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  چکیده
ایش حجم سیالب، کاهش زمان تمرکز، فوذناپذیر، منجر به افزنگسترش شهرها در حوضه آبریز، به دلیل افزایش سطوح 

آوری آب باران یک منبع مکمـل مناسـب، برای های جمعسیستم گردد.ای و وقوع سیالب میحداکثر لحظه افزایش دبی

خشک در حال افـزایش اسـت. مناطق خشک و نیمه شهری هستند و استفاده از آنها درشبکه آب ، فضای سبز وزراعت

واحــدهای  لحـاظ افـزایش جمعیـت شـهری ویکی از مناطقی است که به رشد جمعیت شهری،با  اراک آبخیـز شـهری

-تواند بهمی، آب باران آوریهـای جمـعاستفاده از سیسـتم .صــنعتی بــا مشــکل کمـی و کیفــی آب مواجــه اســت

اد، با توجه به صنعتی بودن اراک و وجود نتایج نشان داین شهر باشد.  آبنیاز عنوان یک منبع مکمل مناسب برای تأمین 

 ،شوندمی های آب از رواناب سـقف تأسیسـات تغذیـهبا توجه به اینکه تانکهای مختلف در اطراف شهر ها و کارگاهکارخانه

غیرشرب  عنـوان یـک منبـع مکمـل آب بـرای مصـارفتواند بـهمی اجرای این سیستم استحصـالی در آبخیـز شـهری اراک

 .استفاده شود

 

  .سطوح آبگیر، روانابشهری، باران،  آبخیز اراک، كلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
خصوص منابع آبی، نیازمند شناخت هیدرولوژی منطقه وری مؤثر منابع آن بههای آبخیزشهری و بهرهمدیریت جامع حوزه

نظر استحصال و مصارف ها از نقطهمان سیالببین وقایع سیالبی آبخیزهای شهری و رواناب تولید شده در ز است. در ایـن

مصرف آب های زمستانی و بهاری در های ناشی از بارشرواناب از پتانسیلبه منظور استفاده ت. اس مختلف حائز اهمیت زیـادی

-عجم، الزم است اقداماتی جهت با انتخاب محل مناسبشهرها  اطرافتولید محصوالت کشاورزی در مناطق برای فضای سبز، 

سپس در فصل نیاز به مصرف کشاورزی ، فضای سبز انجام شود. وری رواناب شهری و هدایت انها به مخزن طبیعی یا مصنوعی آ

. افزایش درآمد آبخیزنشینان نیز کمک می نماید این عمل عالوه بر افزایش محصوالت کشاورزی به ایجاد اشتغالیا صنعت شود. 

اجتماعی و  -کارایی، مسائل اقتصادی آوری آب،دی در زمینه انتخاب نوع سیستم جمـعتحقیقات زیادر مورد سابقه این کار، 

های استحصال با بررسی سیستم (2001)محققان مختلف صورت گرفتـه اسـت. میشـرا و شـارما  اثرات این سیستمهـا توسـط

توان آب مورد نیاز چاه، می ذخیـره آن در هـا وخانـه آوری رواناب ناشی از سطح بـامه با جمعک ریافتنددآب شهری در هند 

آوری آب، های جمعسیستم تحلیل اقتصادیدر  (2003)یان و همکاران . تأمین کرد خانوارها را در طـی یـک دوره بحرانـی

. اندانستهد زمینــی در چــین مناســبآبیــاری تکمیلــی را بــرای تولیــد ســیب هـا همـراه بـایسـتمسکـارگیری ایـن بـه

 (2002)فوالدمنــد  سپاسـخواه و. انـدرا در مـورد کشـت لوبیـا در نیجریـه داشـته نیز این پیشنهاد (2002)آدکالو و همکاران 
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-باران برای باغ آوری آبعنوان یک سیسـتم جمـعهای کوچک آبگیر بهحوضچه در تحقیقــات خــود بــر کــارایی خــوب

پاسخگوی  های آبگیر کوچکنیز این حوضچه (2002)لی و همکاران  در تحقیقات اند.س اشاره داشتههای باجگاه استان فار

آوری آب جمع هـایسیسـتم ( از2002)گـزارش النـدگرن و آکربـرگ  در. انـدخوبی برای رشد تامـاریکس در چـین بـوده

اسـتفاده  ( با2002)احمـد و همکـاران . ا یاد شده استآبخیز شهری در غن عنوان یک منبع مکمل در تأمین آب در یکباران به

