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چکیده
با توجه به شرایط اقلیمی و محدود بودن منابع آب نیازمند مدیریتی هدفمند و هوشمند هستیم .تغییرات
بارش و دما ،تغییر سطوح آب چاهها و آبهای زیرزمینی مدیریت روانابها از اهمیت باالیی برخوردار است.
به دلیل آسفالت بودن سطح وسیعی از معابر در سطح شهر و به دنبال آن غیرقابل نفوذ بودن معابر ،رواناب
ها و سیالبها در شهرها افزایشیافته است که عالوه بر ایجاد خسارات از قبیل آبگرفتگی معابر سبب می
گردد حجم زیادی آب از دسترس خارج شود .افزایش صعودی خـسارات سـیل در دهه گذشته خأل وجود
روشی هوشمند جهت مدیریت در بحران و همچنین ذخیرهسازی آب باران در شرایط عادی را بر ما آشکار
کرده است .زیرساختهای سبز در شهر بسیار کارآمد هستند چنین زیرساختهایی با جذب و فیلتر رواناب
بارندگی میتوانند به کاهش سیل و آلودگی آب کمک کنند بعالوه سبب افزایش فضای سبز و زیبایی منظر
میگردد .اینترنت اشیا نوآوری جدیدی است که با کمک سنسورهایی از قبیل دما ،مجاورت ،سرعت ،شدت،
حرکت ،فشار ،کیفیت هوا و رطوبت شبکه آبهای سطحی را از راه دور کنترل کند .با استفاده از اینترنت
اشیا و تعریف کدگذاری و با کمک سنسورهای تعبیهشده میتوان روانابها را به سمت قنوات و منهولهای
آب و فاضالب در شرایط عادی و بحرانی هدایت و مدیریت کرد .این سامانهها فشار را از طبیعت و سیستم
آب و فاضالب فعلی برداشته درنتیجه بهرهوری و کاهش هزینهها را به دنبال دارد .با کاهش دیاکسید
کربن ،ذخیرهسازی آب ،کاهش گازهای گلخانهای و سازگاری و تابآوری شهری را در مواجه با تغییرات
اقلیمی داشته باشد که باعث افزایش کیفیت شهروندان و حفاظت از زیستبوم منطقه گردد.

واژگان کلیدی :اینترنت اشیا ،زیرساختهای سبز ،رواناب ،تغییر اقلیم
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Abstract
Due to climatic conditions and limited water resources, we need purposeful
and intelligent management. Changes in precipitation and temperature,
changes in water levels of wells and groundwater, runoff management are of
great importance. Due to the asphalt of a large area of roads in the city and the
consequent impenetrability of roads, runoff and floods in cities have increased,
which in addition to causing damage such as flooding of roads causes a large
volume of water out of reach. Be. Rising flood damage over the past decade
has revealed the lack of an intelligent way to manage the crisis, as well as to
store rainwater under normal conditions. Green infrastructures in the city are
very efficient. Such infrastructures can help reduce floods and water pollution
by absorbing and filtering rainwater runoff. Also, they increase the green space
and the beauty of the landscape. The Internet of Things is an innovation with
the help of sensors such as temperature, proximity, speed, intensity, humidity
to control the surface water network. Using the Internet of Things, coding is
guided by built-in sensors such as motion, humidity, pressure, and air quality.
These systems remove the pressure from nature and the current water and
sewage system, thus resulting in productivity and cost reduction. Managed
CO2 reduction, water storage, greenhouse gas reduction, and urban adaptation
and resilience in the face of climate change will increase the quality of citizens
and protect the region's ecosystem.

Keywords: Internet of Things, Green Filter, Runoff, Climate change.
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 -1مقدمه
ارتباط تنگاتنگی بین چرخه هیدرولوژی و سیستم اقلیمی وجود دارد .هر تغییری در اقلیم کلیه عناصر هیدرولوژی را تغییر می
دهد .با توجه به افزایش  CO2و به دنبال آن وقوع گرمایش جهانی یکی از چالشهای مهم در جهان رقابت برای دسترسی برای
منابع آب هست ] .[1کشور ما در منطقهای خشک و نیمهخشک واقعشده و منابع آب محدودی دارد و تغییر اقلیم در آن محتمل
است ] .[2با تغییرات بارش و دما ،تغییر سطوح آب چاهها و آبهای زیرزمینی و استفاده نادرست از منابع و کاهش منابع سطحی
و زیرسطحی آب مدیریت روانابها از اهمیت باالیی برخوردار است.
