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  چكيده

 1منطقه . شهري نسبت به انتقال آن به خارج از شهر اهميت بيشتري يافته است  آوري رواناب در درون منطقهامروزه كنترل و جمع

الوه كه در هنگام بارندگي حجم زيادي از رواناب ع شرق تهران قرار گرفته استكيلومترمربع، در شمال 272تهران با مساحت  3و 

نقشه اين پژوهش با استفاده از . نمايندشوند كه مشكالت متعددي را ايجاد مي ها در خيابانها نيز جاري ميبر مسيل

 30هاي داده ارتفاعي ماهواره استر با پيكسل و، هاي كاربريداده، تهران 1:100000شناسي نقشه زمينتهران،  1:25000توپوگرافي

آوري و كنترل رواناب را انجام سنجي جمع، امكان 2014تا  2007ايستگاه شمال تهران در بازه زماني هاي بارش ساعتي دادهمتري، 

اتوبان مدرس و خيابان . محاسبه شده است  3و  1پتانسيل توليد رواناب با روش جاستين در دو منطقه  ،در اين راستا. داده است

با استفاده از  عمل مكانيابي در راستاي اين دو شريان. اغچه، انتخاب شدندشريعتي براي مكانيابي سيستم ماند بيولوژيكي و جوي ب

 137گرفتگي بعد از بارش، موجود در مركز آب هايانجام شده است و براي ارزيابي و تصحيح آن از گزارش LIDروش 

مقايسه نتايج محاسبه رواناب . انجام شد SWMMافزار  هاي طولي با نرممحاسبات مربوط به پروفيل. شهرداري تهران استفاده شد

ها سمت خيابانرواناب توليد شده به هاي موجود نشان داد كه هنگام بارندگي، بخشي ازروزانه با شرايط توپوگرافي و شبكه مسيل

هاي آب و آوري رواناب در اولويت اول فضاي سبز موجود در پاركهاي جمعشوند كه مكانيابي سيستمها زهكشي ميو اتوبان

  . آتش، ملت و قيطريه را تعيين نمود

  

 .3و  1تهران، مناطق  آوري رواناب، سيستم ماند بيولوژيكي،جمع :گانواژكليد
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  مقدمه

 ها، دولت چالشهاي ترينمهم از يكي حاضر حال در و خدماتصنعت ، كشاورزي ،خانگي مصارف براي آب تامين

هاي جوي مناطق كه ريزشاين  در .است ايران نظير خشكنيمه و خشك مناطق در ويژهبه جهان مناطق از بسياري در
به  هنگام بارش توليدي باباشد، حجم قابل توجهي از روانعالوه بر ناچيز بودن، داراي پراكنش نامناسب نيز مي

ها كليـد ببرداري از سيالدر چنين شرايطي، بهره. شودهاي سيالبي از دسترس خارج ميها و جريانصورت تندآب
 را بارش از درصد 90 متوسط طوربه شهري نواحي .)1392و همكاران، تاجبخش( شودآبي قلمداد مي حل مسائل كم

   دبي حجم و اوج افزايش علتبه را سيالب خطر شهرسازي ).Shang and Wilson, 2009(كنند مي تبديل رواناب به

 ).(Liu et al., 2004, Campana and Tucci, 2001; Nirupama and simonovic, 2007 دهدمي كاهش نيز را اوج به دبي رسيدن زمان و كرده تربيش

دهد و از طرفي بخشي آوري رواناب خطر سيالب را كاهش ميجمعريزي براي رسد كه برنامهنظر ميدر اين راستا به
خصوص وجود دارد از جمله در حوضه آبخيز  سوابق پژوهش متعددي در اين. نمايداز نياز آبي شهرها را نيز تامين مي

 46منظور آبياري، مشخص شد كه آوري رواناب بهدو آبي كالت با بررسي و مطالعه براي مكانيابي مناسب جهت جمع
 افزايش و شهرها توجه به توسعه با امروزه ).1394آبشناسان و همكاران،(شود درصد اراضي فارياب حوضه را افزوده مي

 و ساز ساخت به آن اختصاص و طبيعي اراضي و كشاورزي هاي زمين كاربري تغيير ناشي از كه نفوذ غيرقابل سطوح

