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 خالصه

طق شهری و کاهش مساحت سطح نفوذپذیر، در بسیاری از شهرهای مهم جهان برای کاهش اثرات توسعه شهری به مفهوم ابا توجه به افزایش من

شود. بهره گرفته می (LID) های توسعه با حداقل اثرات جانبیهای مدرن سبز مدیریتی از جمله روشتوسعه پایدار توجه شده است و از تکنولوژی

ها با کاهش سرعت رواناب، حجم بیشتری تقلید و بازسازی شرایط طبیعی حوزه قبل از توسعه شهری است. در این تکنیک LIDهدف از رویکرد 

نفوذپذیر های جوی باغچه، روکش به منظور مدلسازی رواناب شهری و از تکنیک SWMMشود. از مدل از آب باران به درون زمین نفوذ داده می

های مختلف می در زیر حوزه LIDهای منتخب استفاده شده است. نتایج حاکی از کاهش حجم روناب با اجرای LIDو مخازن ذخیره به عنوان 

جوی  LIDهای مختلف بر پارامترهای کمی و کیفی روناب خروجی مورد بررسی قرار گرفته است که اثر توامان سه LIDگذاری باشد. میزان تاثیر

سال را نشان  2( مربوط به بارش طراحی با دوره بازگشت % 1.91اغچه، روکش نفوذ پذیر و مخازن ذخیره، بیشترین کاهش در رواناب خروجی )ب

 % 2.92و  TPدر  % TSS، 22912در  %2292ها در رواناب خروجی حوزه )دهد و تکنیک مخازن ذخیره سبب بیشترین کاهش در غلظت آالیندهمی

 شود.  ( می TNدر 

 

      LID ،BMP، کرد نوینسیالب شهری، رویکلمات کلیدی: 

 

 

  مقدمه .1
 

نه تنها برای   LIDهای های توسعه کم اثر در بحث کنترل سیالب و کیفیت رواناب پرداخته می شود. تکنیکدر تحقیق حاضر به بررسی روش

 باشند.مدیریت رواناب شهری، بلکه به عنوان روشی مفید برای حفظ منابع آب مطرح می

های شهری جهت حفظ و یا برگرداندن شرایط هیدرولوژیکی طبیعی یک حوضه ی از روش های مدیریت روانابروش توسعه کم اثر یک 

ه آبریز و بهبود محیط زیست در آن است. در صورت تحقق اهداف در نظر گرفته شده در روش توسعه کم اثر، کاهش آلودگی منابع آب، افزایش تغذی

 .شود اب حاصل میهای زیر زمینی و افزایش کیفیت روانسفره

شوند. تصفیه آب در حین ها میهای شهری بدون هیچ تصفیه ای وارد رودخانههمچنین مقدار رواناب در کیفیت آب تاثیرگذار است. رواناب

 . [1] کندنفوذ نقش مهمی را در بهبود کیفیت آب ایفا می

وش توسعه کم اثر برای کنترل سیالب ناشی از رواناب و همچنین بهبود های نوین احیای رودخانه همانند ردر این تحقیق به استفاده از روش

ای توسعه کم اثر مورد بررسی قرار می گیرد و بهترین ترکیب از روش های سازهپردازیم. همچنین انواع روشها میوضعیت کیفی آب و حذف آالینده

 شود.های توسعه کم اثر با مد نظر قرار گرفتن معیارها، انتخاب می

های توسعه کم اثر در منطقه البرکرکی تشکیل شد و کار گروهی از مهندسان جهت تعیین و بررسی روش مناسب تکنیک 2212در سال 

آوری آب ها و مخازن جمع ها مرتب شدند. بر این اساس بشکههای توسعه کم اثر به ترتیب از باالترین تا پایین ترین عملکرد با توجه به امتیاز دهیروش

 . [2]  های سبز بیشترین و بام سبز پایین ترین امتیازها را گرفتندران در کنار پارکینگبا
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حجم  LIDهای ( در تحقیقی به مطالعه موردی کالیفرنیا با سه سناریو پرداختند و نشان دادند که با استفاده از روش.222تیاگی و همکاران )

