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 چکیده 

ی و روند رو به رشد آن با وقوع هر بارش و تولید رواناب، معابر شهری دچار نیشهرنشبا گسترش 

یی انتقال رواناب تولیدی را توانا اردبیل،ی سنتی کنترل رواناب در شهر هاروشو  شودیمی گرفتگآب

ایستگاه هواشناسی که  نیترکینزدی هادادهجهت برآورد میزان رواناب تولیدی در شهر اردبیل از  .ندارد

 افزارنرمساعته دریافت و با استفاده از  32ی هابارشساله  23 آمار ،باشدیمایستگاه سینوپتیک اردبیل 

SMADAساله  322تا  3ی بازگشت هادوره شده وانتخابی آماری هاعیتوزیان ، بهترین برازش از م

، محدوده و ینقشه رقومی ارتفاع ،WMS افزارنرماز  با استفادهدر این تحقیق  است. شدهزدهتخمین 

زیر حوضه  7که حوضه شهر اردبیل به  است آمدهدستبه ها ترسیم و مشخصات فیزیوگرافی شبكه آبراهه

A  تاG در این تحقیق زیر حوضه  تیدرنهابندی و تقسیمD  برای این گرافدرویهو  شدهیبررستحلیل و 

با افزایش دوره بازگشت، دبی  حوضهزیر  نیدر ا، دهدیمنتایج پژوهش نشان  است. شدهمیترسزیر حوضه 

 نیترکوچککم، با  بیباال و ش. همچنین در این زیر حوضه با توجه به تراکم ابدییماوج رواناب افزایش 

. لذا با استفاده از شودیمی گرفتگآبدچار  هاکوچهو  هاابانیخسطح  بارش و اشباع شدن شبكه،

، شاهد کاهش رواناب باشدیمکنترل رواناب شهری  ی نوینهاروشکه یكی از  رینفوذپذی هاروکش

 صورتبهیا  و یاهان و فضای سبزآب مازاد بر مصرف گ توانیم تولیدی بودیم که عالوه بر کنترل رواناب،

 .کمک کرد ینیرزمیزی هاآبنفوذ به تغذیه 

 

 . WMSرواناب، روکش نفوذ پذیر، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

سمت منابع آب  و بهکه در اثر بارش باران یا دیگر عوامل جوی در سطح شهر تولید  شودیمیی اطالق هاآبرواناب شهری به 

 .گردندیمپذیرنده سرازیر 

را که صرفاً زاییده عدم  هاآندر ایجاد رواناب سطحی و خسارات وارده، مسائل و مشكالت وابسته به  مؤثرعلل و عوامل 

 بیان کرد: به شرح زیر توانیماست  هابرنامهاین  هماهنگیای و عدم منطقه های شهری،ریزیهماهنگی در برنامه

 .هاآناستمرار  عوضبهها منقطع بودن برنامهدر جبران خسارات و  مدتکوتاهبرخوردهای موردی و  -1

 ی جامع و هادی شهری منعكس گردند.هاطرحریزی که باید در عدم توجه به تجارب حاصل از گذشته در قالب اصول برنامه -3

ی هاطرحها در بینی این شبكهفقدان شبكه فاضالب و کانال هدایت سطحی شهر به خارج از محدوده شهری و عدم پیش -2

 جامع و یا هادی اغلب شهرها.

ی هاآببرای دفع  هاابانیخی آبرو روباز و سرپوشیده شهرها و فقدان ضوابط ایمنی در هاکانالمتناسب نبودن شبكه  -2

 ی موسمی.هابارانو  سطحی

با توجه به اهمیت کنترل رواناب شهری و استفاده از روشهای نوین و اثرات آن ایده هایی توسط پژوهشگرانی به شرح زیر ارائه 

 گردیده است.