 ،تغييرات اين عوارض از. تشديد شده است شهري رواناب مسئله مي است،عموآسفالته و  معابر و مسكوني واحدهاي
 جريان شدت و حجم منظر دو از ،بارندگي از حاصل رواناب افزايش مقابلدر و زمين داخل به باران آب نفوذ كاهش

در سطح ندگي ربا هر از پس بالفاصله كه بناروا از ميحج مديريت ،طرف ديگراز . )1392 فرو همكاران، دهداري(است  
 مفيد دهستفاا هرگونه ونبد يشهر ودهمحد از آب هدايت به ودمحد تنها حالت بهترين در نتاكنو د،شومي ديجاا شهر

 هنشد هنديشيدا آن لكنتر ايبر تياتمهيد عنو هيچ يشهر ودهمحد از آب ينا وجخر از پس وهعالبه. ستا دهبو آن از
در صورتي كه امروزه . شده است ستدپايين در ديياز راتخسا وزبر باعث آب همين اردمو از ريبسيا در و ستا

 منطقه درون در آن آوريكنترل و جمع خارج، به رواناب انتقال جايبه سطحي هاي رواناب مديريت اهداف از يكي

   اهداف با هستند؛ شهرها در آبي ارزشمند ذخيره يك عنوانبه كه نزوالت از بخش اين چنانچه. باشدمي شهري

ها كنترل جاي آن كه روانابپس به. شد خواهند خارج دسترس نشوند؛ از صحيح بهينه؛ مديريت استفاده و آوريجمع
 چارچوب يك. آوري و مورد استفاده مفيد قرار گيرندها جمعتخريب و فرسايش شوند، آننشده رها شوند و باعث 

 هدايت سبز فضاي محدوده به بارش يا مستقيماً هنگام شده آوريجمع آب كه گيردمي تعريف هاپروژه اين براي كلي

 رواناب از استفاده و آوريجمع بر تاكيد بنابراين، ).Lancaster,2008() 1387دستوراني،( شوند ذخيره مخازني در يا گرددمي

 با توجه به مساحت تهران و ميزان بارش ساليانه در .شودتر ميتهران، پررنگ مانند بزرگ شهرهاي سطح در حاصله

 آن مترمكعب ميليون 250 فقط مقدار اين از كه شود مي توليد رواناب مترمكعب ميليون 550 تهران ساالنه شهر سطح

 رواناب اين). 1394قهرودي و درفشي، (شوند مي جاري شهر سطح در بقيه و شوندمي هدايت و انتقال هامسيل توسط

 آوريجمع .گذشت راحتيبه آبيكم بحران اين در آنها از تواننمي كه هستند شيرين هايآب سوميك تقريباً شده توليد

 ها،فرودگاه باند انبارها، و كارخانجات عايق سطح ها،بام پشت( شهري برون و شهري آماده سطوح از خصوصاً باران آب

 را مناسب و پايدار آب منبع تواندمي كشور مناطق از بسياري در كه است روشي )... ها وجاده و هامعـابر، خيابان سـطح



  27                                             آوري رواناب در شبكه بزرگراههاي شهر تهرانسنجي جمعامكان

 

 در كه ايتوجه قابل وسعت و پراكنش به توجه با هابزرگراه و هاجاده سطح. نمايـد ايجـاد سـبز فضاي توسعه جهت

در مطالعه انجام  ).1392دستوراني،(روند  شماربه آب آوريجمع جهت ويژه سطوح از توانندمي دارند كشور يك سطح
 هاي سطحي درريزي استحصال آبلذا برنامهاست، پتانسيل توليد هرزآب باال زمين، هكتار  300 در شهر اردستانشده 

 .)1394مختاري،( آوري از اهميت بااليي برخوردار استو جمع هاي سطحيآب ارتباط با نحوه عملكرد شبكه دفع

باشد مقابله با كم آبي مي برداري از آب باران برايبهره هاي مديريت ترين تكنيكاستحصال آب باران يكي از شاخص
برداري از بهره اين روش ).1391بشري و همكاران،( سرعت در حال توسعه هستندكه در مناطق مواجه با كمبود آب به