ها از چکدم تحلیل سلسله مراتبی در یک منطقه کویری در موریتـانی اسـتفاده و فراینـد تجزیـه وGIS ای، از تصـاویر مـاهواره

عنــوان بــه هـادن چکـدماز مـؤثر بـو ( نیز2002)بـالونی و همکـاران  .آوری باران قلمـداد کردنـدرا مناسب سیستم جمع

-نیمه یـک منطقـه ( در2002)وانـگ و همکـاران . کننـدمی هــای فصــلی در هنــد یــادآوری جریــانسیســتم جمــع

یی بهتـری در تولیـد محصـول آخشک چین نتیجه گرفتند که استفاده از مالچ شنی نسبت به کاه،کلـش و پالسـتیک کـار

شهرهای سودان اشاره کرده است که اسـتفاده از سـدهای  بررسـی مشـکالت منـابع آب یکـی از ( در2002)ابـراهیم  .دارد

عنوان یک میزان چند متر باال آورده و بهبه های فصـلی توانسـته سـطح آبهـای زیرزمینـی راهدف کنتـرل سـیل مخزنـی بـا

بررسـی کـارایی کرتهـای  ( با1322)اسـبی و رجبـیثـانی طهم. باران عملکرد خوبی داشته اسـت آوری آبسیسـتم جمـع

استخر نفوذناپذیر و بخش دیگر  لتیان دریافتند چنانچه در هر هکتـار بخشـی از آب بـاران در یـک آوری آب در حوضـهجمـع

رایط و در شــ خشک ایرانتوسعه سطح زیرکشت درختان در مناطق خشک و نیمه در محیط ریشه ذخیره گردد، امکان

 همچنـین. شناسی و خـاکشناسـی وجـود خواهـد داشـتاقلیم نظــر بارنــدگی و ســایر فاکتورهــایمشــابه از نقطــه

های با شیب آوری رواناب و قسمتشیب بیشتر برای جمع های بـاآوری آب باران، محلپیشنهاد کردند در هر عرصه برای جمع

بررسـی  ( با1322)شاهولی و عابدی سروستانی  .آوری شـده اختصـاص یابـدنـاب جمـعکشت درختـان و نفـوذ روا کمتر برای

تواند بهبود صورت تلفیق با دانش رسمی می هـا درآوری آب دریافتنـد کـارایی ایـن سـازههای بومی جمـعسازه سـازیبهینـه

های مختلف شاخص کـارگیریتأکید بر لـزوم بـه( با 1322)آبادی افشار و میان .منابع آبی مناسب شود یابد و منجر به تـأمین

علمی انواع  ییشناسااگرچه . اندیک مسئله اساسی در این زمینه معرفی کرده هـای تـأمین آب داشـته و آن رادر ارزیابی طرح

، اما شدهگزارش Cullis (1222)و  Paceyتوسط از کشور تونس  1سطوح آبگیر باران در قالب واژه استحصال آب یهاسامانه

های سطوح آبگیر که در سامانه ییهاازجمله روش (.Critchley and Siegert. 1991) یافته استتوسعهدر فلسطین اشغالی 

کاربرد آن در  ول زیاد خالچ گیاهی اشاره نمود که به لحاظ تخلمتوان به استفاده از شده میباران جهت نفوذ رواناب استفاده

در حال حاضر در  مناسب برای رشد گیاهان به عهده دارد. یطفراهم نمودن شرا وهمی در جذب رطوبت نگهداشت آب، نقش م

بقایای دامی،  دبه کاربر توانیکه ازجمله م شودیمتنوعی استفاده م یهاارتباط با ذخیره رطوبت در پروفیل خاک نیز از روش

استفاده از نایلون را به لحاظ تخریب سریع آن تا  .Hudson (1987)ها اشاره نمود. سوپر جاذب یریکارگیا به وگیاهی 

ای یزهسنگرهای یله پوششوسبه هاآنی و یا حفاظت از اگلخانههای است. لیکن امروزه وجود نایلون برشمردهحدودی مشکل 

 Lalljee & Facknath)است. در همین ارتباط  شدهگزارشسال نیز  20در بعضی مراجع تا  هاآنرواج داشته و طول عمر 

دار جهت کشت بادام در شهرستان استفاده از آب باران در اراضی شیبای، ( در مطالعه1322آقارضی و همکاران) .(.1999

فیلتر  دارایتیمار  ند کهنتیجه گرفت ند. آنها سه تیمار شاهد، قیلتر و عایق و فیلتر را بکار بردند. در نهایتخنداب را بررسی کرد