ی هاروشی مدیریت و هاوهیش و اثراتتحقیقی با عنوان ارزیابی مدل بارش رواناب  در (،3212یائوزه لیو و همكاران در سال )

اثر ی توسعه کم هاوهیش( و BMPsی نوین مدیریت رواناب )هاوهیش راتیتأثی ناگهانی، به بررسی هابارشاثر در  توسعه کم

(LID) ی مسكونی،هاتراکمی روزانه و چهار نوع از کاربری زمین با هابارشسال از  22ی هادادهی از امجموعهکه در  پرداختند 

، اثرات قابل قبولی در کنترل حجم هاروشاز  هرکدام که ی نشان دادسازهیشبتایج قرار گرفت و ن موردمطالعهی و صنعتی تجار

 اعمال کند. تواندیمی سطحی هاروانابی در تصمیمات مدیریت مؤثرآالیندگی دارد و کمک  و باررواناب 

و  LIDی هاروشی شهری با استفاده از هاروانابی با عنوان طرح کنترل امقاله در (،3212سال )همكاران، در  و هایفنگ جیا

BMPs، هاوهیشکشور چین با بررسی بهترین  در( ی مدیریتLID وBMPsبرا ) ی کاهش میزان رواناب سطحی را در دانشگاه

بودن استفاده  صرفهبهمقرونکه نتایج نشان از ، انجام شد NSGAاز الگوریتم ژنتیكی  با استفادهفوشان استان گواندونگ چین 

 در مقایسه با هزینه افزایشی برای بهبود کنترل رواناب را دارد. BMPsو LIDی هاروشاز 

با توجه به مطالعات انجام یافته بر آن شدیم مطالعات خود را در یكی از حوضه های آبخیز شهر اردبیل مورد بررسی و مطالعه 

 قرار دهیم. 

 
 روش تحقیق

 
 :موردتحقیقمعرفی منطقه  -1

، 21//تا  o 23، 12/، 13//و درجه عرض شمالی o 23، 17/، 23//تا  o 23، 13/، 22// به مختصات جغرافیائیشهرستان اردبیل 

/32 ،o 23  سطح دریا  از متر 1222 ارتفاعبا  و لومترمربعیک 38/23 بربالغدرجه طولی، مرکز استان اردبیل بوده که مساحتی

 است. شدهواقع
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 دهدیماستان اردبیل و حوضه شهر اردبیل را نشان  در موردتحقیقمحدوده  تی( موقع1شماره )شكل 

 

 

 استان اردبیل محدوده در تیموقع :(1)شکل 

 

 

 

 

 

 

 

  موردتحقیق(: نقشه کاربری اراضی محدوده 2)شکل 
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جهت انجام مطالعات مربوط به میزان بارش استفاده  لیشهر اردبایستگاهی که در حوضه  نیترکینزددر این تحقیق از 

درجه عرض  23.12طول جغرافیایی و  درجه 23.17موقعیت  و در 1222که در سال  باشدیمسینوپتیک  ستگاهیا ،کنندیم

 .متری از سطح دریا قرارگرفته است 1222جغرافیایی و در ارتفاع 

 
 :WMS افزارنرمی حوضه آبخیز با سازمدل -2

( استفاده SCSآمریكا ) خاك حفاظت از روش سازمان WMS افزارنرمجهت مدل سازی حوضه آبخیز محدوده مورد تحقیق در 

 پوشش خاك، نفوذپذیری یهایژگیو رگبارها، روی از رواناب تخمین برای را روشی 1873 سال شده است که این سازمان در

 برای همچنین شهری، و کشاورزی کوچک یهاحوضه برای روش این است. داده ارائه آبریز یهاحوضه کشت مدیریت و گیاهی

 22222/1و  32222/1ی هااسیمقهای توپوگرافی با است. برای مدل سازی حوضه آبخیز از نقشه مناسب متوسط یهاحوضه

ه پس از به دست آمد ک DEMو  TINاستفاده شده است و بعد از اصالح نقاط و صحت سنجی و انجام تحلیل، مدل های 

 تحلیل های الزم بر روی مدل های فوق شبكه آبراهه های محدوده طرح تهیه شد

 پارامتر های مورد نیاز جهت مدل سازی : -3

 :برای بررسی رواناب در نرم افزار پارامترهای اساسی به شرح زیر میباشد

 ساعته : 22حداکثر آمار بارش  -3-1

. است شدهاستفاده باشدیماردبیل سینوپتیک همان ایستگاه  که به شهر اردبیل،ایستگاه  نیترکینزد یهادادهاز  تحقیق در این

