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چکيده
زمينه و هدف :توسعه شهرنشینی و افزایش سطوح نفوذناپذیر در بسیاری از موارد ،منجر به افزایش حجم رواناب و ایجاد سیل در نوواحی
پایین دست شده است .یکی از روش های مفید در کاهش خطرات سیل در مناطق شهری ،استحصال رواناب های شهری و اسوتفاده از آن
در مصارف غیر شرب می باشد .با توجه به توسعه شهرسازی در منطقه  22تهران و افزایش خطر سیل ،و همچنین ضرورت توسوعه فاوای
سبز در این منطق ه سعی گردیده ،تا استحصال رواناب شهری به منظور تامین بخشی از آب مورد نیاز فاای سبز این منطقه صورت گیورد.
این مطالعه با هدف برآورد نیاز آبی فاای سبز منطقه  22در طول یکسال و برآورد حجم رواناب سالیانه منطقه و سپس اسوتفاده بهینوه از
رواناب قابل استحصال جهت آبیاری فاای سبز می باشد.
روش بررسی :به همین منظور ضمن شناسایی فاای سبز منطقه پرسشنامههایی تهیه و با کمک متخصصین ،نیاز آبی گونههوای موجوود
در منطقه طی یکسال تخمین زده شد و سپس حجم رواناب یکساله حاصل از بارشها محاسبه گردید.
يافتهها :با توجه به محاسبات انجام شده نیاز آبی فاای سبز منطقه حدود  14/969/534متر مکعب می باشد در حالیکه متوسو سواهنه
حجم رواناب حاصل از بارشها حدود  33/285/441متر مکعب تخمین زده شد .با توجه به نتایج بدست آمده چنانچوه بتووان بوا مودیریت
 -1دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران.
 -2استاد ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 -3دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه یزد ،ایران( * .مسئول مکاتبات)
 -4استادیار ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم تحقیقات ،تهران ،ایران.

اصولی یک چهارم از این رواناب که حدود  8/321/360متر مکعب است ر ا کنترل و به مصرف آبیاری فاای سبز منطقه رسانید ،می تووان
حدود  55/5درصد از آب مورد نیاز این بخش ،که در حال حاضر با صرف هزینه و از طریق تانکر تامین میگردد را جبران نمود.
بحث و نتيجهگيری :با توجه به یافته های تحقیق و شرای موجود ،روشهایی از جمله سد خواکی ،پشوتههوای هاللوی و لووزیشوکل در
جاهایی مثل پارکهای جنگلی چیتگر ،وردآورد ،لتمال و خرگوشدره میتواند بهعنوان الگوی مناسب استحصوال آب در منطقوه پیشونهاد
گردد.
واژههای کليدی :کنترل سیل ،فاای سبز ،مدیریت برداشت رواناب شهری ،نیاز آبی ،منطقه .22
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Abstract
Background and Objective: Urbanization and increase in imperious surfaces, in many cases,

have led to increase of runoff volumes and flooding in downstream areas. One of the useful
methods for reduction of flood risk in urban areas is urban runoff harvesting to be used for
non-potable purposes. In this study, according to urban development in region 22 of Tehran
and increased risk of flooding, as well as the need for green spaces development, it was
attempted to implement urban runoff harvesting to supply a part of water required the green
spaces in this area.
Method: For this purpose, green spaces of region 22 were identified and then water requirements of
different species in one year was estimated using a questionnaire filled by specialists. The annual
runoff volume was also calculated.
Findings: Result of the calculations showed that water requirement of green spaces is 14,969,534
cubic meters while the average annual runoff volume was estimated as 33,285,441 cubic meters.
According to the results, if only a quarter of the runoff (8,321,360 cubic meters) is controlled by
special management, it would be possible to provide 5,55% of the water required for irrigation of
green spaces, which is currently supplied by tankers and is costly.
Discussion and Conclusion: Finally, some methods such as earth dams, Crescent- shaped stacks and
diamond-shaped stacks were suggested as a good models for water harvesting in places such as
Cheetgar Forest Park, Vardavard, Letman and Khargooshdare.
Keywords: Flood Control, Green Space, Urbon Runoff Harvesting Management, Water Requirement,
Region 22.
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مقدمه
با افزایش رشد جمعیت و شکل گیری سطوح نفوذناپذیر شهری