 .  [3]گرددیابد و حتی به اندازه قابل قبولی به حالت قبل از توسعه یافتگی نیز بر میه شدت کاهش میهای سنتی برواناب منطقه به نسبت استفاده از روش

هکتار پرداختند. با توجه به ماسه ای بودن و  212تهران به مساحت تقریبی  22( به مطالعه موردی قسمتی از منطقه 13.1کاویانپور و همکاران )

رو نفوذپذیر، آسفالت نفوذپذیر و ترانشه نفوذپذیر بر پایه کم، سه سناریو از پنج سناریو اعمال شده شامل پیاده نفوذپذیری باالی خاک محدوده و شیب

 .3تواند طبق برخی از سناریوها باعث کاهش های توسعه کم اثر میها به این نتیجه رسیدند که اجرای روشافزایش نفوذ مقدار رواناب بودند. آن

 .[4]درصدی آلودگی ورودی به شبکه زهکشی گردد  .1دی و کاهش درصدی حجم رواناب ورو

مهندسی در حوضه آبریز مصر پرداختند و  های( در تحقیقی تحت عنوان اثر شرایط اقلیمی خشک روی طراحی تاالب2212رفایی و همکاران )

 های مهندسی در نظر گرفته شوداحی و نتیجتا عملکرد تاالبهای حاکم روی طرنتیجه گرفتند شرایط اقلیمی، مخصوصا دما، بهتر است به عنوان فاکتور

[2]  . 

( بر اساس پروژه استحصال آب باران که با سفارش شهرداری مشهد و با همت مسئولین و محققان مرکز تحقیقات کشاورزی 13.1منصوریان )

رزی و منابع طبیعی این استان در شهر مقدس مشهد در مرکز تحقیقات کشاو 2خراسان رضوی در محدوده مرکز آموزش کشاورزی و ساختمان شماره 

ها و نتایج ارزیابی اقتصادی و با توجه به فرضیات و همچنین آمار و اطالعات موجود، نسبت منفعت به انجام پذیرفت، نشان که بر اساس یافته ..13سال 

سال این پروژه فعال باشد  32باشد. به عبارت دیگر اگر طی االنه میدرصد س 2آید که نشان دهنده اقتصادی بودن پروژه با نرخ بدست می 14/1هزینه 

 . [1]منافع آن بیشتر از هزینه آن خواهد بود 

( در مطالعه ای که در شهر قزوین انجام دادند به این نتیجه رسیدند که اگر حجم مخازن و نیاز غیر شرب روزانه 13.1رشیدی و همکاران )

ساختمان و شرایط هیدرولوژیکی محاسبه شود، ذخیره سازی آب باران در مخازن به حداکثر رسیده و تعداد روزهای  ساکنان بر اساس شرایط فیزیکی

های بزرگ و کوچک به طور آوری آب باران وجود خواهد داشت. برای محاسبه پشت بامبیشتری برای تامین نیاز غیر شرب ساکنان از طریق جمع

گردد. همچنین برای حجم مخازن بزرگ و کوچک، به وزهای سال، نیازهای غیر شرب روزانه ساکنان تامین میکل ر %22و  %22میانگین به ترتیب 

های مسکونی بر اساس شرایط های ساختمانبام شرب ساکنان مهیا می شود. در نتیجه اگر سیستم سطوح آبگیر پشتکل نیازهای غیر %12و  %32ترتیب 

شود، کارایی و راندمان ها طراحی و محاسبه مییاز غیر شرب روزانه ساکنان و شرایط فیزیکی پشت بام ساختمانهیدرولوژیکی منطقه، درصد تامین ن

 . [2]کند های آبی ساکنان افزایش پیدا میسازی آب باران و تامین نیازسیستم برای ذخیره

در  LIDشهر تهران پرداخته شده است که با جانمایی  12ه های کمی و کیفی رواناب در منطقدر پارامتر LIDدر این تحقیق به بررسی تاثیر 

 های شهری انتخاب شده است.ها به منظور کاهش و بهبود کیفیت رواناباین منطقه، بهترین ترکیب آن
 

 