 32مقادیر حداکثر بارش  نیبنابرا سال موجود بوده، 23از اداره هواشناسی، فقط برای  شدهگرفتهی هادادهتوجه به اینكه،  با

 .تاس شدهداده( نشان 1در جدول شماره ) قیموردتحق ساعته برای حوضه
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 ساعته در ایستگاه سینوپتیک اردبیل 32حداکثر بارش  آمار (:1جدول شماره )

اردبیل 

 (متریلیم)
 سال آبی

اردبیل 

 (متریلیم)
 سال آبی

اردبیل 

 (متریلیم)
 سال آبی

اردبیل 

 (متریلیم)
 سال آبی

2/32 1281 1/31 1231 31 1271 23 1221 

8/32 1283 32 1233 3/12 1273 17 1223 

2/31 1282 33 1232 3/21 1272  32 1222 

- - 3/32 1232 2/12 1272  2/22 1222 

- - 3/37 1232 8/22 1272  23 1222 

- - 2/32 1232 12 1272 8/22 1222 

- - 32 1237 1/13 1277 3/22 1227 

- - 1/32 1233 22 1273  38 1223 

- - 32 1238 1/18 1278 38 1228 

- - 7/31 1282 2/18 1232 22 1272 

 

 CN (curve number:)ضریب  -3-2

که برای تعیین شودیممتأثر از نفوذپذیری حوضه است که با استفاده از خصوصیات نفوذپذیری خاك حوضه تعیین  CNضریب 

 (BO et al, 2015). و(1232( استفاده می شود )علیزاده،2(و )3آن از جداول )

 نفوذپذیری  برحسبی حوضه هاخاكی بندطبقه(: 3جدول شماره )

 گروه در ساعت( متریلیمحداقل نفوذپذیری )

2/11-2/7 A 

2/7-3/2 B 

3/2-2/1 C 

2/1-2 D 
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 ی مختلف با توجه به نفوذپذیری خاكهاحوضهبرای  CN(: مقدار 2جدول شماره )

 ( و پوشش سطح حوضه Dو  A ،B ،Cی هاگروه)

 A B C D خصوصیات پوشش سطح حوضه

 78 72 22 22 جنگلی متوسطپوشش 

 77 72 22 32 پوشش جنگلی خوب

 32 78 28 28 مراتع طبیعی با پوشش متوسط

 32 72 21 28 مراتع طبیعی با پوشش خوب

 81 33 31 73 ی مستقیم با پوشش متوسطهافیرد

 38 32 73 27 ی مستقیم با پوشش خوبهافیرد

 33 32 78 72 با پوشش متوسط

 32 33 72 22 با پوشش خوب

 83 83 83 83 ی آسفالتیهاجادهو دیگر  هانگیپارک، هابامپشت

 83 82 32 77 درصد آسفالت 22مناطق مسكونی با %

 32 78 23 21 آسفالت 32مناطق مسكونی با %

 83 83 83 83 ی آسفالتیهاجادهو  هاابانیخ

 38 37 33 73 ی خاکیهاجاده

 81 38 32 72 ی شوسههاجاده
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 تحلیل مدل : -2

با توجه به مدل سازی های انجام شده و بررسی پهنه بندی نقشه های توپوگرافی هیدروگراف حوضه مورد مطالعه به دست 

 آمده که بیان کننده میزان رواناب حاصل از بارش حوضه مورد مطالعه می باشد.که تحلیل ها به شرح ذیل است.

 ساله: 222الی  2ساعته برای دوره های بازگشت  22حداکثر بارش  -2-1

، لوگ پیرسون تیپ افزارنرمدر این  آمدهدستبهبهترین برازش  SMADA افزارنرم( و با استفاده از 1توجه به جدول شماره ) با

ساعته در ایستگاه سینوپتیک اردبیل به شرح جدول   32، حداکثر بارش سال 322تا  3ی بازگشت هادورهبرای  که .باشدیم 2

 رآورد شده است.(ب2شماره )

(: آمار متوسط بارندگی در ایستگاه اردبیل2جدول )  

 ساله 322الی  3 یهاساعته با دوره بازگشت 32آمار حداکثر بارش 

 322 122 22 32 12 2 2 3 سال(بازگشت )دوره 

 2/22 2/27 3/22 8/28 22 2/23 3/22 7/37 (متریلیمساعته ) 32حداکثر بارش 

 

