
 

 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار

  مهر 8تا  6دانشگاه محقق اردبیلی، ، فنیدانشکده  گروه مهندسی عمران،

 

 

یابی سیستم اثر پارامتر های فیزیکی حوضه بر دبی های مبتنی بر سطح حوضه در مکان

 استحصال آب باران
 

 

   3ابراهیم امیدوار،2سیامک دخانی ، 1مریم آقایی
 

 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه -1

 ع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان  ،استادیار گروه آبخیزداری دانشکده مناب -2

 ، بخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان  آاستادیار گروه  -3

 
aghaiem348@gmail.com 

 

 خالصه

 
ر است و دهره هی کم بب منبع حیات و عامل رشد و توسعه جوامع بشری است. همه صاحبنظران بر این باورند که کشورمان از این موهبت الآ

نیز  مقدار بارش و همین کمربند خشک و نیمه خشک با آن دست و پنجه نرم می کند. میانگین بارش ساالنه کشور حدود یک سوم میانگین دنیاست

 .ردابه همراه د ویرانی واز توزیع مکانی و زمانی مناسبی بر خوردارنیست. مقدار کم بارش پدیده شوم خشکسالی و مقدار خیلی زیاد آن سیل 

با  قیتحق نیدر ا و استحصال آب باران است یآب جو تیریخشک مد مهیآب در مناطق خشک و ن نیرسد از اقدامات موثر در تام یبه نظر م

 متاثر از البیس نگیوش ماندر ر هنکیحوضه ها  محاسبه نموده  با توجه به ا ریهر کدام از ز یداده ها را برا گریبر سطح کر یاستفاده از روش مبتن

شده از  سیاحت خسمشده و  سیخ طیمح یزبر بیباشد با استفاده از جنس بستر و ضر ینم زیکل حوضه آبخ راتیاست و شامل تاث یالبیس دشت

حوضه  ریاز ز کیهر رگیکر یها یدب ونیمعادالت رگرس گرویبر سطح کر یمبتن یو با استفاده ا ز دب دیمحاسبه گرد نگیمان یرودخانه معادالت دب

 زکه متاثر ا یالبیس یها یدب حیتصح یو برا دهیدگر حیبر سطح تصح یمبتن یدب   یباال ونیرگرس بیبا توجه به ضر دیگردح ها اصال

 هریتغچند م نویدله رگرسحاصل در معا یهایاز دب است.شود مناسب یرودخانه مربوط م یبه پارامترها شتریباشد و بینم زیسطح کل حوزه آبخ

 بیاک ش( عمق خ الشبرگ، زهی) تاج پوشش ، خاک لخت ، سنگ و سنگ ر یاهیاز عوامل پوشش گ کیهر  ریتاث بیرامحاسبه ض یبرا

ها  هیالاز  کیر ه تیآب باران بر اساس اولو یآورجمع یابیحاصل در محاسبه مکان بیضرا دین استفاده گردگهم یدر حوزه ها یبارندگ

 یخط و رهیند متغچ ونیگرسرجهت استفاده در معادالت  یبهتر جینتا میمستق یریاندازه گ یدهد استفاده از روش ها ین منشا جیاستفاده شد نتا

 یلگوا توجه به اب باران بآ یجمع آور یها وهیبر سطح نباشد اگر چه ش یمانند روش مبتن ییهابا روش حیبه تصح یازیکه ن .کندمی جادیساده ا

 نیرد  بنابر ادا یالبیس یبر دب یکمتر ریآب بوده و رودخانه ها و آبراهه ها تاث یآورخشک متاثر از سطح جمع مهینمناطق خشک و  یبارندگ

 .را کاهش دهد کیدرولوژیسطح بر محاسبات ه میمستق ریتواند خال تاث یبر سطح م یمبتن یاستفاده از دب

 .  یابیمکان( 4  رهیمتغچند ونی( رگرس3آب باران    استحصال(2 گری( کر1کلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1

 
در جهان  یهدررفت رواناب حاصل از بارندگ زانیم یاست. از طرف دهیگرد یستابیسطوح ا دیباعث افت شد ینیرزمیاز منابع آب ز هروییب هایبرداشت 

 یبه جا دهکنترل نش سطحی آب منابع و هااز رواناب نهیبه سمت استفاده به لیتما نی. بنابراباشدیو قابل توجه م ادیز اریو باالخص در کشور ما بس