هاي مجموعه را بدون اتكا به سيستم هرز توان آب موردنياوسيله آن ميآب باران در نزديكي محل بارش است كه به
هاي استحصال آب بسته به  انواع روش .و اطراف آن تامين نمود متمركز آبرساني از سطوح پوشش شده همان مجموعه

اقتصادي و اجتماعي مورد بررسي  فاكتورهـاي خـاك، عمـق خـاك و نـوع شرايط منطقه از جملـه توپـوگرافي زمـين،
كنندگان آب ترين مصرفيكي از بزرگ ).1391،پورحسنقدمي و ) (1385طباطبايي يزدي و همكاران،(گيرد ميقرار 

 باشد بنابرايندرصد مي 40تر از طوري كه راندمان مصرف آب در اين بخش كمدر شهرها، فضاهاي سبز هستند به
تواند در افزايش راندمان آبرساني و آبياري موثر واقع هاي نوين ميتوجه نحوه آبرساني و آبياري و استفاده از سيستم

  . باشدمي هابرداري از آننگهداري و استمرار بهره در اين ميان، ترين چالشمهم. )1387بمانيان و همكاران،(شود 

ها تامين توزيع و روزشدن روشموجب تكميل و ارتقا و به ،دانش بوميهاي نوين در تركيب و تلفيق با  آوريفن
شرب و  نياز آبي در شهرها به دو گروه نيازهاي عمومي وبا توجه به اين كه،  .)1386قدوسي،( مصرف آب شده است

هري و ترين سهم به آب موردنياز در آبياري فضاهاي سبز ششود؛ در گروه نيازهاي عمومي بيشبهداشت تقسيم مي
) كيلومترمربعي تهران را فضاي سبز دربرگرفته است 730كيلومترمربع از وسعت  135(كمربندهاي سبز اطراف آن 

 خدمات شهري مانند بخش در مصرفي آب توان حداقلمي هاي سطحي شهر رواناب آوريجمع و مديريت با است؛

منظور استحصال آب باران براي خشك به نيمه اين سيستم در مناطق خشك و. كرد تهيه فضاهاي سبز را آبياري اين
هاي منطقه يا در  رواناب حاصل از بارش. رود كار ميمصارف خانگي، آبياري گياهان و تامين آب موردنياز حيوانات به

د گردد تا در پروفيل خاك نفوذ كند و ذخيره شو ه مكاني با نام چاله نفوذ هدايت ميب مخازني ذخيره شده يا مستقيماً
آوري آب باران در مناطق با اقليم گرم و خشك، جهت هاي جمع كارگيري سيستمبررسي تاثير به ).1389اهيني، ش(

 آبي نيازهاي تمامي ها،سيستم اين توسط شده آوريجمع باران مصارف آبياري فضاي سبز خانگي، نشان داد كه آب

مناطقي با ارتفاع  در مشهد). 1393حيدري و همكاران،(كند  مي تامين را سال خشك ماه 5 براي خانگي هاي باغچه
نوبت  2 هاي اطراف و انجاممشروط به استحصال آب باران از زمين تواننيز مي مترميلي 150باران ساالنه متوسط تا 

برابر نسبت عملكرد گندم تا دو  آبياري تكميلي، نسبت به كشت گندم در اراضي مستعد اقدام نمود و انتظار داشت كـه
  ).1389طباطبايي يزدي و همكاران،( به شرايط ديم افزوده شود

وري صحيح از آب باران در فضاي سبز مناطق شهري و جلوگيري از  اي براي چگونگي بهره، پروژه1390موسوي نژاد،
مديريتي در سطح گرفتگي معابر در هنگام بارندگي در سطح شهر سمنان، اجرا نمود كه با انجام عمليات اجرايي و آب

هاي سطحي مديريت آب. سوم مقدار آب مصرفي كاهش دادهاي آبياري فضاي سبز داخل شهر را به يكشهر هزينه
وسيله سيستم تهران به سجاديه شهرك سطحي هايرواناب از مجدد استفاده و هدايت آوري، منابع آب اقدام به جمع
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CVF1 مخازن طوركليبه كه مجدد استفاده و سازيذخيره نفوذ، مخازن. اقدام كرده است CVF شوند،مي ناميده   