 موقعیت فیزیو گرافی حوضه شهر اردبیل: -2-2

 Gتا  Aاردبیل را به هفت زیر حوضه  شهر ،WMS افزارنرمکه با  دهدیم( موقعیت حوضه شهر اردبیل را نشان 2شكل شماره)

به دلیل کارایی بهتر روکش های تراوا و  Dاین تحقیق، زیر حوضه  در کرده است. یبندمیتقسبر اساس رواناب سطحی 

در جدول  است.که نشان دهنده مساحت حوضه، شیب حوضه، محیط حوضه و ... قرارگرفتهنفوذپذیر مورد تحلیل و بررسی 

 می باشد.  (2شماره )

 

 

 

 

 WMS افزارنرم(: موقعیت حوضه اردبیل در محیط 2شماره )شكل 
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 خصوصیات فیزیوگرافی حوضه اردبیل(: 2جدول )

کد زیر حوضه
 

مساحت 

 حوضه

محیط 

 حوضه
 شیب حوضه

طول 

 آبراهه

 اصلی

 

ضریب 

 فشردگی

 

 نوع پوشش سطحی

 رینفوذپذ رینفوذناپذ

2Km Km m
m

 
Km 

 فضای سبز% بایر% خیابان% مسكونی% -

D 28/2 138/13 2228/2 83/2 22/3 % 23/23 % 17/32 %38/11 % 82/1 

 

 شودیم( مشخص 2) است، مطابق جدول شماره قرارگرفتهکه در محدوده شهری  قیتحق موردبا توجه به فیزیوگرافی حوضه 

میزان نفوذپذیری  نیبنابرا برآورد شده است، %82میانگین در حدود  صورتبه قیموردتحقی حوضه رینفوذناپذکه میزان سطح 

 رواناب سطحی حاصله افزایش خواهد یافت. زانیو م افتهیکاهشی توجهقابلبه مقدار 

 نقشه شیب زمین: -2-3

فرسایش خاك و رواناب، تشكیل نظیر  ،یندهای سطحی زمینآشیب یكی از خصوصیات مهم توپوگرافی زمین بوده که درروند فر

 و بای هوایی هاعكسکه از روی  ( نقشه شیب زمین را بر اساس نقاط ارتفاعی2شكل شماره)مستقیم دارد.  ریرانش زمین تأث

 .دهدیم نشان است، شدههیته ARCGIS افزارنرمی از خروجاستفاده 
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 قیموردتحق(: مدل شیب محدوده 2)شكل 

(بیانگر شیب شهر اردبیل و منطقه مورد مطالعه می باشد که مقدار شیب منطقه را به صورت یكنواخت و با 2شكل شماره )

 نشان می دهد.را درصد  2/2شیب کم از جنوب شهر به سمت شمال به مقدار 
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 قیموردتحقمحدوده  ارتفاعی(: مدل 2)شكل 

 منطقه از جنوب به شمال می باشد که ارتفاع هر منطقه را مشخص می کند.( نشان دهنده تغیر ارتفاعی 2شكل شماره )

 :قیموردتحقحوضه  گراف درویهبرآورد حداکثر رواناب و  -2-2

ی دارا زیر حوضه، %23و در حدود  لومترمربعیک 28/2مذکور از زیر حوضه شهر اردبیل که مساحت آن در حدود  گراف درویه

دبی و  حداکثر .باشدیم رینفوذناپذصورت روکش منطقه به %32درمجموع صورت خیابان که آن به %32کاربری مسكونی و 

از  آمدهدستبهساله  322الی  3ی بازگشت هادورهساعته برای این زیر حوضه، برای  32ی هابارشحجم کل رواناب حاصل از 

 است. شدهداده( نشان 2شماره ) ( و جدول2)شماره که نتایج آن در شكل  WMS افزارنرم
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 Dاز حوضه  آمدهدستبه گراف درویه (:2شكل شماره )

 شهر اردبیل-Dرواناب حوضه  حداکثر (:2شماره )جدول 

 