یک اصل اساسی و مهم در مدیریت منابع آبی شناخت منطقه و بررسی شرایط فعلی است .به دلیل آسفالت بودن سطح وسیعی
از معابر در سطح شهر و به دنبال آن غیرقابل نفوذ بودن معابر ،روانابها و سیالبها در شهر تهران افزایشیافته است که عالوه
بر ایجاد خساراتی از قبیل آبگرفتگی معابر و آلودگی سبب میگردد حجم زیادی آب از دسترس خارج شود .افزایش صعودی
خـسارات سـیل در دو دهه گذشته خأل وجود روشی هوشمند جهت مدیریت در بحران و همچنین ذخیرهسازی آب باران را بر
ما آشکار کرده است .گسترش شهرنشینی و عدم توجه به موقعیت و اقلیم منطقه ،خسارات جبرانناپذیری را بـه طبیعـت وارد
کرده تخریب حوضه آبخیز باالدست نواحی شهری به صورتهای مختلـف ازجمله تخریـب پوشـش گیاهی ،جادهسازی و گسترش
اراضی شهری و صنعتی سبب کـاهش نفـوذ و تبخیر و افزایش رواناب شده است .از دیگر سو فرصت نفوذ باران به داخـل خـاك
را کـاهش داده و درنتیجه بخش قابلتوجهی از بارش به روانابهای سطحی تبدیل میشـوند .به همین جهت رودخانهها و مسیل
های حوضههای آبخیز شهری از درجه ریسک زیادی برای سـیلخیـزی و خسارات ناشی از آن برخوردار هستند و دستیابی به
توسعه پایدار شهری نیاز به طراحـی مـدلهـای مناسب مدیریت و حفاظت رودخانهها و مسیلها ،قناتها در حوضههای آبخیز
شهری دارد.
یکی از راههای مدیریت بهینه رواناب استفاده از زیرساختهای سبز در شهراست .زیرساختهای سبز در خیابانهای شهری
مکمل سیستمهای سنتی تخلیه آبلولهکشی است .پوشش گیاهی ،خاكها و فرآیندهای طبیعی قبل از ورود آب به سیستم
لولهکشی ،آب را گرفته و آب یا نفوذ میکند یا بخار میشود و یا بهصورت رواناب در سطح شهر جاریشده و تبدیل به سیالب
شهری میشود ] .[3زیرساختهای سبز با جذب و فیلتر رواناب باران میتوانند به کاهش سیل و آلودگی آب کمک کنند .این
امر باعث کاهش فشار در محیط شده همچنین سبب زیبایی بصری شهر میگردد .استراتژیهای زیرساخت سبز ،مکمل
زیرساختهای آب و فاضالب است .زیرساختهای سبز از طریق نفوذ یا تبخیر باعث کاهش فشار در رواناب حاصل از بارندگی
میشود ،همچنین کیفیت محیط خیابان را بهبود میبخشد ] .[4درحالیکه مؤلفهها و فرایندهای مربوط به زیرساختهای سبز
بسیار گسترده است ،برخی از مؤلفههای اصلی در زیر ذکرشده است.
سیستمهای آب ،رواناب حاصل از بارندگی و فاضالب ،آبرسانی و اطفاء حریق .روانابها در سطح شهر از طریق دریچهها و
مخازنی که تعبیه میشوند دوباره مورداستفاده قرار میگیرند .همچنین در پاركها و فضای سبز نیز با ایجاد شیبهای مناسب
در معابر از جاری شدن آب باران در سطح شهر جلوگیری شده و با آبیاری گیاهان سبب افزایش سرانه فضای سبز شهری می
شود این درحالیکه است که سیستم زهکشی دارای پیچیدگیهای فراوانی است که بیشتر به دلیل توسعه ناهمگون شـهرها
بـدون توجـه بـه معیارهـای جـامع شهرسازی و برنامهریزی شهری در دهههای برجایمانده است.
