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 چکیده 

آب بارندگی در  جاری شدنهای حاصل از تمرکز و در معرض رواناب خشکجمعیتی مناطق خشک و نیمهغالب مراکز     

 کیلومتر مربع در دامنه جنوبی بینالود قرار گرفته است.  98/43شهر نیشابور با مساحت  باشند.شهر میهای خیابان

 گسترش از ناشی خساراتدر کاهش  رواناب سطحی مدیریت نوین هایهدف از این تحقیق برآورد تاثیر روش

ای هاین مطالعه پس از شناسایی روش در باشد.نیشابور می آب منابع بر کاهش فشار همچنین و شهری هایبروانا

پارامترهای  سپسها در سطح شهر پرداخته شده است. یابی آنبه مکان ،مدیریت رواناب سطحی یقابل اجرا

تاثیر هر کدام از  در این تحقیق ترسیم شده است.شهر  جریان خروجی و هیدروگراف تعیینSCS یدروگراف مثلثی ه

در کاهش حجم  یکداری رواناب سطحی و ظرفیت نفوذ هر با توجه به ظرفیت نگه در نظر گرفته شده یکارهاراه

ناب تولیدی در روا هزار مترمکعب 34حدود دهد که از . نتایج نشان میشده استرواناب تولیدی از شهر محاسبه 

کارهای پیشنهاد شده کاهش توان با راهرا می آناز  مترمکعبهزار  4/14حدودا  درصد یعنی 4/4حدود شهر تنها 

 اجرای سطح افزایش در نتیجه و کارهای پیشنهادیبا راه مسئوالن و مردم بیشتر داد. بدیهی است درصورت آشنایی

کمبود منابع آب در این در عین حال و  گرفتگی معابر شهریآب ناشی از گونه اقدامات در کل شهر مشکالتاین

 . کاهش خواهد یافت شهرستان

 

 رواناب سطحی، آبگرفتگی معابر، منابع آب، شهر نیشابور کلیدواژه:

 

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 1 

 آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشیار گروه . 2

  ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانمدیریت مناطق بیابانیگروه . استاد 4

 کارشناسی ارشد منابع آب، امور آب ناحیه نیشابور. 3
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  مقدمه

متداول شد که مبتنی بر تخلیه و دفع  22و  18های نوین در زمینه کنترل رواناب در مناطق شهری در قرن ایده

های آب سطحی با پوشش سخت های زهکشی و شبکه. سامانهبوده استی هرچه دورتر از سریع سیالب و به فاصله

شوند تا سرعت جریان را زیادتر نموده و توان تخلیه سیالب را افزایش دهند. اما عدم طراحی بدین منظور احداث می

شود که شبکه داری مناسب، باعث میداری و نگهبرصحیح، اشباع شدن سریع شبکه به علت توسعه شهری، عدم بهره

گرفتگی ها دچار آبها و کوچهدر اکثر موارد قادر به ایفای صحیح وظایف خود نبوده و با کوچکترین بارندگی خیابان

بررسی  در (1888)1آمریکا زیست محیط از حفاظت به همین دلیل آژانس. (1481بخش، شوند. )خداشناس و تاج

 مدیریتی اقدامات بهترین از استفاده لزوم بر که کنداستفاده می 2کم اثرات با توسعه مفهوم از شهری رواناب مشکالت

 افزایش ها،سیالب اوج دبی و رواناب انداختن حجم تأخیر به و کاهش اقدامات را شامل این و مزایای .دارد تأکید4

 هوا، کیفیت بهبود های گرمازا،انرژی کاهش کربن، تجزیه افزایش ها،سیالب آلودگی زیرزمینی، کاهش هایآب تغذیه

غفوری  داند.اراضی می ارزش باالبردن و انسان سالمت بهبود و تفرجگاه، وحش حیات آبزیان، زیستگاه افزایش

های بسیار پیچیده و حاصل تغییر در کاربری اراضی دانسته که رفتار (، آبخیزهای شهری را محیط1494)