می تواند به عنوان نقطه مثبتی در مدیریت شهری ایون منطقوه

از قبیل آسفالت ،پارکینگ ،ساختمان ها و غیره سورعت روانواب

قلمداد گردد .جهت کاهش رواناب های سطحی طراحی سیستم

جاری شده در این مناطق افزایش یافته و در مواردی منجور بوه

های زهکشی در منطقه ضروری است .یکی از شیوه های کارآمد

افزایش دبیاوجسیل میشود .بهطوریکه آبهای ناشی از رواناب

و مثبت در این راستا ،استحصال رواناب و انتقوال آن بوه فاوای

شهری می توانود در مسویر خوود ایجواد سویل نمووده و گواهی

سبز شهری جهت آبیاری و ذخیره آب در خواک موی باشود .بوا

مشکالت جدی را به بار آورد ( .)2،1این مسئله در موارد زیادی

توجه به وجود شهرک های جدید در منطقه مورد مطالعه نیاز به

منجر به کاهش کیفیت آب و تغییور شوکل اساسوی در سویکل

فاای سبز بوه شودت احسوای مویشوود و از طورف دیگور بوا

هیدرولوژی منطقه گشته است بهطوریکه یکوی از بوزر تورین

استحصال و انتقال اصولی رواناب حاصل از بارش می توان ضمن

مشکالت که در بسیاری از منابع نیز به آن اشاره شوده مخلوو

کنترل سیل بخشی از آب مورد نیاز بخش آبیاری در این قسمت

شدن رواناب با آلودگی های سطح خیابان ها می باشد (.)3

را نیز تامین نمود.در مورد مدیریت استحصال آب باران و کنترل

استفاده غیراصولی از منابع آب و هدر دادن این منابع به دهیول

رواناب و همچنین شیوه های مختلو بهوره بورداری از روانواب

شناخت ناکافی از حوضههای آبخیز ،مسئلهای است که ذهن هر

مطالعاتی در داخل و خارج کشور انجام گرفته است .موسوینژاد

کاوشگر هیدرولوژیست را به خود جلب میکند که چرا منابعآب

( )1384در برنامهریزی و مدیریت صوحیح استحصوال بواران در

در اکثر مناطق بدون استفاده و یا با استفادههای غیر اصولی به-

سطح شهر سمنان به این نتیجه دست یافت که با انجام عملیات

هدر میرود ( .)4از جهتی دیگور ،هرچقودر کوه سواخت و سواز

اجرایی و مدیریتی در سطح شهر میتووان هزینوههوای آبیواری

بیشتر شود با افزایش سطوح نفوذ ناپذیر ،ذخیوره آب شوده کوم

فااهای سبز داخل شهر را به یک سوم مقودار حاضور رسوانید و

شده و حجم رواناب و دبی پیک در سطح شهر افزایش می یابود

همچنین معاالت آبگیری معابر را از بین بورد و ضومن آن در

( .)6،5با توجه به آنچه بیان شد افزایش فاوای سوبز شوهری

دورانی که راهبرد آب اساسیترین دغدغه موردم ،کارشناسوان و

تاثیر مثبتی بر نفوذ آب و ذخیره بیشتر خاک دارد ( .)8،7لذا با

مسئوهن است ،بیشترین بهرهبورداری از آب بواران را بوهعمول

توجه به میزان هدررفت رواناب و مشکل کم آبی و از طرف دیگر

آورد ( .)9کوزهگرکالجی ( )1385در بررسی اثرات توسعهشهری

نیاز فاای سبز به آب موی تووان بوا اعموال مودیریتصوحیح و

بر منابع زیستمحیطی شهرستان شهریار بهایون نتیجوه دسوت

عملیات اجرایی مناسب در زمینوه استحصوال روانواب ،از وقوو

یافت که تغییرکاربری اراضی بدون توجه به قابلیتهوا و تناسوب

سیل جلوگیری به عمل آورد و با بهکارگیری آن در فاایسبز و

اراضی ،اثرات مخرب بر اکولوژی شوهری و پیراموون آن خواهود

توسعه آن ،میزان هزینه آب در آبیاری را کاهش داد .منطقه 22

داشت و فشار بویش از حود و تووان جمعیوت ناشوی از افوزایش

شهرداری تهران یکی از مناطق شهری واقع در غرب تهران است

مهاجرت و بهتبع آن ایجاد صنایع و کارخانجات متعدد ،محوی -

که هستههای اولیه شکلگیری آن را باید در طرح جامع مصوب

زیست شهر شهریار را به مخواطره مویانودازد ( .)10گلبابوایی و

 1347جستجو کرد .زمانی که توسعه شهر تهران در ایون طورح

دیگران ( )1386در بررسی جایگاه آبخیزداریشهری در مدیریت

به شکل خطی پیشبینوی گردیود .بعود از طورح جوامع تهوران

جامع حوزهآبخیز بهصورت موردی به حوضوهآبخیوز کوالنشوهر

(مصوب  )1373این منطقه بهعنوان یکی از بزر ترین منواطق

تهران با توجه به مودیریت روانوابهوا و پدیوده جزایور گرموایی

شهری تهران شکلگرفت .با توجه به رشد سریع توسعه شوهری

پرداختند و در مطالعه بهعمل آمده در دو دوره پنجساله با فاصله

در این منطقه و آمار وقو سیالب در چند دهه اخیر ،جلوگیری

چهل سوال یعنوی از سوال  1955مویالدی توا  1995مویالدی،

از افزایش حجم سیالب و استفاده اصولی از رواناب کنترل شده،

دریافتند که ،میانگین درجهحرارت شهر تهران بر اثور سواخت و

کنترل سيل و تامين آب مورد نياز جهت آبياری فضای سبز....
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سازهای بیرویه ،کاهش فاای سبز و افزایش وسایل نقلیوه ،توا