-[. یکی از اقدامات مؤثرو اساسی در رابطه با تامین آب در مناطق خشک و نیمه1است] یالزم و ضرور یامر ینیرزمیاز منابع آب ز هروییب هایبرداشت

                                                 
 کاشان  دانشگاه نیو علوم زم یعیدانشکده منابع طب یزداریارشد آبخ یکارشناس یدانشجو 1

 دانشگاه کاشان   نیوم زمو عل یعیدانشکده منابع طب یزداریگروه آبخ اریاستاد 2
 دانشگاه کاشان   نیو علوم زم یعیدانشکده منابع طب یزداریگروه آبخ اریاستاد 3
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که  نداستحصال آب باران در محل نزول خود می داخشک برای مصارف مختلف )زراعت، جنگلکاری، شرب و...( را مدیریت بارش های جوی و 

 یبرا دینما یسطح کشت کمک موثر شیتوان در افزا یآب باران م یجمع آور یروش ها نهیبه یو اجرا توسعه [.2]نامیده می شود RWH اصطالحاً 

به روش  یمیمزرعه قد کی یایانسته اند با احمتر است تو یلیم 100آن فقط  یکه بارندگ یاشغال نیواقع در فلسط بینق یاز صحرا یمثال در قسمت

روزافزون جمعیت در کنار مصرف بی رویه  افزایشکنند  نیتام یمتر بارندگ یلیم 500تا  300، برابر با  ابکشت شده ، روان یسطح ها یبرا یاساده

باشد، لذا مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی میآب مشکالت زیادی را در تامین آب شهری و روستایی کشور فراهم نموده است . ازآنجا که عمده 

 بطور هایی کههای صرفه جویی در مصرف آب بسیار ضروری است . یکی از روشضرورت تحقیق در زمینه استفاده از منابع آب جایگزین و نیز روش

-مکان نییتع.[3]مستقیم آب باران است  الد، استحصتواند باعث کاهش اتکاء به منابع آب معمول نظیرچاه و قنات و یا آب رودخانه باشغیر مستقیم می

است  ییایدر سامانه اطالعات جغراف یاطالعات هایهیاز ال کیهر  تیاستحصال آب باران را در آن انجام داد مستلزم دانستن اهم اتعملی توانکه به هایی

به  توانیکه م هاییاز رواناب موجود انجام داد. از جمله روش نهیاستفاده بهمذکورو  اتیجهت عمل یمناسب یابیمکان توانبه هاهیال نیا حیصح قیتا با تلف

وجود دارد استفاده از  یکیزیف یرواناب با پارامترها یعیکه در روابط طب یاست. با توجه به رابطه منطق یآمار هایاستفاده از روش افتیمهم دست  نیا

سطح خاک در  اتیدر مورد اثر خصوص ،یبررس کی در[.  4کارآمد خواهد بود ] اریروابط بس نیا نییدر تع رهیچند متغ ونیمختلف رگرس هایوهیش

رواناب  یمکان یبافت و ساختمان خاک در مقدار و الگو ،یو بلند ینشان داده شد که سطح خاک مانند پست یو مکان یزمان هایاسیرواناب در مق دیتول

بافت خاک، عمق خاک، نفوذپذیری خاک، کاربری اراضی،  ،شناسینیزم هایابتدا نقشه Arc/GIS ارافزبا استفاده از نرم یقی[. در تحق5موثر است]

انتقال داد.  SPSS افزارنرم به را عوامل از یک هر تاثیر ضرایب کارشناسی، دهیشیب، جهت شیب، طبقات ارتفاعی، ژئومرفولوژی را تهیه و پس از وزن

همچنین در  شانای. است شده تهیه آبخیز یحوزه در آبخیزداری هایاولویت یو نقشه دهنمو اعمال هاقشهروی ن GIS طمحی در آمده دستفرمول به

 هایمکان تعیین در پژوهشی در[  6. ]آوردند دستبه رهیو براساس مدل رگرسیون چند متغ GIS از استفاده با را آبخیزداری هایاولویت ینقشه تینها

گیرندگان، در  میبه تصم تواندیدو روش م نای که نمودند عنوان هاسیستم پشتیبانی تصمیم ارائه نمودند. آن ود قالب رد باران؛ آب آوریجمع مستعد