ها در های طبیعی دارند. وی ضمن بررسی اهمیت نقش مسیلیکی کامال متفاوتی با حوضههیدرولوژیکی و هیدرول

های گیرها، تاالبهای کنترل درجا، کمیت و کیفیت رواناب شامل آشغالمدیریت آبخیزهای شهری، به تکنیک

سعدالدین و . ها پرداخته استهای زیرزمینی و روزمینی جهت بازیافت رواناب و عملکرد آنساخته شده، تانک

آوری آب باران از بام ساختمان دانشگاه علوم سنجی اجرای سامانه جمع(، در تحقیقی به امکان1481همکاران )

کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از نظر بیالن آبی و کیفیت آب پرداختند. نتایج محاسبه بیالن آبی نشان از موثر 

های خشک سال دارد. فشار مصرف آب شیرین به ویژه در ماه آوری بر کاهشبودن مقادیر آب باران قابل جمع

 شده آوریرواناب جمع اول بخش ویژه به شد مشخص شده آوریجمع باران آب کیفی تحلیل و تجزیه همچنین در

 از ورود اصلی مخزن به ورود از قبل مناسب طراحی با اولیه دهنده انحراف و فیلتر نصب با بایستی و باشدنمی مناسب

 هایمزیت از استفاده هدف با تحقیقی در (،2212) 3همکاران و هونکگردد. فانگ خودداری آب ذخیره سامانه به آن

 منبع این از استفاده پتانسیل آنالیز و محاسبه به شیجیاژوانگ، شهر شدنشهری بعد از بارندگی از ناشی هایرواناب

 تبدیل سطحی هایرواناب یکپارچه مدیریت همچنین و استفاده آوری،جمع که رسیدند این نتیجه به و پرداختند آب

و  دهد،می کاهش را هاهزینه و افزایش را درآمدها شیجیاژوانگ مانند خشکی شهر در که است شده موضوع مهمی به

 سطحی هایرواناب منابع از منطقی استفاده که ن اظهار داشتنددارد. همچنی مطابقت پایدار توسعه مفهوم با امر این

   دارد. فوری هایراه حل و مطالعه به نیاز که است ایمسئله

به منظور کاهش حجم سطحی  هایرواناب های نوین مدیریتروش آید استفاده ازهمانطور که از مرور منابع برمی 

رشد، با توجه به جمعیت روبه رو به گسترش است.  رواناب در سطح شهر و استفاده از آن به عنوان یک منبع آب

ها از منابع آب زیرزمینی، و اضافه برداشت ، خشکسالینیشابور ها در سطح شهروقوع مشکالت ناشی از جریان هرزآب

 در  رواناب سطحی مدیریت اجرا قابل هایروشبرآورد تاثیر انتخاب شد. هدف از این تحقیق این شهر برای مطالعه 

                                                           
1.U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) 
2.Low Impact Development (LID) 
3.Best Management Practice (BMP) 
4.Fanghong et al. 
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-می نیشابور شهرستان آب منابع بر کاهش فشار و شهری هرزآبهای گسترش از ناشی خسارات و مخاطراتکاهش  

 .باشد

 

  هامواد و روش

طول شرقی قرار  49° 42́ 24̋تا  49° 34́عرض شمالی و   43°41́تا  43° 12́ 28̋شهر نیشابور در محدوده       

باشد و بر خشک سرد میسرد تا نیمهبندی آمبرژه دارای اقلیم خشکمنطقه مورد مطالعه طبق طبقهگرفته است. 