را  آبخیز شهری اراک های استحصال رواناب سیالبی درکاربرد سیستم( 1321وروانی و همکاران ) دهد.هتری میو عایق نتیجه ب

های ریزیبرای آبخیزهای مشرف به شهر اراک نیازمند برنامه های استحصـالی بهینـهاجرای سیستممطالعه کرد و نتیجه گرفت 

در  .ها داردنقش مؤثری در اجرای موفق این سیسستم منـدی آنهـاایتو جامع است. از طرفی پذیرش مردمی و درجه رض دقیق

های سطوح آبگیر باران برای ذخیره رواناب مورد این مطالعه پتانسیل ظرفیت رواناب در حوضه شهری اراک و استفاده از سامانه

 بررسی قرار گرفته است.

 

 هامواد و روش -2

                                                 
1 - Water Harvesting 
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 شهری اراکحوزه آبخیز 

 از بیش حریم مساحت هکتار و 2222مساحت محدوده شهر اراک در طرح جامع حدود  ،است اراک مرکز استان مرکزی

 30"مختصات جغرافیایی  شهر اراک .کندهزار نفر جمعیت زندگی می 220و در این منطقه بیش از  هکتار است 12222

دل مایل به سرد تا سرد، نیمه متر، با آب و هوایی معت 1222 ارتفاع و شمالی عرض 32 ْ  02' 30" و شرقی طول 22 ْ 21'

های تولیدی، به ها و مجتمعشهر اراک با احداث کارخانه. کیلومتری جنوب غربی تهران واقع است 221در فاصله  خشک،

آهن از آن، بر اهمیت این  صورت یکی از شهرهای بزرگ صنعتی و مهاجرپذیر کشور درآمده است و موقعیت ارتباطی و عبور راه

 دهد.( نقشه محدوده استان مرکزی و شهر اراک را نشان می1شکل ) ت.سشهر افزوده ا

 
 

 و شهر اراک نقشه محدوده استان مركزی -1شکل

 

 

 نتایج و بحث -3

و بـراساس  خشکدر اقلیم نیمه بندی دومارتنبر اساس طبقهدهد که اراک نشان می آب و هوایی طبقه بندی اقلیمی

 میلیمتر و متوسط  321متوسط بارندگی اراک  . طبق آمار ایستگاه سینوپتیک اراک،ستخشک سرد ابندی آمبروژه نیمهطبقه
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در واحدهای هیدرولوژیک صورت  کاراین آبخیز شهری نیاز است رواناببررسی برای باشد. درجه سلسیوس می 2/13دمای آن 

همان واحد  (2)یک ژهیدرولو واحد( 2) توجه به شکل ه است. بامشخص شدمطابق نقشه زیر گیرد. مرز واحدهای هیدرولوژیک 

گیرد و از داخل کهریز سرچشمه میکه از حوضه و ارتفاعات قره. رودخانه کرهرود باشداراک می آبخیز شهری هیدرولوژیکی

زهکش طبیعی منطقه  مهمتـرینعنوان ریزد. این رودخانه بهکند در نهایت به کویر میقان میکرهرود و شهر اراک عبور می

 شوند.واحد هیدرولوژیک دیگر هم در نهایت وارد حوضه شهری اراک می 12رواناب باشد. و اراک می کهریـز هقـر

 
 نقشه واحدهای هیدرولوزیک اراک و اطراف ان -2شکل 

ساعته با دور  22، حداکثر بارش فراوانی ایستگاه -مدت -شدتابتدا از ایستگاه سینوپتیک اراک و ترسیم منحنی های 

برای کل سطح و برای  SCSمیلیمتر استخراج شد. سپس با توجه به مقدار بارش حجم رواناب از روش  22ساله  100 برگشت

شهری و مشرف به شهر  کیلومترمربع 212به مساحت مجموع با توجه  هاحجم رواناب برای کل حوضه هر هکتار بدست آمد.

