريب رواناب، آستانه رواناب هاي كليدي: واژه

 مقدمه:

شـهري، از پارامترهـاي اصـلي و كليـدي      هاي منابع آب و خاك، خصوصأ محدوده سطوح آبگير تعيين و برآورد رواناب و سيالب در اكثر پروژه
گيرد. با توجه به اينكـه ايـن روشـها بـا     اين پارامترها غالباً با استفاده از روشهاي تجربي صورت مي باشد. به علت نبود يا كمبود آمار و اطالعات، برآوردمي

اند و اين كشورها غالباً داراي شرايط اقليمي متفاوت با كشور ايـران هسـتند، در شـرايط     هاي هيدروكليماتولوژي كشورهاي ديگر ارائه شدهاستفاده از داده
هاي پژوهشي، مقادير رواناب محـدوده سـطوح آبگيـر     ده نبوده و يا از دقت الزم برخوردار نيستند. لذا ضروري است در قالب پروژهاقليمي ايران قابل استفا

ح شهري تعيين شده و سپس به ساير سطوح آبگير باران با اقليم مشابه تعميم داده شود.  با برآورد دقيق مقـادير روانـاب و سـيالب محـدوده سـطو      باران
ها جلوگيري هاي زياد و غير واقعي در پروژههايي از اين نوع، به صورت بهينه انجام خواهد شد و از مصرف هزينهشهري، طراحي و اجراي سازه ارانآبگير ب

 خواهد شد.
هـا را   تـوان بارنـدگي   شـود، مـي   هاي استحصال آب كه گاهي از آن به عنوان يك روش غير معمول تامين آب ياد مـي  از طريق اجراي سيستم 

آوري  ها شامل دو بخش اصلي است، اول سطح جمع هاي مختلفي به مصرف رساند. اين سيستم آوري و ذخيره نمود و سپس بصورت بصورت مستقيم جمع
، با توجه به ها آوري شده. براي استفاده بهينه از آب استحصال شده بوسيله اين نوع سيستم آب (حوزه آبخيز)، و دوم امكانات ذخيره سازي براي آب جمع

شود كه براي جلـوگيري   هاي خشكي استفاده كرد. در اين صورت، معموال توصيه مي هزينه طرح و كميت آب بايد از آن به عنوان آبياري تكميلي در زمان
 از اتالف آب، نوعي سيستم آبياري موثر نيز مورد نظر باشد.

 .االيام تا هم اكنون همواره مورد استفاده بوده اسـت  از قديم ،هاي استحصال آب شانواع رو ي ازيكبه عنوان  ،ها بام شتپآوري آب از سطح  جمع
 در نزديـك سـطح زمـين    ولي بر روي پايـه و  ها بام سطوح عايقي از جنس مصالح ايزوالسيون پشت كشور استراليادهد كه براي اينكار در  سوابق نشان مي

 (Kenyon, 1929).شده است آوري مي كشاورزي و دام جمع فمصر اند كه آب باران از روي اين سطوح براي ساخته مي
هاي اشغالي فلسطين و آمريكا اتفاق افتاد.  در كشورهاي استراليا و سرزمين 1960هاي دهه  نوآوري عمده در تكنولوژي استحصال آب در سال

 2000ها در وسعت بيش از  م نمودن سطوح طبيعي زمينبا استفاده از متراك (Roaded Catchments)اي  در استراليا روش مرسوم به آبگيرهاي جاده
آوري آب بـا اسـتفاده از    آوري آب مورد نياز كشاورزي ساخته شده است. تقريبا بطور همزمان در ايـاالت متحـده آمريكـا سـطوح جمـع      هكتار براي جمع

رد استفاده از پالسـتيك و مـواد السـتيكي مصـنوعي بـراي      صفحات فلزي براي تامين آب دام كاربرد داشته است. همچنين در اين كشور تجربياتي در مو
 ).Lauriten , 1960استفاده در پوشش سطح آبگير و بستر مخازن نگهداري آب بدست آمده است(



هاي اجرا شده و تجربيات حاصـل از آنهـا توسـعه     ها و ساختار بر پايه نمونه تكنولوژي استحصال آب از نظر تنوع روش 1950هاي دهه  از سال
آوري و تجربيـات بدسـت آمـده از     يدا كرده است. اگر چه تمام اين تجربيات موفق نبوده است، ولي تعدادي از آنها بسيار خـوب عمـل كـرده اسـت. فـن     پ

شـرايطي از  هايي براي استحصال آب ارائه نمود كه در هر  توان بر پايه آنها  طرح اي رسيده است كه در حال حاضر مي هاي اجرا شده قبلي به مرحله نمونه
 براي نقاط مختلف دنيا مناسب باشد. -هاي مختلف اجرايي، اقليمي و اقتصادي  با وجود محدوديت -نظر خشكي 