ساله ایستگاه هواشناسی  22شود. بر اساس آمار خشک محسوب میاساس تقسیم دومارتن جزء اقلیم خشک تا نیمه

متر بوده که بیشترین بارندگی در ماه میلی 33/244( میانگین بارندگی در این شهر 1432-1481شهر نیشابور )

متر رخ داده است. به طور میلی 32/2بارندگی در ماه مرداد با میانگین  متر و کمترینمیلی 33/34بهمن با میانگین 

-درصد می 33و  22، 2، 41کلی سهم متوسط فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان از بارش ساالنه به ترتیب حدود 

 افکنه قرار گرفته است.  درصد روی مخروط 2باشد. شهر نیشابور با شیب حدود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 نیشابور در شهرستان منطقه مورد مطالعه موقعیت -(1شکل )
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 :هامواد و روش

داشت های نگهسیستم هفت روش در دنیا، های ممکن مدیریت رواناب سطحیدر این تحقیق پس از شناسایی روش

 نفوذ آب هایچاهک و 3، مخازن زیرزمینی4، حوضچه نفوذ3پذیررو نفوذ، پیاده4، کانال علفی2، ترانشه نفوذ1زیستی

  (.1482انتخاب شدند )لگزیان و همکاران،  امر با کارشناسان و متخصصان مشورت پس از  3 باران

-دانستن حداقل شرایط الزم برای استقرار هر طرح اجرایی، به مکان در مرحله بعد با استفاده از بازدیدهای میدانی و

های انتخاب و پس از مشورت مجدد با کارشناسان امر مکان های انتخاب شده در سطح شهر پرداخته شدیابی روش

 .شده تایید نهایی گردید

 :استفاده شده است 9از فرمول کارتر حوضه در این تحقیق به منظور بدست آوردن زمان تمرکز

TC = 0.2 
 𝐿0.6

J0.3
                                    )1(                                                                            

زمان تمرکز حوضه بر حسب  CTشیب متوسط حوضه )متر به متر( و  :Jطول آبراهه اصلی )کیلومتر(،  :Lکه در آن 

همچنین برای بدست آوردن هیدروگراف و حجم رواناب تولیدی شهر از روش  .(1888، 8وانلیستا) باشدساعت می

آید و حجم رواناب برابر بدست می (2)استفاده شده است، در این روش دبی اوج از رابطه  SCSهیدروگراف مثلثی 

 :باشدبا سطح زیر مثلث می

QP= 0.75 * C I A                              )2(           

سطح  Aشدت بارندگی ) اینچ در ساعت( و :Iضریب رواناب،  :Cدبی اوج )فوت مکعب بر ثانیه(، :PQکه در آن  

زمان تمرکز در  33/2در این رابطه زمان تا اوج برابر با زمان تمرکز و زمان پایه هیدروگراف  باشد.حوضه )ایکر( می

داشت و کارها در کاهش حجم رواناب با داشتن ظرفیت نگهتاثیر هر کدام از راه .(1882)وانلیستا، شود نظر گرفته می

های نرخ نفوذ سیستم شود.کار در مدت بارش طرح )برابر با زمان تمرکز( محاسبه میهمچنین ظرفیت نفوذ هر راه

متر بر ساعت و  223/2متر بر ساعت، کانال علفی  212/2داشت زیستی، ترانشه نفوذ و حوضچه نفوذ برابر با نگه

 برای، (2221راهنمای مدیریت رواناب سطحی جورجیا،شود )متر بر ساعت در نظر گرفته می 21/2رو نفوذپذیر پیاده

شد.  گیریمتر نمونه 3پی کنده شده برای احداث ساختمان به عمق  4های نفوذ آب باران، از برآورد نرخ نفوذ چاهک

نه از پایین مویک نمونه از باالی شهر، یک نمونه از وسط و یک ن عی شده است تاس برداریهای نمونهدر انتخاب محل

)وانلیستا،  ول مربوطهحداقل نرخ نفوذپذیری آن از جد ،و پس از تعیین بافت خاک در هر الیه شود شهر گرفته

پس از مشورت با  ،در وضعیت موجود شهر مشخص و برای هر پروفیل میانگین نرخ نفوذپذیری مشخص شد. (1882

