
 

  مدیریت رواناب شهري به منظور جلوگیري از آلودگی منابع آب شرب و حفظ محیط زیست
  1مهدي حسین زاده

  دانشگاه فردوسی مشهد -گرایش آبیاري و زهکشی-دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی آب 
  

  چکیده
در کشورمان به . زیست و سالمت جامعه مستلزم وجود محیط زیستی سالم و منابع آبی پاکیزه می باشدحفاظت از محیط 

دلیل جمعیت در حال رشد، گسترش شهرنشینی، افزایش سرانه مصرف آب و رشد فعالیت هاي صنعتی، وجود آب تحت 
ک همواره نیازمند تاکید است که در چنین شرایطی و با داشتن اقلیمی نیمه خشک و خش.تنشی مهیب قرار گرفته است

استفاده از پروژه هاي ذخیره منابع آب که مبتنی بر روشهاي غیر پیشرفته هستند نمی توانند تنها گزینه بقا و یا موجود در 
براین اساس براي کاهش تاثیرات کم آبی، حفاظت از محیط زیست و داشتن اقتصادي مقاوم وجود مدیریت .کشور باشند
مدیریت . یکی از بخش هاي مدیریت یکپارچه منابع آب، مدیریت رواناب شهري است .ع آب ضروري می باشدیکپارچه مناب

رواناب شهري در گذشته همواره به دنبال خارج کردن ایمن و سریع جریانهاي رواناب از سطح شهر بود اما دیدگاه مدرن 
خیره، سفره هاي زیرزمینی را تغذیه و در نهایت استفاده بدنبال بازسازي چرخه طبیعی آب است تا بتواند رواناب حاصل را ذ

در این مقاله به بررسی راهکارهاي مدیریت رواناب شهري به منظور . مجدد از این آب براي مصارف شهري فراهم آورد
 .جلوگیري از آلودگی منابع آب شرب و حفاظت از محیط زیست و اقداماتی براي غلبه بر این بحران پرداخته شده است

  کیفیت آب، رواناب، مدیریت منابع آب،استفاده مجدد از آب، تصفیه :کلمات کلیدي
   

                                                
  مهدي حسین زاده: نویسنده مسئول  -  ١



 

  مقدمه
احداث خیابان ها یا ساختمان ها می  .هر گونه گسترش شهر نشینی باعث تحمیل اثراتی بر محیط زیست اطراف می شود

ان مثال سطوح نفوذپذیر گذشته به سطوح به عنو. تواند تاثیر چشمگیري در ویژگی هاي هیدرولیکی آن منطقه ایجاد نماید
غیر قابل نفوذ تبدیل شده و یا پستی و بلندي هاي طبیعی زمین به منظور جلوگیري از تجمع آب به حالت مسطح در آمده 

حذف پوشش هاي گیاهی، کاهش تبخیر و نگهداشت آب . مجراها و  لوله ها براي خارج کردن موثر رواناب احداث شدند. اند
هان را به همراه داشته است و جایگزین آن سطوح کوچک با پوشش هاي گیاهی محدود شده است که باعث در توسط گیا

پیشرفت هاي اتفاق افتاده، گردش طبیعی و پر پیچ و . معرض باران قرار گرفتن خاك و در نتیجه افزایش فرسایش شده است
مدیریت رواناب، علمی است که باعث . ن تبدیل کرده استخم منابع آبی را به جریان هاي مستقیم و با بهترین شرایط ممک

کاهش این اثرات منفی بر روي محیط زیست و افزایش تاثیرات مثبت آن می شود و یا می تواند شرایط مناسب هیدرولیکی 
  .)1(را براي پیشرفت، همراه با کمترین اثرات منفی براي محیط زیست اطراف را فراهم آورد

نفوذ در مناطق شهري با کوچکترین فعالیت هاي انسانی شاهد رخ دادن سیالب هاي شدیدي  بدلیل سطوح غیر قابل
این . رواناب حاصل از چنین سطوحی داراي سرعت هاي زیادي است که وارد سیستم هاي زهکشی شهري می شود. هستیم

این رواناب مناطق شهري داراي عالوه بر . امر سبب کاهش جریان هاي طبیعی زیرزمینی و کاهش تبخیر و تعرق خواهد بود
  .)2(آلودگی هاي بسیار زیادي می باشد که باعث  آلودگی منابع آبی می شود
افزایش پیک سرعت و دبی در طول رواناب که  -1: سه نگرانی که در مورد رواناب هاي غیر قابل کنترل وجود دارد عبارتند از

جابجایی  -3کاهش منطقه اي تغذیه آب هاي زیرزمینی  -2 .موجب تبدیل شدن آن به سیالب و ایجاد فرسایش می شود
  آلودگی ها

افزایش سرعت و حجم رواناب که به دلیل سطوح نفوذناپذیر به وجود می آید باعث افزایش فرسایش، افزایش جریان هاي 
شود خود باعث رسوباتی که توسط جریان ها حمل می . سیالبی در مناطق پایین دست و رسوبگذاري در آبراهه ها می شود