کنترل و استفاده بهینه از روانابهای شهری و سیالبها با حفظ و احیای منابع آبی موجود مانند رشته قناتها و با بهرهگیری
از علوم روز دنیا چون اینترنت اشیا 1و سیستم اطالعات جغرافیایی ( 2)GISکمک کند تا با مدیریتی هوشمند از ایجاد خسارت
1

.Internet of Things
.Geographic Information System
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تا حد امکان جلوگیری نموده و بیشترین بهره را از آبهای جاری برد را برد.
 -2روش تحقیق

 -1-2طراحی و تعریف سنسورها جهت کنترل رواناب به کمک اینترنت اشیا
اینترنت اشیا مجموعهای از دستگاههای هوشمند مبتنی بر وب است که با بهرهگیری از پردازندههای جاسازیشده ،سنسورها و
سختافزارهای ارتباطی جهت گردآوری ،ارسال و ادغام دادههای دریافت شده از محیط میپردازد .دادهها توسط حسگرها از
طریق اتصال به یک درگاه برای تحلیل به یک فضای ابری ارسال میشوند و یا اینکه بهصورت محلی تحلیل میگردند ].[5
سنسورهای پیشنهادی دما ،حرکت ،مجاورت ،رطوبت و فشار تعریفشدهاند که با جاری شدن آب در سطح زمین پس از بارش
میزان آبی که در سطح زمین جاری میشود را با سنسورهای ذکرشده از طریق گتوی به ابر و پایگاههای داده که توسط سرور
با یکدیگر در ارتباط هستند تجزیهوتحلیل و مدلسازی میکند .در این روش با رویکرد بازچرخانی آب در چرخه هیدرولوژیکی
با تعریف دریچههای سنسور دار در صورت بارش بیشازحد آستانه تعریفشده در سیستم و جاری شدن آب در سطح زمین با
توجه به نوع و جنس خاك ،نوع پوشش گیاهی و یا آسفالت بودن (عدم نفوذپذیری خاك) شیب و جهت رواناب میتوان عمق و
سطح آب را با کمک سنسورهای تعبیهشده جهت اندازهگیری و محاسبه کرد همچنین با سطح مقطع رواناب عبوری میتوان
دبی آب را تخمین زد .سپس دریچهها باز و آب مازاد در مسیر شیب زمین به سمت چاه و قناتهای مجاور هدایت شوند که این
امر عالوه بر مدیریت کردن آب در سطح زمین سبب احیا مجدد قناتها و آبهای زیرزمینی نیز میگردد .با این روش میتوان
کاالی گرانبهای آب را مدیریت و هزینهها را کاهش داد و از راه دور مدیریت و کنترل نمود.

 -2-2طراحی سیستم سبز جهت کنترل رواناب
با توجه به وضعیت موجود منطقه از قبیل توپوگرافی ،شرایط آب و هوایی و اقلیمی و معیارهای طراحی میتوان سیستم سبز
شهری را طراحی نمود .معیارهای پیشنهادی این تحقیق شامل :جداول آب زیرزمینی ،نفوذپذیری خاك ،زهکشی زیرین ،طراحی
و درجهبندی کانال ،نوع گیاه ،شرایط اقلیمی ،موقعیت مکانی ،سنگفرش نفوذپذیر و مخازن نفوذ میباشند.
جداول آب زیرزمینی :جدول آب ،سطح باالیی منطقه اشباع است .منطقه اشباع جایی است که منافذ و شکستگیهای زمین با
آب اشباعشدهاند .حداقل  3متر ،با  1متر زیر زهکشی ،از سطح زمین تا باالی جدول آب زیرزمینی برای تمام زیرساختهای سبز
تعبیه میشود .نفوذپذیری خاك :حداقل سرعت نفوذ  1.5سانتیمتر بر ساعت برای زیرساختهای سبز موردنیاز است .درصورتی
که میزان نفوذ کمتر باشد ،از مخازن ذخیرهسازی زیرزمینی برای نگهداشتن آب اضافی استفاده میکنیم .خاكهایی که آب
کمتری جذب میکنند منجر به رواناب بیشتر از سطح زمین به داخل رودخانهها میشوند؛ بنابراین نفوذپذیری خاكبرگ
تعیینکنندهای هست .انتخاب بافت خاك و بستر زهکشی برای افزایش نفوذپذیری مؤثر است .برای مثال خاك لوم خاك ایده
آل اکثر گیاهان (لوم مخلوطی از شن ،گلوالی و خاك رس) است .چراکه سبب میشود آب آزاد بماند درحالیکه مواد مغذی و
رطوبت را همچنان حفظ میکند.