مـورد   هاي كوچك مقياس سطوح آبگير باران در برآورد رواناب جهت طراحي سامانهرا  AWBM كاربرد مدل) 1385طهماسبي و همكاران (
باشد، جهت تعيين مسـاحت سـطوح آبگيـر بـاران روي      سازي بارش ـ رواناب مي  كه مدلي براي شبيه AWBMق مدل اند. در اين تحقي ارزيابي قرار داده

در  AWBMهاي مختلف اراضي و با مقادير متفاوت تراكم گياهي ارزيابي شده است. نتايج بدست آمده نشان داد كه به رغم خطاي فـاحش مـدل    شيب
 باشد درصد) قابل قبول مي 95برآورد مقدار رواناب ساالنه (با دقت حدود برآورد رواناب ماهانه، دقت اين مدل در 

در خصـوص استحصـال آب بـاران را مـورد بررسـي قـرار        1980تـا  1970) مطالعات مختلف انجام شده در سالهاي 0F1 )1982بويرز و بن آشر
تـا   48درصد، سطوح پوشيده با پارافين  35تا  25ب رواناب بين هاي طبيعي كه سطوح آنها صاف شده باشد، ضري اند. بر اساس اين بررسي در زمين داده
) 1F2 )2006درصـد خواهـد بـود. دريلينـا و همكـاران      95تـا   85درصد و ميانگين  90تا بيش از 25درصد و سطوح آسفالت از  85درصد و ميانگين  90

واقعـه   9انـد. در ايـن بررسـي     لح متخلخل مـورد بررسـي قـرار داده   ضريب رواناب را براي دو نوع پاركينگ پوشيده شده با آسفالت و پوشيده شده از مصا
 35درصد متغير بوده است. در حاليكه ضريب روانـاب در آسـفالت از    26تا  0بارندگي مورد بررسي قرار گرفته كه ضريب رواناب براي محيط متخلخل از 

وذ از محيط متخلخل و آسفالت و همچنين ضريب رواناب آنها بـا اسـتفاده از   ) نيز روي ميزان نف2F3 )2004درصد متغير بوده است. رامير و همكاران 93تا 
درصـد تبخيـر رخ داده    26درصد نفوذ و  58درصد رواناب،  16اند. نتيجه اين تحقيق براي محيط متخلخل نشان دهنده آن است كه  اليسيمتر كار كرده

 درصد تبخير بوده است. 25درصد نفوذ و  2درصد رواناب،  74است در حاليكه براي آسفالت 
) در مطالعه موردي بر روي سطوح آبگير شهري و بررسي تاثير پارامتر آستانه شروع رواناب، نتيجه گرفتندكه آستانه 1390عباسي و همكاران(

 ميليمتر بر ساعت مي باشد. 8ميلي متر با شدت بيشتر از  2/2بارش براي شروع رواناب 

 

 مشخصات محل   -2-1-

كـه پـروژه حاضـر بخشـي از آن      "امكان استحصال آب باران براي تأمين بخشي از آب مورد نياز فضاي سـبز (مطالعـه مـوردي)   ارزيابي "طرح 
آوري آب  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي اجرا گرديده است. سطح جمـع  2باشد، در شهر مشهد و در محل ساختمان شماره  مي

آوري شـده بـه    شود. روانـاب جمـع   هاي مجتمع آموزش عالي جهاد كشاورزي را شامل مي ها و پاركينگ  اي از خيابان جموعهباشد كه م هكتار مي 2حدود 
متر مكعب منتقل و ذخيره مي شود و در زمان نياز با استفاده از سيستم آبياري تحت فشار براي آبيـاري فضـاي    1200صورت ثقلي به  مخزني به حجم 

سـازي آب بـاران، محوطـه پاركينـگ و آسـفالت       آوري و ذخيـره  طرح مورد استفاده قرار مي گيرد. سطح مورد نظـر بـراي جمـع   سبز پيش بيني شده در 
باشـد و بسـتر بـراي     نژاد در نظر گرفته شده است. با توجه به اينكه اين محوطـه داراي سـطح وسـيعي مـي     خيابانهاي اطراف مركز آموزش شهيد هاشمي

آوري،  سـطوح جمـع   1آوري آب از اين سطح در اولويت قرار گرفت. شـكل   باشد، جمع صورت ثقلي به مخازن ذخيره فراهم ميآوري و انتقال آب به  جمع
 دهد. زن را نشان ميانتقال آب به مخ هايها و مسير كانال

                                                 
1 BOERS  & BEN ASHER 
2 Dreelina 
3 Ramier  



 
 آوري و ذخيره رواناب موقعيت سطوح جمع -1شكل 

 مخازن ذخيره آب
آوري شـده بـه صـورت ثقلـي بـه مخـزن وجـود         پس از بررسي و توپوگرافي عرصه، محل احداث مخزن انتخاب گرديد بنحوي كه امكان انتقال آب جمـع 