قبیل استفاده از رواناب جهت آبیاری فاای سبز بهکار برد (.)16

دو درجه افزایش یافته است و در مورد رواناب حوضه شهر تهران

 )1997( Chen et alدر تحقیقی راجع به استحصوال روانواب

به علت عایق بودن قسمت عمده شهر ،روانابهای حاصل قبل از

اشاره کردند که رودخانههوای قودیمی (کانوالهوای آبیواری یوا

اینکه فرصت نفوذ داشته باشند بدون استفاده سریع از دستری

کانالهای زهکشی توسعه یافته) را میتوان برای ذخیره باران یوا

خارج شده و گاهی در مسیر خود خسارتهایی به معابر و منازل

حفظ روانابسطحی استفاده نمود ( .)17دسوتاورد هوای انجوام

مسووکونی وارد موویکننوود ( .)11طباطبووایی یووزدی و همکوواران

شده توس محققین مختل نیز تاثیر مثبت توسعه فاای سوبز

( )1388با بررسی مراحل مختل طراحی ،اجرا و بهورهبورداری،

در کاهش رواناب منطقه بیجینگ چین را به اثبات رسانید (،18

مربو به یک طرح استحصال آببواران در شوهر مشوهد و بوه-

 )2008( Jie et al .) 21 ،20 ،19بووهدنبووال شووبیه سووازی

کووارگرفتن آن در فاووایسووبز کووه شووامل جمووعآوری ،انتقووال،

فیزیکی نفوذ باران شهری به این نتیجه رسید که با تغییور هیوه

ذخیرهسازی ،آبیاری و درختکاری بود ،بوه ایون نتیجوه دسوت

زیرسطحی میتوان میزان آب باران بیشوتری را حفوظ نمووده و

یافتند که استحصال آبباران یوک روش اقتصوادی اسوت (.)12

رواناب را کاهش داد و نقطه اوج طغیان در مناطق شهری را بوه

قدوسی ( )1388در مورد کارایی استحصوال آب بواران بوه ایون

تاخیر انداخت و آن را نگهداری کرد و بوا ایجواد فاوای سوبز و

نتیجه رسید که استحصال آب باعث ذخیرهسازی ،پیشگیری از

استفاده از گیاهان میزان نفوذ را افزایش و رواناب را کواهش داد

رخداد سیالبهای شهری ،پیشگیوری از آلوودگی منوابع آب و

( )2010( Jones and Hunt .)22نیز تاثیر استحصال رواناب

خاک در پهنههای شهری ،ایجواد فاوایسوبز درون و پیراموون

و کاربرد آن در مصارف غیر شرب نظیر آبیواری فاوای سوبز را

شهر و اصالح الگوی مصرف آب از طریق تامین آب برای مصارف

مثبت قلمداد نمودند ( .)23همچنین )2012( Jenkins et al

غیر قابل شورب بوهخصووص آبیواری انووا فاواهایسوبز موی

نیز استحصال باران را روشی موثر در صرفه جوویی مصوارف آب

گردد( .)13صحرایینژاد ( )1388در بررسی ،پیرامون سواختو-

در مناطق شهری دانستند (.)24

ساز علیه سبزینگی شهر پایدار به این نکته اشاره کرد که ایجواد

این مطالعه با هدف شناسایی فاوای سوبز منطقوه  22صوورت

بامهای سبز در ساختمانهای شهری سوبب مودیریت آبهوای

گرفته است .به این منظور نیاز آبی این بخش در طول یکسوال

سطحی ،کاهش سیالب و روانابهای سطحی ،ذخیوره انورژی و

محاسبه گردیده و در نهایت نیاز آبوی فاوای سوبز منطقوه بوا

کاهش اثرات گرمایش و تغییرات آب و هوای شوهری مویشوود

میزان حجم رواناب جاری شده در این منطقوه در طوول سوال

( .)14عرفانیانسلیم ( )1388در تحقیوق پیراموون فاوایسوبز

مقایسه گردیده است و در نهایت با توجه به میزان رواناب قابول