زهکشی زیرین :از اشباع شدن خاك جلوگیری کرده و میزان نفوذپذیری را افزایش میدهد .از ساختارهای زهکشی زیرین استفاده
از سلولهای زهکش ولولههای زهکش و سیستم کچ بیسین است که باعث زهکشی بیشتر و باکیفیتتر میگردد.
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کچ بیسین :3از ترکیب فوالد و بتن پیشساخته ،تشکیلشده است که توسط لولههای شیبدار به سیستم سبز رواناب متصل می
شود .لوله اتصال حوضه آبگیر به سیستم سبز رواناب معمو ًال در وسط کج بیسین است .رسوب آب درجایی که به لوله برخورد
میکند به حد مشخصی میرسد سپس شروع به تخلیه کرده و به خط اصلی فاضالب رواناب متصل میشود.
طراحی و درجهبندی برای کانال :طول کانال و زاویه باید با دقت طراحی گردد تا از عدم وقوع سیالب موضعی اطمینان حاصل
شود .شیب مناسب باید بین  2تا  5درصد است و اگر شیب کانال کمتر از  ٪2باشد ،ممکن است پایه گردد و درصورتیکه درجه
شیب باالتر از  ٪5باشد ،احتمال فرسایش و آسیب به پوشش گیاهی وجود دارد .کانالها آب را حمل کرده و بهصورت کانالهای
کمعمق ،باز و کاشته شده برای انتقال رواناب و حذف آالیندهها طراحی میشوند و جایگزینی برای سیستم تخلیه لولهای هستند
که در فضای باز موجود است.
نوع گیاه :انتخاب گونه گیاهی در هسته اصلی استراتژی زیرساخت سبز به جهت انعطافپذیری در سیستم است .ازآنجاکه تغییرات
آبوهوا و سایر تهدیدات زیستمحیطی بر جنگلهای شهری و زیرساختهای سبز تأثیر میگذارد ،درنهایت دوام و ماندگاری
آنها به دوام و سازگاری آنها بستگی دارد .انتخاب گونهها و افزایش تنوع در ایجاد انعطافپذیری امری مهم و ضروری است.
معیارهای ذکرشده برخی از عوامل مؤثر در تابآوری گیاهان نسبت به هر منطقه میباشند تابآوری نسبت به کمآبی ،تراکم،
گرما ،باد ،طول عمر ،آلودگی ،حساسیت به آفات و بیماریها ،سایه دوست یا آفتاب دوست بودن گیاه.
حجم گودال درخت و خاك :با افزایش سطح قابلکشت فضای بیشتری برای ریشه درختان فراهم میشود .استفاده از پیادهروهای
معلق و نفوذپذیر ،سلولهای الیهای ،خاكهای سازهای برای بهبود شرایط خاك و سالمت گیاهان از عواملی است که باید در نظر
گرفته شود.
آبیاری منفعل :آبیاری منفعل استفاده از رواناب جهت جذب برای آبیاری ساختار سبز .هدایت آب رواناب به سطح مناطق
محوطهسازی شده و چالههای درختان.
باغ بارانی :باغهای بارانی دارای یک فیلتر مخصوص خاك هستند که میتواند آالیندهها را از رواناب جادهها خارج کند .سیستمهای
فیلتراسیون گیاهان و خاك را بهعنوان تخت باغ یا چالههای درخت خیابان میشوند .باغهای بارانی را سیستمهای نگهداری
زیستی ،بیوکانالهای مسطح ،کانالهای عبور دهنده جریان یا نوارهای نامشخص نیز مینامند .برخی برای نفوذ آب به خاكهای
زیرین و برخی دیگر برای جمعآوری آب تصفیهشده و انتقال آب تمیز در پاییندست ساختهشدهاند ].[6
نوارهای حاشیهای در پیادهرو :زیرساختهای سبز را در امتداد پیادهرو ،بهصورت نوارهای مداوم یا غیرمستمر توزیع میگردد .این
نوارها میتوانند از عناصر سبز مختلفی مانند چاله درختان ،کانالها ،باغهای بارانی و سنگفرشهای نفوذپذیر تشکیل شوند.