 ها مواد و روش .       2
 

 SWMMافزار نرم .    2-1
 

ها سازی جریان رواناب، بار آالینده رواناب شهری و همچنین حمل آنیهافزار تحلیل رواناب سطحی، امکان شببه عنوان نرم SWMMافزار نرم

افزار گذارد. این نرمدر اختیار کاربر می LIDهای طوالنی )شبیه سازی پیوسته( و شبیه سازی های دورههای مختلف فاضالب برای رخداداز میان سیستم

دهد. این مدل عالوه بر ( در حوضه آبریز را در اختیار قرار میWash-offها )نده( و شستشوی آالیBuild-upسازی افزایش تدریجی )امکان شبیه

های پذیری در انعکاس سناریوگی در استفاده، انعطافها عبارتند از: سادها دارد که برخی از آنهای فراوانی بر سایر مدلهای عنوان شده، برتریویژگی

 ..[.]اناب بینی کمیت و کیفیت روتوسعه و توانایی پیش

 

 مطالعه موردی      . 2-2
 

دقیقه  22درجه و  31الی  32درجه طول شرقی و  23الی  21کیلومتر مربع در محدوده جغرافیایی  1.222استان تهران با مساحتی نزدیک به 

 اقع شده است.های البرز وعرض شمالی واقع شده است. از نظر موقعیت نسبی، این استان در غرب دشت کویر و جنوب رشته کوه
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باشد. باشد. شیب عمومی منطقه طرح از سمت شمال به جنوب و از سمت شرق به غرب میدر استان تهران می 12منطقه مورد مطالعه، منطقه 

 باشد.بوده و شیب شرق به غرب منطقه کمتر از یک درصد می % 2/1جنوب منطقه حدود  -شیب شمال

های سبز منطقه را بدست آورده ) با ها و مساحت فضا، طول خیابانGISابتدا باید در  SWMMار افزبرای مدلسازی حوزه مورد نظر در نرم

زیر حوزه تقسیم کرده و مشخصات هر زیر حوزه جداگانه در  12حوزه را به  SWMMافزار استفاده از نقشه اتوکد منطقه(، سپس باید با استفاده از نرم

 نمایش داده شده است. 1های در شکل SWMMو تصویر مدل GIS ربوط به شیپ فایلشود، نمونه تصویر مافزار وارد مینرم

 

های ها کانالپذیر و مخازن ذخیره. جوی باغچههای نفوذها، روکشه در این تحقیق عبارتند از جوی باغچهمورد استفاد LIDهای تکنیک

 عریض و کم عمقی هستند که برای جلوگیری از فرسایش و مقابله با سیل در آن علفکاری شده است. 

پذیر، رواناب ناشی از های نفوذاستفاده شده است. روکش های منطقه از جوی باغچهدرصد خیابان 22در این تحقیق فرض بر این است که در

برد و مخازن ذخیره نیز به منظور ذخیره آب باران و بهبود وضعیت کیفیت آن مورد ها را از بین میآب باران را در خود نفوذ داده و بخشی از آالینده

 گیرد.استفاده قرار می

 باشند:(  به شرح زیر میWash-off( و شستشو )Build-upافزار برای تجمیع )معادالت استفاده شده در نرم

یابد تا زمانی که ( به صورت توانی افزایش میt( متناسب با زمان )Bها )در این تابع، تجمع آالینده برای تجمیع از تابع توانی استفاده شده است.

 به یک حد بیشینه برسد:

(1) 

 

 باشد.توان زمان می 3Cبرابر ثابت نرخ تجمع و  2Cمساحت یا طول(،  برابر بیشترین تجمع ممکن )جرم در واحد 1Cکه 

برای شستشو از تابع نمایی استفاده شده است. تجمع، یک منحنی رشد نمایی را تا رسیدن به حد بیشینه خود دنبال 

 کند.می

(3) 

 

             

     

                            

 
 SWMMتصویر مدل   -ب  ،  ها به همراه موقعیت کانال زهکشی در منطقه مورد مطالعهشیپ فایل زیرحوزه  -الف -1شکل 
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 باشد.( میdays/1تجمع ) برابر ثابت نرخ 2Cو   برابر بیشترین تجمع ممکن )جرم در واحد مساحت یا طول( 1Cکه 
 