خت هاي مختلفي براي سـا  زميني در نظر گرفته شد. گزينه باشد. با توجه به توپوگرافي و امكان استفاده بهينه از فضاي موجود، مخزن به صورت زير داشته
هـا و از   ها بود. با توجه به اقتصادي بودن آجر نسبت به ساير گزينـه  مخزن وجود داشت كه استفاده از بتن مسلح، سنگ و مالت و آجر از جمله اين گزينه

طـاق ضـربي در نظـر    باشد، احداث مخازن با مصالح آجر و به صـورت   اي برخوردار مي طرفي وجود تجربه ساخت آب انبارها در استان كه از سابقه ديرينه
 گرفته شد

 
 گير و ثبت  بارش و رواناب  نصب تجهيزات اندازه

گيري تغييرات تـراز آب، يـك    ميليمتر استفاده شده است. براي اندازه 2/0گيري  با دقت اندازه TBنگار ثبات مدل  براي ثبت آمار بارندگي از دستگاه باران
 صب شده است. ) در مخزن نHT-100و MDS-Data loggerليمنوگراف (

 بررسي وقايع بارندگي
استخراج گرديده است. با توجـه بـه اينكـه سـطح      1390تا  1388نگار و ليمنوگراف  پس از هر واقعه بارش در طول سالهاي   ي باران اطالعات ثبت شده

ا ممكن است يك بارندگي كه در طـول يـك   باشد، زمان تمركز آن كم و در حدود پنج دقيقه مي باشد، لذ آوري كوچك و پوشش آن نيز آسفالت مي جمع
واقعـه بارنـدگي ثبـت     122شبانه روز به صورت منقطع رخ دهد، به صورت وقايع جداگانه در نظر گرفته شود. با توجه به اين نكته در مدت مذكور تعداد 

% از وقـايع  75قايع بارش توليد رواناب نداشـته و  % از و25مورد منجر به توليد رواناب گرديده است كه مشخص مي شود  91شده است كه از اين تعداد، 
ميليمتر و بيشترين ارتفاع رواناب در يك واقعه بارنـدگي برابـر     9ثبت شده منجر به توليد رواناب شده است. بيشترين ارتفاع بارندگي در يك واقعه برابر  

 ميليمتر بوده است.  5/5
وقـايع بـارش و     1رواناب و ضريب رواناب مورد استفاده قرار گرفت. جدول شـماره   -بحث بارش رگبار جهت 122از مجموع رگبارهاي ثبت شده تعداد   

را به عنوان نمونه نشان مي دهد.  ضريب روانـاب متوسـط تمـام وقـايع بارنـدگي در مـدت       1388رواناب و ضريب رواناب مربوط به وقايع بارندگي اسفند 
 1ها  % درصد بارش55ها كمتر از يك ميليمتر و  % درصد بارندگي4/9بدست آمده نشان مي دهد كه  مي باشد. بررسي نتايج 62/0اجراي طرح در حدود 

  ميلي متر مي باشند.   9تا  5% درصد بارش ها بين 6/14ميليمتر،  5تا  3درصد بارش ها  20ميلي متر،  3تا 



 
  1388:  بارندگي و رواناب اسفند 1جدول 

 رواناب ضريب (mm) رواناب (mm) بارندگي تاريخ رديف
14 1388/12/2 1/2 0/61 0/51 
15 1388/12/4 1/2 0/46 0/39 
16 1388/12/8 5/4 3/53 0/65 
17 1388/12/8 4 3/07 0/77 
18 1388/12/11 4/6 4/15 0/90 
19 1388/12/12 6 5/53 0/92 
20 1388/12/12 2/6 2/31 0/89 
21 1388/12/12 1/4 0/00 0/00 
22 1388/12/14 5/2 4/92 0/95 
23 1388/12/14 1/2 0/92 0/77 
24 1388/12/20 1 0/15 0/15 
25 1388/12/29 1/2 0/00 0/00 
26 1388/12/30 0/6 0/00 0/00 

 
 بارش  تعيين مقدار ضريب رواناب وقايع بارش منطقه به ازاي شدت هاي مختلف

هاي مختلف بارندگي مـورد بررسـي قـرار گرفتـه      رو، ضريب رواناب در شدت باشد. از اين شدت بارندگي يك از عواملي است كه در ايجاد رواناب مؤثر مي 
  8تا  4ميلي متر بر ساعت، شدت بين  4تا  2ميلي متر بر ساعت، شدت بين  2شدت هاي كمتر از   برايثبت شده،  وقايعروابط شدت بارندگي در  است.