 مورد مطالعه و بـا رواناب منطقه طرح با توجه به وضعیت .(1-)جدولمدآمیلیون مترمکعب بدست  2/12222حدود  ،اراک

و اقتصادی اجتماعی و سازمان جهاد کشـاورزی  های تلفیق، سنتزگزارش)های مطالعاتی موجود منطقه استناد به گزارش

آب شـامل  استحصالهای مختلفی جهت هـای انجـام شـده در ایـن زمینـه، گزینـهو توصـیه( 1322 سـال اسـتان مرکـزی در

و... پیشنهاد  چـین و مـالچ در سـطوح مختلـفهـای آب، زهکـش خشـکهتانـک، آبگیرهـای کوچـک، عـدم اجـرای سیسـتم

-، بـازده سیسـتم(هزینـه اجـرا) گذاری اولیـهسرمایه مثلکمی های منظور انتخاب بهترین گزینه استحصالی، معیاربهشود. می

کیفی شـامل سـهولت اجـرا و قابلیـت استحصـال آب  و هزینـه نگهـداری و دو معیـار (ه هزینهنرخ سود ب)استحصال آب  هـای

 . یردمـدنظر قـرارگ
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 (بارش طرح)سال 1۱۱ساعته با دوره برگشت 2۲حجم رواناب بارش  -1 جدول
 شماره

 زیر حوزه

1 2 3 2 2 2 2 2 2 10 11 12 13 12 12 12 

حجم 

 رواناب

(/s3m) 

2,221 32 2,11322 2,1323 3,22 2,122 3,232 1,212 2,132 121 1,22 202 3,122 2,22 2,23 2,112 

 

طرف موجب افزایش حجم رواناب ناشی از نزوالت  از یک اراک شهرسازی و تغییرات ناشی از کاربری اراضی در سطح شهر

ال وقوع آبگرفتگی در شهر را افزایش گردیده و احتم تریجوی شده همچنین باعث افزایش دبی اوج و وقوع آن در زمان کوتاه

رواناب و آب گرفتگی معابر شهر زیاد است که اهمیت مطالعات  رسد پتانسیل تولیدنظر میهبا توجه به مشاهدات اخیر ب .دهدمی

 شهری تهیه گردد که مستلزم مطالعات میدانیرودخانه  بندی سیالبشود مدل پهنهپیشنهاد می. رساندرا میجامع و دقیق 

 .باشدمیواحد هیدرولوژیک کوچک دقیق و تقسیم شهر به چندین 

 

 نتیجه گیری
های آب از با توجه به اینکه تانکهای مختلف در اطراف شهر ها و کارگاهبا توجه به صنعتی بودن اراک و وجود کارخانه

عنـوان یـک تواند  بـهمی ـهری اراکلذا اجرای این سیستم استحصـالی در آبخیـز ش ،شوندمی رواناب سـقف تأسیسـات تغذیـه

 با توجه بههای ذخیره آب و خصوصیات انها باید ابعاد و هندسه تانک .استفاده شودغیرشرب  منبـع مکمـل آب بـرای مصـارف

-افزایش ظرفیت تانک کاهش می هزینه اجرای سیستم تعیین شود زیرا هزینه کل در واحد ظرفیت، با شدت بـارش منطقـه و

خانوارها  شـرب شهری اراک فقط برایآب از توان در آبخیز شهری اراک میها ذخیره رواناباجرای سیستم  بنابراین با .یابد

مشرف به شهر  واحدهای هیدرولوژیکبرای آب باران  های استحصـالی بهینـهسیستممطالعه، طراحی و اجرای  .استفاده کرد

نقش مؤثری در اجرای  منـدی آنهـاطرفی پذیرش مردمی و درجه رضایت ازاست.  و جامع های دقیقریزینیازمند برنامه  اراک

برداران و ساکنین حوضه نهایت سازی جامعه از مشارکت بهرهکار نیاز است با فرهنگبرای اینها دارد. موفق این سیسستم

 استفاده را نمود.
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Abstract  
Expansion of cities in the catchment area, due to the increase of impermeable levels, leads 

to an increase in flood volume, a decrease in concentration time, an increase in maximum 

instantaneous discharge and the occurrence of floods. Rainwater collection systems are a 

good complementary source for agriculture, green space and urban water network and their 

use is increasing in arid and semi-arid regions. Arak urban watershed with the growth of 

urban population, is one of the areas that is facing the problem of quantity and quality of 

water in terms of increasing urban population and industrial units. The use of rainwater 

collection systems can be a suitable complementary source to meet the city's water needs. 

The results showed that due to the industrial nature of Arak and the existence of various 

factories and workshops around the city, due to the fact that water tanks are fed from the 

roof runoff of the facility, the implementation of this extraction system in Arak municipal 

watershed It can be used as a complementary source of water for non-drinking purposes.  

Key words: Arak, urban watershed, rain, catchment areas, runoff. 