 انجام جهت گرانپژوهش نیرساند. ا اریی GIS هیبر پا جنوبی خراسان استان در واقع بیرجند دشت در باران آب آوریجمع مناسب هایانتخاب مکان

 شانیا جنتای. نمودند استفاده منطقه اراضی کاربری و دشت هایشیب حوضه آبریز، عمق و بافت خاک، شبکه آبراهه ندگی،بار عیارم شش از تحقیق این

 نیز و رواناب تولید در منطقه ظرفیت اساس بر دوم روش و سازددخیل می یرگیمیدر تصم مایمختلف حوضه را مستق اتینشان داد که روش اول خصوص

و به کمک روش های تجربی و نیز روش های  روزانه دبی های داده از استفاده با همکاران و دستورانی[ . 7. ]کندعمل می تصادیاق تماعیاج فاکتورهای

[ 8]و کارایی بهتر روش های هوش مصنوعی نسبت به روابط تجربی را یادآور شدند  نمودند مبتنی بر هوش مصنوعی اقدام به برآورد دبی پیک سیالب

را برای حوضه های آبخیز بزرگ و  ساله،  5، 10، 20، 100، و  50  2با دوره ی بازگشت های، ده مدل کلی تجربی جهت دبی اوج سیالبی جمالی

[  نظری روش 9واسنجی و ارائه نمود ] اصلی ایران شامل حوضه های آبخیز خور خلیج فارس و دریای عمان، دریاچه ارومیه و کویرهای مرکزی ایران

-هز مطالعات و دستیابی به نوعی طبقی نهایی این تحقیق، تلفیق دو بخش ار استان فارس واسنجی نمود. نتیجهولر را برای حوضه آبخیزمند واقع دتجربی ف

استفاده از مهدوی اقدام به برآورد دبی میانگین سیالب با [ 10]های آبخیز از نقطه نظر پتانسیل ایجاد سیالب وتهیه نقشه های مربوطه، بودبندی حوضه

 هایرواناب یهکتار 12سطح  کیدر  انیلت زیدر حوزه آبخ قیتحق کی یط. [11]سمنان نمود نعوامل فیزیکی حوضه های آبخیز فاقد آمار در استا

 سهیاز مقا نهمچنی هانمودند. آن یرگیهر بارش اندازه ینوبت برا 12در  یعیمختلف و بارش طب هایبیرا با ش یمترمربع 70تا  40 هایحاصل از کرت

 ب،ی(، با توجه به ابعاد و مقدار ش81و  80 یبارش در سال آب متریلیم 375از  جموعمختلف )در م هایشده از بارش آوریجمع هایرواناب یرگیاندازه

نشان داد که در هر عرصه  نیمحقق نیا هاییبررس جنتای. آوردند دسترا به نیمع یآب ازیمختلف با ن اهانیگ یرواناب برا آوریسطح جمع نتریمناسب

 آوریکشت درختان و نفوذ رواناب جمع یکمتر برا بیبا ش هایرواناب و قسمت آوریجمع یابر شتریب بیبا ش هایآب باران محل آوریجمع یبرا

قرارگرفتند.  یآمار لیو تحل هیتجز مورد ماریت 3تکرار و  4در  ،یتصادف یمارهایکرت در قالب ت 12 یاهیاز نظر پوشش گ نی. همچنابدیشده اختصاص 

 .[12بوده است ] یاهیپوشش گ یمارهایت نیدرصد ب 95در سطح  دارییوجود اختالف معن گرانیب زنی هاآن قسمت از پژوهش نیا جینتا

هایت تاثیر ح آن و در نی و تصحیو تاثیر دبی های مبتنی بر سطح حوزه بر دبی سیالب  تیاهم شودیم یپژوهش سع نیبا توجه به مطالب عنوان شده، در ا

ت امانه اطالعاس کیدر  جیتاو ن گردد نییذکر شده تع یآمار هایروش استحصال باران توسط یابیموثر در مکان یاطالعات هایهیاز ال کیهر آن در 

  .ردیمناسب استحصال آب باران انجام گ هایتیسا یینها یابیشده و مکان قیمناسب تلف ییایجغراف

 