 

 اجرای مدل  و تحلیل نتایج .        3
 

سازی شده که نتایج بدین هایی نظیر جوی باغچه، روکش نفوذپذیر و مخزن نگهداشت رواناب شبیه LIDبا در نظر گرفتن  SWMMمدل 

 باشد:ترتیب می
 

 و مخازن ذخیره روکش نفوذ پذیرو   اجرای جوی باغچه .        3-1
 

ها جوی باغچه در نظر گرفته شده است؛ و در مجموع درکل ناحیه مورد مطالعه حجمی برابر با  های زیرحوزهدرصد خیابان 22ر مدلسازی د

دهد که اجرای در نظر گرفته شده است. نتایج مربوط به پارامترهای کیفی در خروجی حوزه نشان می1mمتر مکعب جوی باغچه به ارتفاع  222292.

باغچه بر کاهش حجم رواناب، تغییر شود. اثرات جویدر رواناب خروجی می TPو  TSS ،TNهای غچه سبب افزایش غلظت آالیندهجوی با

 آورده شده است. 1ی اجرای آن در جدول پارامترهای کیفی رواناب خروجی و هزینه

، روکش نفوذپذیر mm/hr  3222و نفوذپذیری 2912 ، تخلخل mm  122، ضخامت  m  1های حوزه، در عرضی برابر بادر مدلسازی خیابان

شود. اثرات روکش نفوذپذیر بر کاهش رواناب، تغییر ها در خروجی حوزه میدر نظر گرفته شده است. روکش نفوذپذیر منجر به افزایش غلظت آالینده

 آورده شده است. 2ی اجرای آن در جدول پارامترهای کیفی رواناب خروجی و هزینه

هایی انتخاب شده که دارای سطح فضای سبز کافی برای مخزن در نظر گرفته شده است، محل جانمایی مخازن در زیر حوزه 4زی، در مدلسا

 2های پیرامون آن با درنظر گرفتن تراز ارتفاعی متصل شده است. در جدول استقرار مخازن وجود داشته باشد و به هر کدام از مخازن زیر حوزه

های انتقال شود. هزینه اجرای کانالها در رواناب خروجی حوزه میداده شده است. وجود مخازن سبب کاهش غلظت آالیندهمشخصات مخازن شرح 

ها به مخازن که شامل هزینه حفاری و هزینه پوشش بتنی کانال می باشد اثرات مخازن ذخیره بر کاهش رواناب، تغییر پارامترهای کیفی رواناب زیرحوزه

 آورده شده است. 3ی کل  اجرای آن در جدول و هزینهرواناب خروجی 

 

 هزینه اجراو روکش نفوذ پذیر  اثرات جوی باغچه و  -1جدول

                 روکش نفوذ پذیر   جوی باغچه 

 1292 1942 درصد کاهش حجم رواناب

 922. 1911 در رواناب خروجی TSSدرصد افزایش غلظت  

 ... .192 ناب خروجیدر روا TN درصد افزایش غلظت 

 12922 2912 در رواناب خروجی TPدرصد افزایش غلظت  

 222342 23212 قیمت واحد حجم کاهش رواناب ) تومان(

 1213232322 11213.22 هزینه اجرا )تومان(
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 هزینه کانال انتقالو  مشخصات مخازن ذخیره  -2جدول

 شماره مخزن
هزینه اجرای 

 کانال انتقال

احد حفاری قیمت و

 کانال )تومان(

قیمت واحد پوشش 

 بتني کانال )تومان(

حجم    

 مخزن

تعداد 

های زیرحوزه

 ورودی به مخزن

R5 3.01146471 31614 11114 1044 3 

R6 6103653470 31614 11114 5164 3 

R3 01551.61 31614 11114 56444 0 

R0 04.3161.7. 31614 11114 56444 0 

 516310503 ومان(هزینه کل کانال )ت

     

 

 

 