عالوه بر این، رسوبات در . افزایش کدورت رواناب، جابجایی باکتري هاي بیماري زا و کاهش ظرفیت مخازن ذخیره می گردد
  .پنهان کردن گونه هاي آبی و در برخی موارد باعث نابودي آنها و یا ایجاد گوناگونی زیستی، موثر هستند

فعالیت هایی از قبیل ساخت و . شود حاصل از فعالیت هاي انسانی است  منشاء آلودگی هایی که توسط رواناب حمل می
ساز هاي شهري، استفاده از مواد شوینده شیمیایی، استفاده از سموم و آفت کش ها، روغن و مواد سوختی ریخته شده از 

توانند باعث آلودگی که می ... وسائط نقلیه عمومی و شخصی ، فضوالت حیوانات خانگی و شهري ، فعالیت هاي صنعتی و 
با ... در یک نگاه کلی شاهد آن هستیم که تمام اجزا شهري از قبیل منازل، واحد هاي تجاري و صنعتی و. رواناب ها شوند

 1983بر اساس مطالعات سال .)3(مشارکت یکدیگر باعث افزایش آلودگی هاي محیطی و به طور خاص رواناب می شوند
NURP77  آلودگی هایی که . )4(که مورد آزمایش قرار گرفته بود در رواناب شهري مشاهده گردیدنوع آلودگی  127نوع از

غالبا در رواناب مشاهده می شود عبارتند از عناصر سنگین، ترکیبات آلی، آفت کش ها، علف کش ها، میکروب هاي بیماري 
ستند و برخی از این مواد در اثر تغییر و برخی از این موارد سرطان زا ه. زا، رسوبات، نمک ها و ترکیبات ضدیخی می باشد

اگرچه که میکروب هاي . تحوالتی که بر روي آنها صورت می گیرد در طوالنی مدت مشکالتی را به همراه خواهد داشت
منابع آب هاي سطحی که براي مصارف .گردند- بیماري زا در دوره هاي کوتاه مدت نیز باعث بروز برخی بیماري ها می 

آبهاي زیرزمینی . فاده می شود در نهایت ترکیبی حاصل از موارد ذکر شده به وسیله رواناب دریافت می کنندآشامیدنی است
  .نیز ممکن است به وسیله چاه هاي زهکشی دریافت کننده این آلودگی ها باشند



 

ا همواره به دنبال در این مدل ه. مدلهاي گذشته مدیریت رواناب شهري بر اساس تصور هاي نادرست بنا نهاده شده بودند
تخلیه سریع رواناب به کمک کانال ها و مجرا هاي زهکشی بودند که این خود افزایش جریان خروجی پیک را به همراه 

این راه تنها . داشت و به تبع نیازمند صرف هزینه هاي فراوان در ساخت و نگهداري از تاسیسات مدیریت رواناب شهري بود
  . )2(له سیل از یک بخش از حوضه به بخش هاي دیگر آن شودمی توانست باعث جابجایی مسئ

رویکرد مناسب دیگري که می توان اتخاذ کرد، مدیریت یکپارچه آب شهري است که شامل مدیریت منابع آبی پاکیزه، 
هاي  فاضالب و رواناب همراه با در نظر گرفتن ساختار مدیریت منابع آب می باشد و مناطق شهري به عنوان یکی از واحد

  :مدیریت یکپارچه منابع آب شهري شامل فعالیت هاي ذیل می باشد.)5(مدیریتی در نظر گرفته می شود
 بهبود منابع آب و افزایش کارایی مصرف آب  -

 اطمینان از کیفیت مناسب منابع آبی و فاضالب هاي تصفیه شده -

 برگشتی تصفیه شده استفاده از تمام گزینه هاي منابع آب باران از قبیل آب باران و آب هاي -

 ترغیب جوامع عمومی براي ابراز توانایی ها و نیازهاي آنها در مدیریت منابع آب -

 .بهبود بازدهی اقتصادیبه منظور بقا طرح هایی که با آب، فاضالب و مدیریت رواناب درگیر هستند -

به بعد گسترش یافته  1970هاي تکنولوژي هاي جدیدي در زمینه رواناب و در راستاي مدیریت یکپارچه آب شهري از سال
است که شامل حوضچه هاي نگهداشت، سطوح نفوذ پذیر، ترانشه هاي نفوذ، تغذیه آب هاي زیر زمینی و اقدامات دیگر در 

  .)2(زمینه کنترل منابع آب می شود

  مواد و روش ها
اقدامات . دگی رواناب وجود داردتنوعی از راهکارهاي مدیریتی از قبیل سیاست هاي پیشگیرانه و درمانی براي کاهش آلو

رسیدن به این هدف نیازمند . پیشگیرانه شخصی ممکن است براي جلوگیري از آلودگی منابع آبی موثر باشند ولیکافی نیست
برنامه مدیریتی جامعی است که همراه با اقدامات شخصی در راستاي سیاست هاي پیشگیرانه اتخاذ شود و در آن به 