 مازاد آب سازيذخيره نيز و شهري سطوح در هارواناب سازيذخيره زيرزميني، هايسفره تغذيه آوري،جمع منظوربه

يكي از مقدار رواناب ساليانه در  .)شركت مانا صنعت(گيرند مي قرار استفاده مورد سبز فضاي و گياهان مصرف بر
مترمكعب برآورد شده است كه قابليت كاربرد در فضاي سبز در  450000هاي اطراف پارك پرديس مشهد حوضه

هاي سطحي جهت آبياري زيباسازي فضاي  فصول كم باران را دارد كه با توجه به اين ويژگي مطالعه استحصال آب
 در كيلومترمربع، 272 مساحت با تهران سه و يك منطقه ).1391راوندي ، واحدي و قطبي(ريزي شد پارك برنامه

ها نيز ها در خيابانكه در هنگام بارندگي حجم زيادي از رواناب عالوه بر مسيل است گرفته قرار  تهران شرقشمال
 .دهدسه را در شهر تهران نشان مي و يك منطقه ، موقعيت1شكل .شود جاري مي

  
  سه و يك منطقه موقعيت: 1شكل

 توليد است كه سابقه گرفته قرار) ولنجك سعدآباد، دربند، گالبدره،( باالدست طبيعي هايحوضه انتهاي مطالعه درمورد  منطقه

 جنوبيشمالي جهت با هاييخيابان در ها،رواناب از توجهيقابل حجم بارندگي، هنگام در دارد؛ نيز را شهري هايسيالب

 اين شهري فضاي بر متعددي مشكالت رواناب، شدن جاري. شودمي مدرس جاري پاسداران، شريعتي، عصر،ولي مانند

 كنترل و آوريجمع جهت در بااليي كارايي تواندمي منطقه اين در دارندهنگه سيستم از استفاده لذا .كندمي تحميل مناطق

  .باشد داشتهدر مصارفي چون آبياري فضاي سبز شهري  را آن از بهينه و مجدد استفاده و شده توليد رواناب

  

  داده و روش 

شناسي نقشه زمينتهران،  1:25000هاي پايه، شامل نقشه توپوگرافينقشه هاي موردنياز پژوهشكلي دادهصورتبه
هاي نقشه وضعيت مسيل، 1386طرح تفضيلي شهرداري تهران نقشه كاربري اراضي  مستخرج از ، تهران 1:100000

متري  30هاي داده ارتفاعي استر با پيكسل و، 1392هاي سطحي،مديريت آبدرون شهري  مستخرج از طرح جامع 
آوري هاي جمعپارامترهاي طبيعي شيب طولي خيابان، ضريب ناهمواري سطح و براي مكانيابي سيستم. باشندمي

                                                
1. Composite Void Former 
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   .رواناب انتخاب شده است

 24صورت تصادفي از روزهايي كه در به  2014تا  2007در بازه زماني  تهران شمال ايستگاه ساعتي بارش هايداده
 هر محاسبه با )1جدول (روش جاستين  به هازيرحوضه اين در رواناب. ساعت متوالي بارش بوده، انتخاب شده است

 و گالبدره ،سعدآباد ،دربند( تهران شهر باالدست طبيعي هايحوضه .آمد بدست روش آن در دخيل پارامترهاي از كدام
 راستاي در رواناب كه بودند منطبق مطالعه مورد منطقه بر پايين، ولجك و مقصودبيك يشهر حوضه دو و) ولنجك

  ). 1391عليزاده،(روش جاستين به شرح زير است  .شد محاسبه هاحوضه اين

R = 0.28 ∗ Sh
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P  وR متر، برحسب ميليT گراد، برحسب سانتيSh  ،شيب حوضهH∆  حداكثر اختالف ارتفاع حوضه برحسب متر و
A شد  محاسبه حوضه هر براي محاسبه زمان تمركز به روش كريپچ. باشدمساحت حوضه آبريز برحسب مترمربع مي
آوري شده توسط رامسر، معادالتي را جهت برآورد ميالدي، براساس اطالعات جمع 1940كريپچ در سال  .)2شكل (