-سانتی 92و شعاع  متر 3عدد چاهک نفوذ با عمق متوسط  422کارشناسان شهرداری مشخص شد که حدودا تعداد 

 را محاسبه کرد، در این روش  هاداری شده در این چاهکتوان حجم نگهبدین طریق می که وجود دارددر شهر  متر

                                                           
1.Bioretention Systems 

2.Infiltration Trench  

3.Grass Channel 

4.Porous Paver Systems 

5.Infiltration Basin 

6.Underground Detention 
7.Soak Away 
8.Carter 
9. Wanielista  
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ها نرخ نفوذی عدد از آن 122ی خاک باالی شهر، برابر با نمونه ها نرخ نفوذیعدد از چاهک 42فرض شده که تعداد 

پایین شهر را  ها نرخ نفوذی مشابه با نمونه گرفته شده از قسمتعدد از آن 442برابر با نمونه وسط شهر و تعداد 

مقدار در حوضچه را دارد که این  داشت آبحوضچه نفوذ توانایی نگه چاهک نفوذ و کارهای نامبرده فقطاز راه دارند.

 حجم برآوردمتر لحاظ شده است. سانتی 22( و دراین تحقیق مقدار 3متر بیان شده )سانتی 22تا  14بین نفوذ 

 شده تمام هایهزینه در ایهعمد که تاثیر باران آب استحصال سیستم اجزاء تریناصلی از یکی عنوان ذخیره به مخزن

 رابطه توان ازمی مشخص سطح یک از حاصل رواناب مقدار محاسبه برای است. برخوردار ایویژه اهمیت از دارد، طرح

 :(1499)طباطبایی یزدی و همکاران،  نمود استفاده (4)

           )متر مکعب(روانابحجم  = (            سطح آبخیز )مترمربع( * بارندگی )متر( * ضریب رواناب4)             

بارندگی میانه در ماه و یکبار با کمترین  بیشترینبه منظور اطمینان یافتن از پر شدن مخزن، حجم مخزن یکبار با 

به بهمن ماه با  مربوط بیشترین میانهشود. گرفته می هر ماه میانگین آن برآورد شده و سپس از حجم بدست آمده در

حجم بدست آمده برای مرداد ماه صفر  لذا، باشدمتر میمیلیو کمترین میانه مربوط به مرداد ماه با صفر  34/44

. گرددمیتقسیم و حجم نهایی مخزن محاسبه  2آید در نتیجه حجم محاسبه شده برای بهمن ماه بر بدست می

 ضرایب رواناب روش ( از جدول تعیین4( و )2در رابطه )همچنین در این تحقیق برای بدست آوردن ضرایب رواناب 

به ترتیب  2 و 1ول اجدهمچنین (. 1893سال استفاده شده است )چاو و همکاران،  2استداللی با دوره بازگشت 

 دهد.مساحت کاربری و ضریب رواناب را سطح شهر و آبخیز باالدست مخازن زیرزمینی نشان می

 

 شهر نیشابور دوره بازگشت دو ساله در مساحت و ضریب رواناب هر کاربری در -1جدول

 ضریب رواناب (هکتار) مساحت کاربری

 29/2 94/41 فضای سبز عمومی

 34/2 83/1 پارکینگ

 34/2 34/38 اداری

 34/2 33/11/144 آموزشی

 34/2 32/1144 مسکونی

 34/2 24/132 تاسیسات عمومی

 34/2 32/98 درمانی

 34/2 4/4 مذهبی

 34/2 94/43 تجاری

 34/2 31/44 ورزشی

 34/2 43/34 توریستی

 44/2 23/22 ورزشگاه انقالب

 29/2 94/2 استادیوم تختی

 41/2 48/13 باغداری

 41/2 33/343 کشاورزی

 34/2 34/141 روپیاده

 34/2 44/1234 خیابان آسفالته

 33/2 18/4398 مساحت کل
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ها در پارکینگهمانطور که از جدول باال مشخص است بیشترین مساحت به مناطق مسکونی و کمترین مساحت مربوط به     

باشد. همچنین کمترین ضریب رواناب مربوط به فضای سبز عمومی و بیشترین ضریب رواناب به مناطق سطح شهر می

 مسکونی و سطوح آسفالت تعلق دارد.