عمومی ،به این نتیجه دست یافت که بامهایسبز کمک فراوانوی

استفادهبه ارایه راهکار اصولی جهت استحصال رواناب و استفاده

به جلوگیری از جاری شدن آبهای ناشی از بارندگی در سوطح

بهینه از آن پرداخته شده است.

خیابانها و جذب بارانهای سیلآسا میکنند و خاک بهکار رفته

روش بررسی

در بستر کاشت این گیاهان در بامها همچون یوک هیوه اسوفنج

موقعيتجغرافيايی منطقه

عمل می کند که با جذب آبی که بهطوور معموول از نواودانهوا

منطقه  22شهرداری تهران در غربیترین محدوده شوهر تهوران

سرازیر میشود از جاری شدن سیالب جلوگیری میکند (.)15

واقوووع در عووور

 )1997( Appan et alدر بررسیهایی راجع بوه جموعآوری و

 50.59.56و  51.33.30شرقی واقع شده است .ایون منطقوه از

استفاده از آب باران در ساختمانها به این نتیجوه رسویدند کوه

شرق به مسیل کن و از جنوب به آزادراه تهران -کورج ،از غورب

طرح مخزن روی پشتبام بهمنظوور جموعآوری آب بواران یوک

به کرج و از شمال به ارتفاعات کوهپایههای البرز (حووزه کون و

روش کمهزینه است ،و آن را میتووان در مصوارف غیرشورب از

وردیج) محدود میگردد .این منطقه بعد از طورح جوامع تهوران

 35.24.40و  36.00.06شووومالی و طوووول
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( )1373به عنوان یکوی از بوزر تورین منواطق شوهری تهوران

میلویمتوور بوووده کووه  %43درصوود از میووزان بارنوودگی در فصوول

شکلگرفت و حدود % 4/8ازسطح کول منواطق  22گانوه شوهر

زمستان و  %36آن مربو به فصل بهار میباشد .همچنین دامنه

تهران را شامل میشود .شهرداری منطقه  22با منواطق  5و 21

تغییرات دما در منطقه از  15درجه زیرصفر در فصلسرد توا 39

و شهرستان کرج همجوار میباشد ( .)25همانطور که گفته شود

درجه باهی صفر در فصل گرم متغیر است .موقعیت جغرافیوایی

منطقه باه از طرف شمال تحت تاثیر دو حوضه هم جووار خوود

منطقه  22تهران در مجاورت با مناطق همجوار آن در شوکل 1

(کن و وردیج) می باشد ،بهطوریکه رواناب ناشوی از دو حوضوه

نمووایش داده شووده اسووت .مسوواحت منطقووه  22حوودود 91/25

نامبرده نیز به این منطقه وارد می شود .متوس بارندگی در سه

کیلومتر مربع می باشد و مساحت سه حوضه در مجمو 357/6

حوضه کن ،وردیج و  22شهرداری به ترتیب  345 ،450و 300

کیلومتر مربع برآورد گردید.

شکل ً -1موقعيت منطقه  22تهران در مجاورت مناطق همجوار
Figure 1- Position of Tehran 22 area, adjacent to neighboring areas

فضایسبز منطقه 22
با توجه به آمار اداره فاایسبز منطقه  ، 22این منطقوه شوامل

شده است ،مساحت مربو به فاای سبز منطقوه حودود 1943

 50بوستان و  4پارکجنگلی و  1باغ ملی گیاهشناسی و فاای-

هکتار برآورد گردیده کوه  59هکتوار آن پوارک و  1884هکتوار

سبز مربو به ورزشگاهآزادی میباشد .با توجه به نقشهکواربری

مربو به پارک جنگلی موی باشود .شوکل  2نقشوه مربوو بوه

اراضی که از شهرداری منطقه  22تهیهو در محی  GISرقومی

کاربری اراضی منطقه  22را نمایش می دهد.