 شيب آبراهه برحسب متر بر متر و Sطول آبراهه به متر،  Lهاي آبخيز كوچك ارائه داد كه در آن زمان تمركز در حوزه

TC1391رزمجوئي و همكاران، (باشد زمان تمركز به دقيقه مي .(  
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 و سازيشبيه براي مدل اين. استفاده شد SWMMبراي محاسبه مقدار رواناب توليدي در سطح شهر و خيابان از روش 
 هاي زيرحوضه به آبريز حوضه هر روش اين در. رودمي كاربه شهري هايحوضه در بارش و رواناب مديريت

 عنوانبه بارش مشخصات و حوضه زهكشي مشخصات حوضه، زير هر فيزيكي خصوصيات و شده تقسيم تركوچك

 مشخصات از توجه با و سازيشبيه غيرخطي مخزن عنوانبه حوضه هر در نظر گرفته شده است و ورودي اطالعات

كه مربوط به كاربري و  4و  3هاي مشخصات فيزيكي از شكل. شده است آن محاسبه واحد هيدروگراف شده، داده
 زهكشي و بنديشماتيك حوضه 5همچنين شكل . هاست، استخراج شده استها و خيابانشرايط زهكشي مسيل

  . دهدشان ميرا ن SWMM افزارنرم در منطقه

. شد استفاده نيز LID روش از شده، انتخاب خيابان دو در شده توليد رواناب كنترل و آوريجمع سنجيامكان بررسي جهت

 مشخصـات  حوضـه،  زير هر فيزيكي خصوصيات و شودمي تقسيم تركوچك هايزيرحوضه به آبخيز حوضه مدل اين در

   نمـودن  مـدل  امكـان  LID هاي كنترلـي روش .شودمي داده آن به ورودي اطالعات عنوانبه بارش مشخصات و هازهكش

 زيسـتي،  مانـد  هـاي سلول شامل LID رويكرد از مختلفي انواع. دهدمي بدست را رويكرد اين سيالب مديريت هايروش

 قابل مناسب پارامترهاي دريافت با كه دارد وجود مدل اين در باغچه جوي و باران مخزن نفوذ، ترانشه متخلخل، روسازي

   كـارگيري بـه  طريـق  از مبـدا  در روانـاب  كنتـرل  پايـه  بر LID اصول. (Prince George’s County, 1999)هستند  مدلسازي

 كنتـرل  سـنتي  هايروش برخالف اين. است شده بنا اندشده توزيع منطقه سراسر در كه مقياس كوچك كنترلي هايروش

 داشتند، قرار زهكش حوضه در كه بزرگي هايكانال كارگيريبه طريق از رواناب مديريت و انتقال به معموالً كه است رواناب

 بـه  كـه  هدفمند منظره هايطراحي جمله از رواناب مديريت مختلف هايروش چندمنظوره هايطراحي اين .داشتند توجه

 شامل را زهكش هايباغچه جوي و تورفتگي نقاط در ذخيره ماليم، هايشيب كنند،مي عمل رواناب كنترل تاسيسات عنوان
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. دارند محيطيزيست و شناختيزيبايي هايمزيت و بودن صرفهبه مقرون اثر كم توسعه تكنيك از استفاده مزاياي از .شوندمي

LID هايسيستم به نسبت توانندمي و كنندمي حفظ را طبيعي هايويژگي كنند،مي ايجاد توسعه نواحي در تريكم تغييرات ها 

  .)UFC, 2015( باشند ترصرفهبه مقرون اقتصادي نظر از رواناب كنترل سنتي

  

  نتايج و بحث

  هاي مورد مطالعه نشان داد كه غير از جاستين و زمان تمركز در حوضه روش با روزانه رواناب نتايج محاسبه

مقايسه موارد . باشددقيقه مي 30كمتر از ها هاي ولنجك و مقصودبيك، حداكثر زمان تمركز در ساير حوضهحوضه
 به شده توليد كل رواناب بارندگي، هنگام شبكه كه داد نشان موجود هايمسيل فوق با شرايط توپوگرافي و شبكه

 القعرهايخط بر ،بلكه نيستند منطبق شيب، ترين بزرگ خطوط بر هامسيل زيرا شوندنمي زهكشي هامسيل سمت