 

 اراضی سطح آبخیز باال دست هر مخزنمساحت و کاربری  -2جدول

 

   

 

 

مساحت کاربری  هاکاربری  (هکتارسطح آبخیز ) مکان مخزن

 (هکتار)

 ضریب رواناب

 

 انتهای بلوار دانش

 

31/23  

 

 29/2 84/2 فضای سبز

 34/2 43/13 مسکونی

 34/2 43/2 تجاری

 34/2 33/9 خیابان

 

 پارک قلم

 

33/9 

 29/2 43/1 فضای سبز

 34/2 12/4 مسکونی

 34/2 28/2 خیابان

 

 

 پارک کوروش

 

 

83/22 

 29/2 48/4 فضای سبز

 34/2 3/11 مسکونی

 34/2 32/2 پارکینگ

 34/2 11/2 تاسیسات عمومی

 34/2 98/3 خیابان

 

 

 

 پارک کشتارگاه
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 29/2 23/2 فضای سبز

 34/2 31/3 مسکونی

 34/2 1/2 تجاری

 34/2 12/2 مذهبی

 34/2 22/2 کارگاه صنعتی

 34/2 13/2 دبستان

 34/2 81/4 خیابان

 

 پارک الله

83/8  34/2 32/3 مسکونی 

 34/2 42/2 خیابان

43/12 پارک پاستور  34/2 39/8 مسکونی 

 34/2 48/2 خیابان

44/11 پارک شقایق    34/2 1/8 مسکونی 

 34/2 33/2 خیابان



3 

 

های انتهایی شهر که هایی از کانالاین تحقیق به منظور محاسبه کاهش حجم رواناب ناشی از نشت در قسمتدر  

 ، استفاده شده است: برای بستر با نفوذپذیری متوسط  1از فرمول کاستیاکف دارند،بستر خاکی 

 (3            ) 
1.9

Q𝟎.𝟒
                                     =∂ 

  دبی طرح در کانال بر حسب مترمکعب بر ثانیه است.  Qدرصد دبی نشت نسبت به دبی طرح و  ∂در این رابطه 

 

 نتایج    

جداول زیر خالصه محاسبات هیدرولوژیکی در مورد برآورد هیدروگراف خروجی از شهر و همچنین حجم برآورد    

 :دهدرا نشان میکار شده هر راه

 محاسبات ابعاد هیدروگراف واحد مثلثی برای شهر نیشابور -4جدول

شدت بارندگی  (هکتارسطح شهر )

 بر ساعت( مترمیلی)

مکعب  متردبی اوج ) ضریب رواناب شهر

 بر ثانیه(

 –زمان تا اوج 

زمان تمرکز 

 )ساعت(

 زمان پایه )ساعت(

18/4398 44/3 33/2 924/22 43/2 4/3 

 

-را نشان می (43/2) شده و نفوذ داده شده چاهک نفوذ آب باران در مدت بارش طرح داریحجم نگه ول چهارجد    

عدد چاه جذبی و همچنین کاهش دبی ناشی از نشت و کم  422دهد، پس از در نظر گرفتن کاهش حجم ناشی از 

ن پایه و (، هیدروگراف نهایی شهر با ثابت فرض کردن زما4کردن این دو از دبی اولیه محاسبه شده در جدول )

 (.4شود )شکلکاهش دبی اوج ترسیم می

 در شهر نیشابور و پیشنهاد شده های موجودحجم چاهک -3جدول

داری شده )متر حجم آب نگه تعداد ارتفاع متوسط )متر( ده )متر مربع(عمساحت قا کارنام راه