کنترل سيل و تامين آب مورد نياز جهت آبياری فضای سبز....
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شکل  -2نقشه کاربری اراضی منطقه 22
Figure 2- Land use map area 22

پوشش گياهی فضای سبز منطقه
پوشش گیاهی فاای سبز منطقه با توجوه بوه آموار و اطالعوات

کاج تهران ،کاج ،زبان گنجشوک ،سورو ،سودروی ،اکوالیپتوی،

معاونت فاایسوبز ،شوامل درختوان و درختچوههوا ،بوتوههوا و

عرعر ،سرو بادبزنی ،سپیدار ،کاج مطبق ،ارغووان ،بیود مجنوون،

گیاهان پوششی،گلها و گیاهان زینتی می باشد .انوا گونههای

تبریزی ،دوتسیا ،کاج موگو ،انار زینتی ،کاج نوئل  ،بلو بووده و

گیاهی در پارک و پارکهای جنگلی منطقه شامل  4دسته می-

در بخش جنگل کاری منطقه درختانی چوون سورو ،کواج ،کواج

باشد :در بخش پوششی ،گیاهان به کار رفته فاای سبز منطقوه

تهران ،توت  ،اقاقیا ،اقاقیا نرک ،سوکا ،چنار ،یوکا  ،بیود ،بلوو ،

شامل چمن ،هوان ،مورد ،رزماری ،ابری نقرهای ،هوان مارگریت،

نارون ،زیتون ،بربریس به چشم میخورد.

پیچامین الدوله ،کرپسیس ،پاپیتال می باشد .درختچه های مورد

نياز آبی فضایسبز منطقه 22

استفاده نیز شامل رز ،پیروکانتا ،توری ،تویا ،سرو خزنوده (ژونوی

با توجه به اینکه گونههای مختل گیاهی نیازهای آبی متفواوت

بوو ،یوای زرد ،سورو بوادبزنی،

دارند و این نیاز آبی تحت تاثیر اقلیم و فصول سال متغیر است،

یای ،شمشاد طالیی ،زرشوک ،ابریشوممصوری ،ابریشومایرانوی،

در این پژوهش سعی شده نیاز آبی گونه های منطقه ،بر اسوای

لگوستروم ،بربریس ،اسپیره ،خرزهوره ،پیروکانتوا  ،هوسوون ،بوه

پرسشنامه و به کمک متخصصان نوارر بور نوواحی فاوایسوبز

ژاپنی ،زنبق رشتی ،طاووسی ،اسپیره ،بوداغ ،ختموی ،بیدمشوک

برآورد گردد که البته گاهی برآورد پارامترهایی همچون سرعت،

می باشد .درختانی که در فاوای سوبز شوهری کشوت گردیوده

سطحمقطع به صورت عملیات صحرایی انجام و در نهایت حجوم

شامل اقاقیا پیوندی ،پد  ،افرا ،سرو ،سرو بوادبزنی ،اقاقیوا نورک،

متوس ساهنه آب مصرفی در فاایسبز برآورد گردیده است.

پروی) ،یوکا ،یای هلندی ،بر
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در این پرسشنامه ،فاای سبز منطقوه بوه دو دسوته جنگلوی و

در روش  SCSارتفا رواناب ناشی از باران از رابطه  2بوهدسوت

فاایسبز شهری تقسیم شده است .چرا که هم تعداد روزهوای

میآید:

فصل سرد و گرم و هم نو پوششگیاهی ،دو نوو دسوتهبنودی

()2

متفاوت دارد .فصل گرم و سرد در فااهایسبز شهری بهترتیوب
 231و  134روز و در پوششجنگلی فصلگرم و سرد بوهترتیوب
 154و  211روز مووی باشوود کووه در هوور دو نووو پوشووش طبووق
پرسشنامه ،آبیاری عموما در فصل سرد صورت نمویگیورد مگور
اینکه کارشناسان فاایسبز تشخیص دهند.
محاسبات صورت گرفته جهت برآورد متوس حجم موورد نیواز
جهت آبیواری در طوول سوال ،از طریوق دبوی منوابع آب موورد
استفاده و مدت زمان آبگیری و گاه با محاسبه سرعت پمپاژآب