 و هزینه اجرا  ها LIDمشخصات  -3جدول

 مخزن میزان هزینه و اثربخشی 
جوی باغچه و روکش 

 نفوذپذیر 

جوی باغچه و روکش 

 نفوذپذیر و مخزن

 12922 12922 .9. درصد کاهش حجم رواناب

 12911 12911 2292 در رواناب خروجی TSSدرصد کاهش غلظت  

 11921 11921 .2.94 در رواناب خروجی TN درصد کاهش غلظت 

 22922 22922 21911 در رواناب خروجی TPدرصد کاهش غلظت  

 31.322 31.322 122412 قیمت واحد حجم کاهش رواناب ) تومان(

 31443122. 31443122. 2113122.2 هزینه اجرا

 .122.241429 هزینه اجرای کانال انتقال

 .1.2214229. هزینه کل )تومان(  

   

 

در مدلسازی اثر توامان جوی باغچه و روکش نفوذپذیر در نظر گرفته شده است که مطابق بر نتایج، سبب کاهش رواناب خروجی و افزایش در 

ر جدول ی اجرای آن دشود. اثرات آن بر مقدار رواناب خروجی، تغییر پارامترهای کیفی رواناب خروجی و هزینهغلظت آالینده در رواناب خروجی می

 آورده شده است. 3

ها در رواناب اثر توامان جوی باغچه ،روکش نفوذپذیر و مخازن ذخیره سبب کاهش  مقدار رواناب خروجی حوزه و کاهش غلظت آالینده

 ت.آورده شده اس 3ی اجرای آن در جدول شود. اثرات آن بر کاهش رواناب، تغییر پارامترهای کیفی رواناب خروجی و هزینهخروجی می
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 ها LIDنمودار مقایسه ای درصد کاهش حجم رواناب - -ها  ، ب LIDهزینه  نمودار مقایسه ای -الف  -3شکل 

 

 

    

مقایسه دبی رواناب خروجی میان مخزن   -، ب  LIDمقایسه دبی رواناب خروجی میان جوی باغچه، روکش نفوذپذیر و بدون    -. الف2شکل 

 ذخیره، جوی باغچه و روکش نفوذپذیر و مخزن ذخیره، جوی باغچه و روکش نفوذپذیر
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 در رواناب TN مقایسه تغییر در غلظت  -ج،   در رواناب TPمقایسه تغییر در غلظت  - بدر رواناب ،  TSSمقایسه تغییر در غلظت  -الف -3شکل
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تهران می باشد، و رواناب حاصل از بارش با  12بر رواناب شهری پرداخته شده که حوزه مورد مطالعه، منطقه  LIDثیر در این مقاله به بررسی تا

ها، جوی باغچه، روکش نفوذ پذیر ، مخازن ذخیره و ترکیب های اختصاص داده شده به زیر حوزه LIDساله در مدل لحاظ شده است.  2دوره بازگشت 

LID مطابق با نتایج مدل، اجرای باشد. های مذکور میLID گردد و ترکیب سه بب کاهش رواناب خروجی از حوزه میسLID  جوی باغچه، روکش

نفوذپذیر و مخزن ذخیره به صورت همزمان منجر به بیشترین تاثیر بر کاهش رواناب خروجی شده است و در مراتب بعدی جوی باغچه و روکش 

دهد که مخزن ذخیره و به تبع آن ترکیب ها نشان میو جوی باغچه قرار دارد. نتایج مربوط به غلظت آالینده نفوذپذیر، روکش نفوذپذیر، مخازن ذخیره

های دیگر سبب افزایش غلظت  LIDشود اما می TNو  TSS ،TP جوی باغچه، روکش نفوذپذیر و مخزن ذخیره سبب کاهش غلظت LIDسه 

حاظ هزینه،  اجرای همزمان جوی باغچه، روکش نفوذپذی و مخزن ذخیره بیشترین هزینه را در بر دارد شوند. به لها در رواناب خروجی حوزه میآالینده

 باشند. و در مراتب بعدی روکش نفوذ پذیر، روکش نفوذ پذیر و جوی باغچه، مخازن ذخیره و جوی باغچه می
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