 مکعب(

 نفوذ هایچاهک

 موجود 

422/2 3 422 2/1423 

 نفوذ هایچاهک

 پیشنهاد شده

422/2 3 3 11/23 

 

 

 

 

                                                           
1. Kostiakov 
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 در شهر و پیشنهاد شده های موجودنفوذ داده شده چاهک آب حجم -4جدول

 دهعمساحت قا کارنام راه

 )متر مربع(

)متر بر  نرخ نفوذ تعداد )متر( ارتفاع

 ساعت(

حجم  نفوذ داده 

 شده )متر مکعب(

 

 چاهک نفوذ

 موجود

 

422/2 

 

3 

442 21/2 42/24 

122 228/2 33/3 

42 232/2 49/22 

 چاهک نفوذ

 پیشنهاد شده

422/2 3 3 23/2 38/1 

4 21/2 21/2 

 

آید که پس از ضرب این عدد در دبی درصد بدست می 43/2( درصد دبی نشت نسبت به دبی کانال 3) در رابطه    

آید و با توجه به بدست می مترمکعب بر ثانیه2 /113خروجی از شهر، دبی نشت در طول یک کیلومتر کانال برابر با 

کیلومتر در دبی نشت  13های اصلی شهر نفوذپذیر و خاکی است، از ضرب این کیلومتر از کانال 13که حدود این

 این دبی که استمترمکعب بر ثانیه  93/1دبی نشت نهایی بدست آمده برابر با  ،بدست آمده برای یک کیلومتر

 ر مدت بارش طرح خواهد داشت.مترمکعب د 14821 /33 با حجمی برابر 

 دهد.ضرایب میانگین وزنی محاسبه شده در سطح باالدست مخازن زیرزمینی را نشان می 3جدول 

 شده برای هر مخزن بینیپیشضریب رواناب وزنی  -3جدول

انتهای بلوار  مخزن

 دانش

پارک  پارک کوروش پارک قلم

 کشتارگاه

 پارک شقایق پارک پاستور پارک الله

 34/2 34/2 34/2 32/2 34/2 34/2 32/2 روانابضریب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 با دوره بازگشت دوساله شهر نیشابور SCS هیدروگراف مثلثی - (2)شکل
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 انتخاب شده برای شهر نیشابورکارهای راهتوسط سایر  در مدت بارش طرح را نفوذ داده شده حجمزیر  جدول    

 :دهدنشان می

 های انتخاب شده برای شهر نیشابورکارراهحجم نفوذ میزان   -3جدول

در مدت  حجم نفوذ داده شده )متر بر ساعت( نرخ نفوذ )متر مربع( مساحت کارراه

 )متر مکعب( بارش طرح

 43/1198 2123/2 88/48341 داشت زیستیسیستم نگه

 48/43 2123/2 43/1233 ترانشه نفوذ

 83/84 223/2 21/4823 کانال علفی

 34/832 21/2 91/32423 نفوذپذیررو پیاده

 31/21 2123/2 34/314 حوضچه نفوذ

نشان داده شده  3در مرحله آخر پس از محاسبه ضرایب وزنی رواناب برای سطح باالدست مخازن که در جدول     

 باشد: می 9است، حجم بدست آمده برای مخازن مطابق جدول 

 حجم نهایی محاسبه شده برای هر مخزن -9جدول

انتهای بلوار  مخزن

 دانش

پارک  پارک قلم

 کوروش

پارک 

 کشتارگاه

 حجم کل پارک شقایق پارک پاستور پارک الله

حجم )متر 

 مکعب(

83/4333 89/1218 32/2334 39/1433 93/1283 82/1313 19/1423 28 /12829 

  
کارهای مدیریتی از حجم کل رواناب شهر در نمودار زیر نشان دهنده میزان کل حجمی است که توسط به اجرا در آمدن راه

 دوره بازگشت دو ساله کاسته خواهد شد.