 :رینفوذپذی هاروکشرواناب حاصل در صورت استفاده از  یسازمدل -2-5

ی این هاکوچهو  هاابانیخرواناب حاصل در  زانیم ،رینفوذپذی هاروکشدر زیر حوضه مذکور بتوانیم با استفاده از  کهیدرصورت

نتایج حاصل  که ،شودیمبرای این حوضه تخمین زده  22/73 در حدود ( آنCN) مقدار در نظر بگیریم، رینفوذپذ زیر حوضه را

 .( خواهد بود7شماره ) و جدول( 7مطابق شكل شماره )

 

 

 T 2 T 3 T 5 T 10 T 25 T 50 T 100 T 200 دوره بازگشت

دبی پیک

s
m3

 

22/2 37/7 12/8 22/12 32/11 73/13 21/12 22/12 

حجم کل رواناب 
3m 

113187 122228 122312 173223 323722 313222 323828 322212 
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 از حوضه آمدهدستبه گراف درویه (:7شكل شماره )

 شهر اردبیل-Dرواناب حوضه  حداکثر (:7شماره )جدول 

 

که حجم کل  دهدیمنشان  رینفوذپذی هاروکشاز استفاده از  برای این زیر حوضه، قبل و بعد آمدهدستبهمقایسه نتایج 

 (3ساله به شرح جدول شماره ) 322الی  3ی بازگشت هادوره مقدار حجم رواناب برای هر یک از تیدرنهاو  افتهیکاهش رواناب،

 است. شدهدادهنشان 

 

 

 

 

 T 2 T 3 T 5 T 10 T 25 T 50 T 100 T 200 بازگشتدوره 

دبی پیک

s
m3

 
82/2 32/2 73/2 71/2 77/7 28/3 12/8 73/8 

حجم کل رواناب 

3m 
27131 33273 87311 112232 123733 122822 122273 122221 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 Dزیر حوضه  افتهیکاهشرواناب  حجم (:3شماره )جدول  

 

. همچنین ابدییمبا افزایش دوره بازگشت، دبی اوج رواناب افزایش  حوضهزیر  نیدر ا دریافت که، توانیم آمدهدستبهبا نتایج 

دچار  هاکوچهو  هاابانیخسطح  بارش و اشباع شدن شبكه، نیترکوچککم، با  بیباال و شدر این زیر حوضه با توجه به تراکم 

، شاهد باشدیمل رواناب شهری کنتر ی نوینهاروشکه یكی از  رینفوذپذی هاروکش. لذا با استفاده از شودیمی گرفتگآب

نفوذ به  صورتبهیا  و آب مازاد بر مصرف گیاهان و فضای سبز توانیم کاهش رواناب تولیدی بودیم که عالوه بر کنترل رواناب،

 .کمک کرد ینیرزمیزی هاآبتغذیه 

 

  بحث و نتیجه گیری -5

مورد مطالعه قرار گرفته است که نتایج به شرح زیر  SCSو روش  WMSبا استفاده از نرم افزار  نظردر این تحقیق منطقه مورد 

 میباشد.

 می باشد.درصد  2/2مقدار شیب منطقه به صورت یكنواخت و با شیب کم از جنوب شهر به سمت شمال به مقدار  -1

 .ابدییمبا افزایش دوره بازگشت، دبی اوج رواناب افزایش منطقه مورد مطالعه در  -3

دچار  هاکوچهو  هاابانیخسطح  بارش و اشباع شدن شبكه، نیترکوچکبا  منطقه، کم بیباال و شبا توجه به تراکم  -2

 .شودیمی گرفتگآب

 و تراوا رواناب حاصل از بارندگی کاهش میابد. رینفوذپذی هاروکشبا استفاده از  -2
 

تا  ،برداشت  کنترل روانابامید است با بررسی های انجام گرفته در مورد منطقه مورد مطالعه گامی موثر در جهت پیش برد 

 استفاده ینیرزمیزی هاآبنفوذ به تغذیه  صورتبهیا  و بر مصرف گیاهان و فضای سبز حاصل از رواناب را کنترل وآب  توانب

 .کرد

 

 

 

 T 2 T 3 T 5 T 10 T 25 T 50 T 100 T 200 بازگشتدوره 

حجم کل رواناب 

 3mافتهیکاهش
22212 21821 23222 22232 72212 72723 72331 78228 
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