 :Qارتفا رواناب برحسب سانتی متر
 :Pارتفا بارندگی  24ساعته برحسب سانتی متر
 :Sحداکثر توان نگهداری مربو به انترسپشن و نفوذ در خاک و
ذخیرهسطحی برحسب سانتی متر
مقدار  Sبر حسب سوانتیمتور را از میوانگین وزنوی  CNطبوق
رابطه  3بهدست میآوریم:
()3

و سطح مقطع جریان آب ،حجم تانکر و تعداد سرویسهای آب-

جهت محاسبه مقودار  CNنیوز ،پوس از تهیوه و تولیود نقشوه

گیری در طول سال ،صورت گرفته و میزان حجم آبی مورد نیاز

کاربریاراضی و گروههای هیودرولوژیک خواک ،مقوادیر  CNاز

فاایسبز طبق رابطه ( )1محاسبه گردیده اسوت .شوایان ذکور

جدول مربوو (حالوت  IIرطوبوت پیشوین) اسوتخراج و در در

است حجم آبی که از طریق تانکرها به مصرف گیاهان مویرسود

جدول حاصل از تلفیق این دو نقشوه وارد شود و سوپس مقودار

از روی حجم خود تانکر و تعداد سرویسهای اسوتفاده شوده در

 CNوزنی بهدست آمد .شایان ذکر است در این پوژوهش بورای

طول سال ،محاسبه شده است.

حوزه کن و وردیج ضریب  0/2و بورای منطقوه  22ضوریب 0/1

(( )1روزهای آبیاری× مدت زموان آبگیوری در یوک شوبانه

برای  Sدر نظر گرفته شد.

روز( ×)hrدبی(=∑ ))Li/sمتوس حجوم آب مصورف در
یک سال()Li
در برآورد ارتفا رواناب بهمنظور تعیین حجم رواناب سواهنه در
حوضههای مورد نظر ،با توجوه بوه نزدیوکتورین ایسوتگاههوای
هواشناسی به حوضهها ،با در نظر گرفتن آموار بوارش روزانوه در
مدت  20سال ،مقدار رواناب به روش  SCSمحاسبه و مجموو
آن در طول سال برآورد گردید و سپس میانگین مجمو ارتفوا
رواناب ساهنه در مدت  20سال ،محاسبه شد.

يافتهها
نتايج حاصل از آب مورد نياز فضایسبز در طول يکسال
همانطور که گفته شد در پژوهش حاضر جهوت محاسوبه نیواز
آبی گیاهان بهکوار رفتوه در فاوای سوبز ناحیوه موورد مطالعوه
پرسشنامههایی تهیه و بوه کموک متخصصوان نوارر بور نوواحی
فاایسبز تکمیل گردید .اطالعات مربو به این پرسشونامه در
جدول  1آورده شده است.
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جدول  -1اطالعات مربوط به منابع تامينکننده آب فضایسبز منطقه 22
Table 1- Information on water supply sources of green Area 22

دبی چاه()Li/S

زمان آبگيری در يک شبانهروز()hr

تعداد تانکر و حجم آن()Li

مخزن ساحل

4

8

(2=)6000+12000

چاه فیا

2

12

چاه هله

6

24

چاه چشمه

3

24

قنات فرمانفر

4

24

چاه علومفنون

10

12

چاه جنگل مرغداری

10

12

چاه پرستو

30

24

چاه نیروانتظامی

15

12

چاه مترو

5

12

چاه شماره 1

35

12

چاه شماره 2

23

12

چاه باغشهرداری

11/5

12

چاه روزدارو

23

24

چاه اجراعیات

23

24

چاه شماره 1

20

12

چاه شماره 2

27

12

چاه شماره 3

40

24

چاه شماره 4

17

12

چاه شماره 5

45

12

چاه شماره 6

25

12

چاه شماره 7

25

12

چاه شماره 8

35

12

آب از سد کرج

100

12

آبیاری با لوله  3اینچی

0/135

12

خرگوش

چاه شماره 1

40

12

دره

چاه شماره 2

30

12

لتمان

چاه شماره 3

0/09

12

چاه شماره 1

35

18

چاه شماره 2

35

18

باغ ملی

چاه شماره 3

35

18

گياهشناسی

چاه شماره 4

35

18

چاه شماره 5

35

18

چاه شماره 6

35

18

چاه شماره 1

45

8

ورزشگاه

چاه شماره 2

45

8

آزادی

چاه شماره 3

45

8

چاه شماره 4

45

8

ناحيه

ناحيه 1

ناحيه 2

ناحيه 3

ناحيه 4

چيتگر

تعداد چاه

1=12000

5=12000

3=6000

5=12000

2=6000
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شایان ذکر است آب مورد نیاز بورای سوه بخوش خرگووش دره،

از طریق پرسشناموه و عملیواتصوحرایی تهیوه شوده محاسوبه

چیتگر و باغ ملی گیاهشناسی از طریق تانکر تامین نمی گردد.