 ساله 2بازگشت کل حجم رواناب کاسته شده در اثر اجرای اقدامات مدیریتی در دوره  -(4شکل )
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 گیریبحث و نتیجه

تر از سریع های زهکشی(، رواناب سطحی را هرچههای سنتی انتقال رواناب سطحی در شهرها )جویسیستم

کنند تا پتانسیل خطر و خسارت سیل را کاهش دهند. قبل از اینکه آب در مجاری انتقال ها و مردم دور میساختمان

-ها و پارکینگها، جادهزارها، چمنی آبی انتقال پیدا کند، رواناب در سطح ساختمانترین بدنهجمع شود و به نزدیک

-های حیوانی را در سطح شهر میجوی، شیمیایی، محصوالت نفتی و آلودگی هاییهای روباز حرکت کرده و آلودگی

های در دهه (.2211، 1هاتچینسونکنند )شود که رواناب سطحی را دریافت میهایی میشوید، و موجب آلودگی آب

 (.2212 ،2باربوساهای زهکشی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است )اخیر کنترل منبع نسبت به تخلیه در شبکه

مدیریت رواناب سطحی  ،کارهای بیولوژیکی و فیزیکیراه از بدین منظور در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده

ها در شهر نیشابور، از رواناب سطحی نیز در منبع صورت گیرد تا عالوه بر کاهش مشکالت ناشی از جریان هرزآب

مکعب رواناب تولید شده در دوره متر 344421ازدهد که مینتایج این تحقیق نشان  .شودبطور بهینه استفاده 

درصد از حجم کل است،  4/4مترمکعب از آن را که برابر  14483توان به میزان بازگشت دو ساله در شهر نیشابور می

 هکل رواناب تولید شدکارهای پیشنهاد شده کاهش داد. البته روشن است که این میزان در مقایسه با حجم توسط راه

هایی که مالک و زمین های بارز شهرکارهای پیشنهاد شده در مکانراهکه  میزان کمی است ولی باید توجه نمود

ها است که طبعا در صورت آشنایی و آگاهی مسئوالن و مردم شهر با این روش در نظر گرفته شده خصوصی ندارند،

کارها امید داشت که در این استقرار هر چه بیشتر این راهتوان به همکاری شهرداری و مردم در خصوص احداث و می

و کاهش مشکالت ناشی از جریان  صورت عالوه بر کاهش حجم قابل توجهی از رواناب سطحی و نفوذ آن به زمین

  تر خواهیم داشت. سالم، محیط زیستی سبزتر و هابروانا
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The hydrologic effect of stormwater runoff management alternatives for Neishabour 

City_Iran 

 

Abstract: 

Most of inhabiting centers in arid and semi-arid regions are exposed to runoff from the 

concentration and flowing of stormwater on the streets in cities. Neishabour City with an area 

of 34.9 square kilometers is located on the southern slopes of the Binaloud Mountains. The 

purpose of this study is to estimate the impact of several management techniques to reduce 

surface runoff and in turn, to reduce the damages caused by expanding storm water in the city 

as well as to reduce the pressure on water resources in Neishabour City. In this study, 

following the identification the applicable stormwater management alternatives, adequate 

attempts were conducted to allocate potential appropriate sites concerning the alternatives. 

Using the SCS triangular synthetic hydrograph, the stormwater hydrograph of the city in the 

downstream of Neishabour was calculated. The impact of each stormwater management 

alternative on the reduction of volume of the runoff was estimated considering the storage 

and infiltration capacities of the alternatives. The analysis indicates that for 2-year return 

period, approximately, 45500 cubic meters surface runoff is passes through the outlet 

channels of the city and a small proportion (3.5 per cent) of the runoff generated in 

Neishabour can be reduced by the management alternatives. It is comprehensible that through 

education and outreach provided for officials and communities of the city and the extension 

of these alternatives, it will be possible to alleviate the stormewater problems as well as 

shortage of freshwater resources in Neishabour.  

 

Keywords: Surface Runoff, Innundation, Water Resource, Neishabour City 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