 زهكشي خطوط انطباق عدم از حاكي ها،مسيل شبكه با سه، و يك منطقه تمركز خطوط مقايسه. دارند انطباق قديمي

 گسترش و شهر سطح در كاربري تغيير و وسازهاساخت گسترش دليل به چنينهم. است فعلي هايمسيل شبكه با

 شبكه با زهكشي خطوط انطباق كه مشاهدهطوريخورده، به همبه شهر مورفولوژيكي نظم هاو خيابان هاكوچه شبكه

 .عهده دارندنقشي به رواناب هدايت نيز در هاشبكه اين كه دهدمي نشان هاو اتوبان هاخيابان مانند ارتباطي هايشريان

شمالي  عريض هايخيابان و امام يادگار و چمران شهيد مدرس، شهيد مانند جنوبي -شمالي هاي اتوبان ديگر، بياني به
 جنوب و جنوب به را رواناب و كنندمي زهكشي را تهران سه و يك منطقه شريعتي، دكتر وليعصر و مانند جنوبي ـ

 باهنر، شهيد دولت، ميرداماد، مانند غربي، شرقي ـ جهت با هاييخيابان و هااتوبان كهحالي در نمايند،مي هدايت شرق

 افزايش باعث و دهندگسترش مي را نيستند، هاجريان اين مسير در كه مناطقي به شهري هايرواناب و هاسيالب

  .شوندمي شهري هاي رواناب و هاسيالب از ناشي صدمات

 رواناب آوري جمع و كنترل جهت مكانيابي براي مدرس اتوبان و شريعتي خيابان يعني مهم شريان دو مطالعه اين در

 انطباق با هم و هستند منطقه اين پرتردد و مهم و اصلي هايشريان از هم زيرا .شدند انتخاب زيستي هاي سيستم توسط

 توجه قابل مقدار كه دهدمي نشان منطقه، شهري نقشه با قبل در مختلف هايروش به رواناب ميزان هاينقشه نتايج

  .كرد آوريجمع و كنترل و هدايت توان مي را مسير دو اين در شده توليد رواناب

   هايگزارش از انتخاب اين تصحيح ارزيابي و براي. است شده انجام شريان دو اين راستاي در يابيمكان عمل

 اين در موجود هاينقشه و داده بررسي. شد استفاده تهران شهرداري 137 مركز در موجود بارش، از بعد گرفتگيآب

 آمارهاي ترينبيش از يكي مطالعه مورد منطقه كه داد نشان دارد، محلي مردم هايگزارش با مستقيمي ارتباط كه مركز

  سه و يك مطالعه مورد مناطق از ناحيه دو كه داد نشان مركز اين آمارهاي. دارد را بارش از بعد گرفتگيآب گزارش
   .هستند يك منطقه در 7 ناحيه و سه منطقه در 2 ناحيه شامل كه )6شكل(دارند  را گرفتگيآب گزارش ترينبيش

 هايخيابان سه منطقه در و رومي پل و صدر پل تا قدس ميدان از قيطريه محدوده يك منطقه در مشخص طوربه

 پس. دارند بارش هنگام در را گرفتگيآب ترينبيش صدر و مدرس تقاطع وليعصر، اسفنديار، مدرس، ظفر، شريعتي،

 هايسيستم با آن آوريجمع و كنترل براي شود؛مي توليد هاآن در كه روانابي حجم نظر از خيابان دو اين انتخاب

  .بود قبول قابل و مناسب بسيار زيستي
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  شهري و طبيعي هايحوضه به دقيقه در زير تمركز زمان محاسبه :2شكل

  حداكثر بارش روزانه براي جاستين روش با روزانه رواناب محاسبه :1جدول

  مترميلي 50 بارش رواناب با  مترميلي 40 با بارش رواناب  )هكتار(مساحت   نام حوضه

 89/30 77/19 73/445 ولنجك

 49/30 51/19 93/235 سعدآباد

 14/30 29/19 03/2312 دربند

  72/31  30/20 61/692 گالبدره

 33/26 85/16 11/1833 ولنجك پايين

  29/23  90/14 95/1616  مقصود بيك

  
  تهران سه و يك منطقه در جنوبي – شمالي هايخيابان با زهكشي خطوط انطباق :3شكل
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  SWMM افزارنرم در منطقه زهكش و بنديحوضه شماتيك: 5شكل                     سه و يك منطقه كاربري: 4شكل                        