گردید که نتایج مربو به این محاسبات در جدول  2آورده شده

در ادامه متوس ساهنه آب مورد نیاز فاایسبز که اطالعات آن

است.

جدول  -2متوسط حجم آب ساالنه مورد نياز فضایسبز منطقه 22
Table 2- The average annual volume of water required for the area of green area 22

نواحی منطقه 22

متوسط ساالنه حجم آب آبياری ()M^3

ناحیه 1

333/748

ناحیه 2

1/014/552

ناحیه 3

748/994

ناحیه 4

967/982

چیتگر

4/361/601

خرگوشدره

638/995

لتمال

654/192

باغ ملی گیاه شناسی

2/030/994

ورزشگاه آزادی

1/214/734

مجمو

14/969/534

با توجه به محاسبات انجام یافته کول نیواز آبوی منطقوه  22در

نتايج حاصل از محاسبه حجم رواناب

سال حدود  14/969/534متر مکعب موی باشود کوه بیشوترین

جدول  3نتایج مربو به ارتفا و حجم رواناب در یک رگبوار 6

حجم مورد نیاز مربو به پارک جنگلی چیتگر و باغ ملوی گیواه

ساعته در دوره بازگشت  100سوال را متناسوب بوا روش SCS

شناسی می باشد.

نشان می دهد.
جدول  -3ارتفاع ،دبی اوج و حجم رواناب با دورهبازگشتهای مختلف در روش )(SCS

)Table 3-Height, peak discharge and runoff volume with different return periods in the method (SCS

حوضه

مساحت()Km^2

کن

205/42

5/15

وردیج

60/93

5/12

46/60

منطقه 22

91/25

10/02

95/92

ارتفا رواناب با دوره بازگشت

دبی اوج

حجم

 100سال

سیل()M^3/s

رواناب()M^3

117/82

1/057/913
311/961
914/325

مجمو

2/284/199

بر ایون اسوای حجوم روانواب در یوک رگبوار 6سواعته بوا دوره

کنترل و مهار این حجم از رواناب را داشته باشد( .توجه شود در

بازگشت  100سال ،حدود  2/284/199متر مکعوب موی باشود.

این برآورد سطح برداشت رواناب سطح کل سه حوضه می باشد

آنچه مهم است ،اینکه باید دقت نمود چنانچه عملیوات سوازه

و چنانچه سطح برداشت رواناب جمع شده پشت سازه قسومتی

ای در منطقه پیشنهاد می گردد ،سازه پیشنهادی بایود توانوایی

از حوضه باشد ،حجم رواناب متناسب با سطح برداشت محاسوبه
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می گردد) .در این صورت سوازه توانوایی مهوار سویالب بوا دوره

همچنین ارتفا رواناب ساهنه در حوضههای مورد نظر ،به روش

بازگشت  100سال را خواهد داشت

 SCSمحاسبه و در نهایت حجم رواناب ساهنه مقوادیر مربوطوه
محاسبه و در جدول  4آورده شده است.
جدول  -4مقاديرمتوسط مجموع ارتفاعرواناب و حجم آن

Table 4- Average values of total runoff height and its volume

حوضه

متوسط مجموع ارتفاعرواناب در طول سال ( )mmمتوسط حجم رواناب در طول سال (مترمکعب) ()M^3