سنگفرش نفوذپذیر :سنگفرش نفوذپذیر سبب میشود که باران از طریق سنگفرش به سمت خاك زیرین حرکت کرده و آب
سیستم سبز اطراف را تأمین کند .سطوح متناوب با روسازی نفوذپذیر برای کاهش رواناب و شارژ مجدد سطح آب است .سنگفرش
متخلخل میتواند سنگفرشهای بتنی نفوذپذیر یا سنگفرشهای سنگریزهای باشد که ظاهری مشابه سنگفرشهای معمولی دارند
یا میتواند سنگفرش بتونی یا سنگفرش پالستیکی مدوالر باشند .آب از طریق فضاهای خالی از شن یا چمن فیلتر میگردد.
شن و ماسه بهطورمعمول در زیر روسازی برای افزایش میزان نفوذ آب استفاده میشود که یکالیه شن زیر الیههای متخلخل یا
نفوذپذیر میتواند بهعنوان مخزن ذخیرهسازی عمل کند یا میتواند به مخزن جداگانه تخلیه شود .سایر سنگفرشها شامل
سنگریزه برای مسیرها و همچنین برخی از اشکال آسفالت است که اجازه میدهد آب به زمین نفوذ کند .از بخشهای سنگفرش
Catch Basin
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متخلخل میتوان به همراه سنگفرش غیر متخلخل استفاده کرد تا در مناطق خاص نفوذ گردد ].[7
مخازن نفوذ :مخازن زیرزمینی که میتوانند در محل ساخت اجازه نفوذ آب به سطح زمین را بدهد ،یا در مسیر رواناب مخازن
نفوذی تعبیه میگردد؛ که میتوان از آب جمع شده برای اطفا حریق استفاده کرد .مخازن بهطورمعمول شامل یک فیلتر برای
تمیز کردن رسوبات ،برگها و سایر بقایای ورودی به مخزن است .فیلتراسیون اولیه میتواند از طریق کانال ،باغ بارانی یا فیلترهای
بستر گیاهی انجام شود .سیستمهای مخزنی که به بهترین وجه برای نفوذ مناسب هستند ،مدوالر هستند و از یک آستر پلی
پروپیلن ،پارچه ژئوتکستایل و پلیاتیلن با چگالی باال بهاندازه فضای موجود مونتاژ میشوند .آستر پلیپروپیلن از قسمت باالی
مخزن رها میشود تا بتواند از باال نفوذ کند .سپس خاك بر روی مخزن مونتاژ شده قرار میگیرد و اجازه میدهد منطقه همچنان
بهعنوان باغ یا محوطه استفاده شود .این سیستمها همچنین قدرت تحمل بار کافی برای پشتیبانی از وسایل نقلیه سنگین رادارند.
در صورت مجاورت درختان بزرگ ،به محافظ ریشه و همچنین پمپ موردنیاز است تا بتوانید از آب استفاده کنید .مخزن را می
توان در زیر یک سنگفرش یا سنگفرش متخلخل قرارداد تا آب را از باال بگیرد .برای برداشتن آب باران از سقف و رواناب از
زمین میتوان از این مخزن استفاده شود.
 -3بحث و نتیجه گیری
در این پژوهش با توجه به معضل کمآبی سعی بر آن شد که با کمک شیوههای نوین و تکنولوژی اینترنت اشیا با تعریف
سنسورهای دما ،حرکت ،مجاورت ،رطوبت و فشار آب جاریشده در سطح را به منهولهای آب و فاضالب و یا به چاه و قناتهای
شهر بازگرداند و به ثبات اقلیم منطقه و استفاده بهینه از منابع مختلف آب کمک کرد همچنین با طراحی سیستم سبز با
معیارهای جداول آب زیرزمینی ،نفوذپذیری خاك ،زهکشی زیرین ،طراحی و درجهبندی کانال ،نوع گیاه ،شرایط اقلیمی ،موقعیت
مکانی ،سنگفرش نفوذپذیر و مخازن نفوذ رواناب سطحی و آب جاریشده در معابر پس از بارندگی در شرایط عادی و بحرانی را
مدیریت و کنترل کرد.
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