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آبگرفتگي گزارش هايمحدوده با مدرس و شريعتي خيابان دو انطباق: 6شكل

  

 قابل رواناب آوري جمع در تواندمي جوي باغچه، استفاده شد كهدر اين پژوهش از روش سيستم ماند بيولوژيكي و 

صورت تصادفي اجرا هاي زماني تحقيق بهروش سيستم ماند بيولوژيكي براي يك  بارش  از  سري. باشد مهم و توجه

 ذخيره عمق با سازيمدل رواناب، پيك دبي كاهش در اين سيستم ذخيره عمق تاثير ميزان بررسي منظوربه. شده است

 پارامتر تغيير با سطح پوشش تاثير ديگر مانند تاثيرگذار عوامل از چنينهم و گرفت قرار ارزيابي مورد متريسانتي 70

 هر در خروجي نقطه هيدروگراف. است گرفته قرار بررسي مورد 011/0 مانينگ ضريب با حوضه سطح مانينگ ضريب

 تاريخ در چهارم زماني سري در نمونه براي. آمد دستهب مطالعه مسير دو در آبراهه طولي پروفيل و زماني سري

 15.84 زماني فوق سري براي پيك دبي مقدار ، افتاده اتفاق ميليمتر بارش 67 ساعت 24 مجموع در كه 2011/10/29

  شريعتي و پتانسيل توليد رواناب را نشان  خيابان طولي نيز پروفيل 8شكل  ).7 شكل(است  ثانيه هر در مترمكعب

 6 براي جريان مسير و سطحي رواناب مقدار درصد ثانيه، بر مترمكعب واحد با پيك دبي ميزان 2 جدول در. دهدمي

  .  است شده گردآوري زماني سري
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 كاهش رواناب، آوريجمع در تواندباغچه نشان داد كه مي جوي و ماند بيولوژيكي سيستم روش در  LID دستور نتايج

 در LID اجراي شودمي مشاهده 2جدول  در كه طورهمان. باشد مهم و توجه قابل بسيار رواناب مديريت در حتي و

 كاربري منطقه، ناهمواري منطقه، شيب شامل اصلي پارامتر 4 مكانيابي براي. است بوده موثر رواناب جريان كاهش

  محاسبه و با استفاده از توابع شرطي  جداگانه صورتبه پارامتر هر ابتدا كه بودند دخيل خيابان،  از فاصله منطقه،

 و شيب شامل هاشرط تمام اول، اولويت در. ارائه شده است 9يابي در شكل نتايج حاصل از مكان .يابي شدندمكان

 فضاي هايقسمت است و شامل برقرار مطلق، صورت به سبز فضاي كاربري و خيابان از فاصله ناهمواري، ضريب

 باالدست، هايحوضه و شريعتي مسير شامل بعدي هاياولويت .باشندمي قيطريه و ملت آتش، و آب هايپارك در سبز

 جنوبي شمالي هايخيابان انتهاي يا ابتدا در سيستم تعبيه: تجريش ميدان محدوده شامل، زيستي سيستم مكانيابي

 مقصودبيك، هايخيابان تجريش، ميدان جنوب در و سعدآباد خيابان در جاللوند، جعفري، خيابان غالم و فناخسرو

 صدرپل محدوده رومي؛ پل تا آن حدفاصل و شريعتي و قيطريه خيابان تقاطع قيطريه محدوده در دهقان؛ خيابان انتهاي

 هايخيابان انگليس؛ سفارت -دولت خيابان محدوده مقدم؛ عطاري و رودكي هايخيابان محدوده در آن؛ اطراف و