با توجـه بـه    .ارائه گرديده است 5تا  2مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج آن در شكلهاي  ر ساعتميلي متر ب 8ميلي متر بر ساعت و شدت هاي بيشتر از 
 .واقع شده استميلي متر بر ساعت  4تا  2بيشترين وقايع بارش در محدوده شدت هاي  ،شكلها

 

y = 0.8639x - 0.5019
R2 = 0.7163
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 ميلي متر بر ساعت  2رواناب در بارندگي با شدت هاي كمتر از –رابطه بارندگي  -2شكل 



 

y = 0.6895x - 0.1856
R2 = 0.6323
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 ميلي متر بر ساعت  4تا  2رواناب در بارندگي با شدت هاي بين  –رابطه بارندگي   - 3شكل    

 
 

y = 0.5986x - 0.2026
R2 = 0.5669
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 ميلي متر بر ساعت 8تا  4رواناب در بارندگي با شدت هاي بين  –رابطه بارندگي  -4شكل    

 



y = 0.5389x - 0.1394
R2 = 0.8422
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 ميلي متر بر ساعت  8رواناب در بارندگي با شدت هاي بيشتر از  –رابطه بارندگي  -5شكل 

 

 شده  آوري و ثبتهاي جمعرواناب با استفاده از داده -بررسي امكان تهيه مدل  بارش

صحت   آزمون يا يبرا قسمت كي و توسعه مدل اي آموزش يبرا قسمت كي داده ها به دو دسته تقسيم گرديد. ،رواناب –مدل كردن بارش توسعه جهت 
 هـا  داده%  20 و بـراي توسـعه مـدل    را ها داده% 80 حدود. گيرد يم قرار توسعه قسمت در ار ها داده از يشتريب درصد مدل در نظر گرفته شد.  سنجي

آمـده   6 شـكل هـا، در   % داده80رواناب بر اسـاس   –هاي بارش  نتايج به دست آمده از رابطه همبستگي داده .گرديد يبند دسته براي صحت سنجي مدل
 باشد: است. رابطه استخراج شده به شرح زير مي

 217.0661.0 −= XY                  R2=0.632                                              )1(  
) مي ياشد. با توجه به ميزان همبستگي پارامترهاي بـارش و روانـاب،    Y) و متغير وابسته پارمتر رواناب (Xكه در اين رابطه متغير مستقل پارامتر بارش (

دهدكـه رابطـه    ) نيز نشـان مـي   7 شكلدرصد باقيمانده داده انجام شده (  20باشد. نتايج صحت سنجي رابطه كه با  دار مي ي% معن1اين رابطه در سطح 
 % خطا معني دار است.1رواناب مشاهداتي و برآورد شده نيز در سطح 



y = 0.6611x - 0.2116
R2 = 0.6318
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 رواناب داده هاي مشاهداتي براي توسعه مدل  –نمودار بارش - 6شكل 

 
 

y = 0.6948x + 0.2033
R2 = 0.7886
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 اناب مشاهداتي و محاسباتي براي آزمون مدل نمودار رو  - 7شكل 



 گيري نتيجه  -

باشد كه با توجه به جـدول ضـريب    مي 62/0، ضريب رواناب متوسط حدود 1390تا  1378با توجه به نتايج تحليل وقايع بارش و رواناب طي سال هاي 
رسي تعداد وقايع بارندگي كه منجر به توليد رواناب گرديده مشخص % است. با بر65% تا 55جريان و پوشش آسفالتي و شيب عرصه مورد مطالعه در بازه 

 درصد از وقايع منجر به توليد رواناب نگرديده است.  25ها منجر به توليد رواناب گرديده و  درصد بارندگي 75گردديد كه در مدت اجراي طرح  
ها كمتر از يك ميليمتر است كه بخش عمـده آن منجـر بـه     رصد بارندگيد 43از طرفي مطالعات درازمدت آمار بارندگي شهر مشهد نشان داده است كه 

هـاي   ها و برآوردهاي مربوط به حجم آب قابل استحصال و ذخيره، به وقايع بارنـدگي و آسـتانه   گردد. از اين رو الزم است كه در طراحي توليد رواناب نمي
 مد نظر قرار نگيرد.اي شود و صرفاً ميانگين ساالنه بارش  ايجاد رواناب توجه ويژه

دهـد كـه    ها و مقادير مختلف بارش و همچنين بر اساس ميزان رواناب جاري شده بدست آمد نشان مي رواناب كه با توجه به شدت –بررسي روابط بارش 
هاي بارش رواناب  دادهدرصد  80اس مدل توسعه يافته بر اس. اند ميلي متر بر ساعت بيشترين تراكم را در وقايع ثبت شده داشته 4تا  2هاي در بازه  بارش

ها نيز از دقت قابل قبولي برخـوردار بـوده    درصد باقيمانده داده 20آزمون مدل با  كه نشان از دقت باالي مدل دارد. بودهدار  % خطا معني1در سطح يك 
  است.
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