 واد و روش ها م .2
 در این پژوهش با استفاده از روش مبتنی بر سطح کریگر 
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 کریگریر حوزه ها به روش زپارامترهای محاسبه شده در  -1ل جدو

   
هازیر حوزه   Q(m3/s) 

T4 178/67 

T9 153/33 

T1 69/17 

T011 580/84 

 
Q لحظه ای )متر مکعب بر ثانیه ( و دبی حداکثرA یل مربع ( و مساحت حوزه )ماC  بدست 105یران ضریب در اضریب منطقه ای کریگر بوده  که 

 تعدادی ها را برای شد دادهبا با توجه به اینکه در روش مانینگ سیالب متاثر از دشت سیالبی است و شامل تاثیرات کل حوزه آبخیز نمی.[13]آمده 

 وده چون ضریب زبری و مساحت و محیط خیس شده محاسبه نم یر حوزه به روش مانینگ با استفاده از داده های مشاهده ایززا 

A  

n ضریب زبری مانینگ وA  مساحت خیس شده به) کیلومتر مربع( وS  شیب حوزه وR  شعاع هیدرولیکی وQ ر ثانیه ( حوزه میدبی )متر مکعب ب 

 باشد .

  به روش مانینگ زیر حوزه ها پارامترهای محاسبه شده در  -2ل جدو

 

هازیر حوزه  ضریب زبری  

 مانینگ

محیط خیس 

 شده

خیس  مساحت

هشد  

Q(m3/s) 

T4 0/03 18/2 5/8 15/10 

T9 0/03 17/5 4/7 11/3 

T1 0/03 8/10 1/05 24/86 

T011 0/03 32 28 7/05 

 

 بدست آمد  با لیذ ونیسرابطه رگر نگیمان یها یبر سطح و دب یمحاسبه شده از روش مبتن یبا توجه به ارتباط دب

Y= 0/0237 X+ 7942/7  

 

 دبی های مانینگ و کریگر   -3ل جدو
 

هازیر حوزه   Y  مانینگ

Q(m3/s) 

 Xکریگر

Q(m3/s) 

T4 15/10 12/15 

T9 11/3 11/45 

T1 24/86 20/67 

T011 7/05 29/10 
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 ون معادله رگرسی-1شکل

 

 

 

 بی ها برای هر یک از زیر حوزه ها بدست آمد دبا توجه به این معادله و 

 

 دبی های تصحیح شده زیر حوزه ها با معادله رگرسیون فوق  -3ل جدو

   
هازیر حوزه   Q(m3/s) 

T4 12/15 

T9 11/45 

T1 20/67 

T011 29/10 

 

 . نتیجه گیری 3
 شش ( عمقتاج پو محاسبه ضرایب تاثیر هر یک از عوامل پوشش گیاهی ) پوشش خاک لخت الشبرگ دبی های حاصل در معادله رگرسیون برایاز 

 بجمع آوری آ انیابیخاک شیب و بارندگی در میزان دبی سیالبی هر یک از زیر حوزه ها استفاده گردید ضرایب حاصل در محاسبه نقشه های مک

مبتنی بر سطح برای تصحیح دبی های استفاده از روش های   با توجه به ضریب باالی باران بر اساس اولویت هر یک از الیه ها استفاده شد 

عواملی  توجه به ارامترها بان همه پباشد و بیشتر به پارامترهای رودخانه مربوط است مناسب است وارد نمودمتاثر از سطح کل حوزه آبخیز نمی سیالبی که

گیری ازهندا های وشاده از ربه نظر می رسد استفکند بی در معادالت رگرسیون ایجاد نمین بارندگی در حوزه های همگن نتیجه خومانند شیب و میزا

مبتنی  های وشر ی مانندوش هایرمستقیم نتایج بهتری جهت استفاده در معادالت رگرسیون چند متغیره و خطی ساده ایجاد کند . که نیازی به تصحیح با 

 وری آب بوده وآ جمع های جمع آوری آب باران با توجه به الگوی بارندگی مناطق خشک و نیمه خشک متاثر از سطحح نباشد اگر چه شیوهبر سط

اسبات سطح بر محتقیم ال تاثیر مساند خر سطح می تواین استفاده از روش های مبتنی ببه میزان دبی سیالبی دارد بنابر کمتری ررودخانه ها و آبراهه ها تاثی

 هیدرولوژیک را کاهش دهد .
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