کن

105/953

21/764/802

وردیج

106/247

6/473/633

منطقه 22

55/309

مجمو

5/046/946
33/285/441

مطابق جدول  4میوزان مجموو روانواب شوهری از سوطح سوه

مناسب باشد ،احداث سد خاکی در منطقه است چرا که قسمتی

منطقه  33/285/441متر مکعب در طی یکسال موی باشود .از

از منطقه بهطور طبیعی ،پتانسیل ذخیره را دارد و با احداث سد

طرفی مطابق نتایج بهدست آمده از جدول  2نیاز آبی کل فاای

بر روی این قسمت می توان رواناب سطح وسویعی از منطقوه را

سبز منطقه  22نیز حودود  14/969/534متور مکعوب در سوال

کنترل نمود .در مورد این پیشنهاد نیز جانموایی از سود خواکی

است .با توجه به اینکه در حال حاضر در برخی از نواحی منطقه

صورت گرفته که در شکل  3نشان داده شوده اسوت .همچنوین

 22بخاطر فقدان آب کافی ،حجمی از آب مصرفی فاایسوبز از

کانال هایی جهت تمرکز روانواب و انتقوال آن بوه سود در نظور

مناطق دیگر و از طریق تانکر تامین می شوود ،سوازمان فاوای

گرفته شده است .این کانوال هوا در شوکل  4نشوان داده شوده

سبز هزینه هایی نیز بابت تانکر و کارگر متحمل میشود .آنوالیز

است که رواناب ناشی از بارندگی را به سد هدایت مویکننود .در

نتایج بهدست آمده نشان می دهد ،با احتساب هدر رفت ،تبخیر،

این شکل کانال  Aمسیری اسوت کوه قسومتی از آب سود را از

نفوذ و سایر محدودیت ها چنانچه بتوان حدود یک چهارم از این

رودخانه کن به سد مویرسواند و کانوال  Bمسویری اسوت کوه

رواناب ( 8/321/360متور مکعوب)را نیوز کنتورل و بوه مصورف

قسمتی از رواناب شهری را به رودخانه موجود در منطقه هدایت

آبیاری فاای سبز در این منطقه رسانید ،بویش از نیموی از آب

میکند و کانال  Cیک مسیر انحرافی است که آب قسومتی از

مورد نیاز فاای سبز این منطقه( حدود  )%55/5از ایون طریوق

رودخانه وردآورد و کانال  Bرا به سد میریزد.

تامین میگردد .این حجم روانواب جموعآوری شوده بوه عنووان

باید خاطرنشان کرد کوه اسوتفاده از مسویلهوا و آبراهوههوای

نمونه می تواند نیاز آبی سوه بخوش از فاوای سوبز منطقوه 22

طبیعی بهمنظور تخلیه سیالبهوای شوهری در آنهوا ،مسوتلزم

شامل باغملی گیاهشناسی ،پارکجنگلی چیتگور و خرگووشدره

توجه به جنبهها و موارد مختلفی است که از جمله میتووان بوه

که مجمو نیاز آبی این سه بخش  7/031/590متر مکعب است

اصالح و بهسازی (مسیر و مقطع) مسیل ،رعایت حریم آبراهه،

تامین کند که این معادل  9/66کیلومترمربع از مساحت فاای-

تأمین عمق کافی برای عبور و انتقال سیالبها ،ارزیابی فرسایش

سبز منطقه است .برای تعیین یک راهکار بوهمنظوور استحصوال

پذیری آبراهه هوا و امکوان بوروز ناپایوداری در خواکریزهوای

رواناب در مناطق شهری بسته به شرای منطقه می توان روش-

حفارتی یا دیواره های سیلبند و پیش بینی تمهیدات مقتاوی

های متفاوتی را ارایه نمود .یکی از پیشنهادهایی که میتواند بوا

برای مقابله با آن اشاره کرد.

توجه به توپوگرافی کاسه مانند منطقه جهت جمعآوری روانواب
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شکل  -3موقعيت سد و فضایسبز
Figure 3- Damage position and green space

شکل  -4موقعيت کانالهای A,B,C
Figure 4- Position of Channels A, B, C

بحث و نتيجه گيری
این پژوهش با هدف محاسبه رواناب قابل استحصال از بارش و با

فاای سبز در این منطقه می باشد ،همچنین با در نظر گرفتن

هدف استفاده از آن در آبیاری فاای سبز منطقه  22تهران

تلفات ،تبخیر ،نفوذ و غیره می توان با یک راهکار اصولی بیش از

صورت گرفته است .آنچه در مجمو می توان از این تحقیق

نیمی از نیاز آبی در این منطقه را از طریق استحصال رواناب

نتیجه گرفت ایکه با توجه به مشکل کم آبی در منطقه و

برطرف ساخت .روش پیشنهادی سد خاکی گزینه ای مناسب

همچنین محاسبات به عمل آمده از حجم رواناب حاصل از

جهت استحصال رواناب به همین منظور می باشد که عالوه بر

بارش در طول سال که چندین برابر نیاز آبی گیاهان موجود در

کنترل رواناب و جلوگیری از ایجاد سیل در منطقه و تامین نیاز
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