  .باشندپايداري مي پارك شهرزاد، بلوار يخچال؛ و زركنده

  
  چهارم زماني سري خروجي نقطه هيدروگراف :7شكل

  
  شريعتي خيابان طولي پروفيل: 8شكل

  زيستي سيستم روش اجراي از بعد رواناب كاهش: 2جدول

  )درصد(سطحيكاهش رواناب  )درصد(رواناب سطحي )درصد( پيك رواناب  هاي زمانيدوره  

1 23/04/2014 66/3 08/0 06/0 

2 29/01/2013 2/7 16/0 2/0 

3  28/03/2012 78/10 08/0 06/0 

4 29/10/2011 84/15 13/0 1/0 

5  29/04/2010 66/3 10/0 04/0 

6 07/10/2007 74/5 16/0 2/0 
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  بنديلويتوا ترتيببه آوري زيستيجمع روش اجراي جهت مناسب هايمكان: 9شكل

  گيرينتيجه

 را مقدار ترينبيش دربند گالبدره و سعدآباد، ولنجك، هايحوضه در ترتيب به طبيعي هايحوضه در رواناب مقدار

 و حوضه طول مساحت، كهاين دليل به دربند حوضه در. باشدمي ها آن ابعاد از ناشي ها،حوضه ترتيب اين و داشتند

 بقيه به نسبت ديرتر بارش؛ است، توجه قابل گياهي و خاكي پوشش چنينهم دارد، بقيه به نسبت تريبيش كشيدگي

 هايحوضه كليه كلي، حالت در ولي. شودمي سيالبي و رسيده اوج نقطه به ديرتر و شده رواناب به تبديل هاحوضه

 هاآن در شدن سيالبي ميزان پس هستند، ايدايره شكل به همه نزديك گراوليوس آنها، ضريب به توجه با باالدست

 يكديگر به تجريش ميدان منطقه در خروجي نقطه در دربند و سعدآباد گالبدره، هايحوضه كه،اين به توجه با .باالست

 هايحوضه اين مرز برآن، عالوه شوند؛مي سه و يك منطقه وارد و دهند مي را بيك مقصود مسيل تشكيل و پيوندند مي

 سابقه داراي و رفتهبين از شهرسازي و تسطيح زمين اثر بر باالتر، حتي و شهري مناطق به متصل نقاط در طبيعي،

 دستپايين شهري نقاط در رواناب توليد در هاحوضه اين گفت توانمي هستند؛ توجهي قابل هايسيالب و رواناب

 را خود باالدست رواناب خودشان، سطح در شده توليد رواناب بر عالوه هاخيابان كه طوريبه دارند بااليي نقش خود

 سيستم اين تعبيه. باشدمي زيستي هايسيستم از استفاده رواناب، آوريجمع جهت اقدامات از يكي .كنندمي حمل نيز

 شد، انجام SWMM افزار نرم با مدرس، اتوبان و شريعتي خيابان مسير، دو در گرفته شكل رواناب بر آن آثار مشاهده و

در  مثبت كاهشي دارد و نتايج روند ها،سيستم اين تعبيه از بعد رواناب آوريجمع كه شد مشاهده آن، اجراي از بعد

 نوع ابعاد، لحاظ از هستند شرايطي داراي خود نيز زيستي هايسيستم. داشت خواهند سه و يك منطقه مديريت رواناب

 و شهري امالك جز بايد كه زميني و كنندمي اشغال كه فضايي مقدار ها،آن در شده كاربرده خاك و گياه ضخامت و

 مصارف در شده آوريجمع رواناب .شوند اجرا است، شهرداري آن از زمين كه فضاهايي ،بلكه نباشد، خصوصي

 اتوبان ويژهها بهاتوبان و هاخيابان سبز، فضاي آبياري از جمله است، استفاده قابل مختلف هايكيفيت با و گوناگون

 بين هايشيب در هاسيستم اين .داشت خواهد استفاده مصنوعي هايدرياچه و هاحوضچه نشاني،آتش مدرس، مخازن
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 و ها،پارك روها،پياده ميادين، ها،پاركينگ چون هاييموردنياز آنها از مكان هستند و فضاي اجرا قابل درصد 20 تا 5
   .باشدتامين مي قابل هامسيل و هاسيالب ها،زهكش مسير

  

  كتابشناسي

آوري رواناب باران در يك تعيين مكان مناسب جهت جمع. )1394(م؛  اكبري، ؛ عليزاده، ا؛ داوري، ك؛خداشناس، سآبشناسان،ز؛  .1
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