پتانسیل هاي منابع آلوده کننده، هزینه اقدامات پیشگیرانه، پیش نیازهاي حفاظت از اقدامات صورت  فاکتورهایی از قبیل
گرفته، آسیب پذیري منابع آب، زمین شناسی منطقه مورد مطالعه، بارش، کاربري اراضی و مقبولیت اقدامات توسط مردم 

  .شوند به شرح ذیل می باشد برخی از این اقدامات مدیریتی که می توانند موثر واقع. توجه شود
-  
 کنترل آلودگی از منبع تولید آن و اقدامات پیشگیرانه -

دار   -کنترل آلودگی در منبع تولید آن و اقدامات پیشگیرانه شامل آموزش هاي همگانی براي صاحبان مشاغل و افراد خانه
داري،  -ام مسئوالنه فعالیت هاي خانهدر راستاي نگهداریدرست از مواد شیمیایی مصرفی، حفاظت از فضاهاي سبز و انج

فعالیت هاي دیگري که در زمینه جلوگیري از آلودگی مطرح می شود شامل جمع آوري مواد . تجاري و صنعتی می باشد
در معابر و راه هاي شهري نیز نگهداري درست از شانه . خطرناك، شناسایی و حذف جریانهاي آلوده غیر مجاز می باشد

کنترل مواد شیمیایی و معدنی، شست و شوي معابر شهري و جوي ها، کاهش مصرف مواد ضدیخ در  سمت راست مسیرها،
معابر و در نهایت سرویس وسایل نقلیه به منظور جلوگیري از نشت روغن و موارد دیگر می توانند باعث کاهش آلودگی 

تی که اتفاق افتاده و نتایج خوبی به هراه عالوه بر موارد ذکر شده بهترین فعالیت هاي مدیری. رواناب هاي شهري گردند
  .داشته اند باید مورد ترغیب قرار گیرند

  



 

 کنترل فرسایش و رسوب گذاري -

بدون اقدامات مناسب کنترل فرسایش و رسوب گذاري فعالیت هاي ساخت و ساز درون شهري می توانند مقادیر قابل 
ن سریع رشد از قبیل علف و گل هاي خودرو و همچنین با با کشت گیاها. توجهی از رسوبات را وارد رواناب ها کنند

پوشاندن سطوح خاکی به وسیله موزاییک فرشها و سطوح نفوذناپذیر دیگر می توان این سطوح را از تماس مستقیم با آب 
م در روند ساخت و سازها باید تالش شود در فصول ک. باران حفظ نمود و کمک شایانی در کنترل فرسایش داشته باشیم

از فعالیت هاي دیگري که می توان انجام . باران فعالیت هاي ساختمانی صورت گیرد تا از فرسایش جلوگیري به عمل آید
  .)3(گیرد می توان به بدنه ها، حوضچه هاي رسوبگیر و سازه هاي کنترل فرسایش بادي اشاره نمود

 کنترل کاربري اراضی -

عالیت هاي ساخت و ساز و تغییر کاربري اراضی نظارت داشته باشند و در ارگان هاي شهري همواره می توانند به کنترل ف
. فعالیت هاي ساخت و ساز و توسعه شهري تا زمانی که تاثیر سوء بر منابع آبی نداشته باشد اجازه توسعه و پیشرفت دهند

یافته و در حال توسعه  این ارگان ها همچنین می توانند با اتخاذ سیاست هاي مدیریت رواناب شهري در مناطق توسعه
  .کمک قابل توجهی در مدیریت رواناب شهري داشته باشند

  
 طراحی براساس حساسیت هاي محیط زیست -

در مناطق شهري در حال توسعه می توان همواره سیاست هایی اتخاذ نمود که طرح هایی که در حال ساخت و یا در مرحله 
ست اطراف ساخته شوند و سعی بر ایجاد یک همزیستی مسالمت طرح ریزي می باشند بر اساس حساسیت هاي محیط زی

  .برخی از فعالیت هایی که می تواند صورت بگیرد به طور مختصر شرح داده می شود. آمیز با طبیعت داشته باشند
  استحصال آب باران 

کاهش آلودگی ها و همچنین استحصال آب باران از پشت بام ها و ذخیره سازي آنها می تواند عالوه بر کاهش رواناب باعث 
در آبیاري فضاهاي سبز و سایر فعالیت هاي شهري غیر مرتبط با شرب از آن . استفاده مجدد از آب را فراهم می آورد

  .)6(استفاده نمود
  توسعه و پیشرفت با ایجاد حداقل اثرات منفی 

د تا شرایطی مانند شرایط طبیعی محیط فعالیت هاي توسعه و پیشرفت با ایجاد حداقل اثرات منفی همواره تالش می کن
به عنوان مثال می توان تکنیک هایی را براي تقلید . اطراف را ایجاد نماید تا کمترین مداخله را با محیط اطراف داشته باشد

غذیه از چرخه طبیعی هیدرولوژیکی اتخاذ نمود تا بتوان سفره هاي زیرزمینی را به وسیله فرایند هاي مصنوعی از آب باران ت
البته باید توجه داشت که این فعالیت ها بر اساس بررسی هاي دقیق صورت گیرد تا آسیب هاي جبران ناپذیر به منابع . نمود

  .طبیعی وارد نشود
 سنگ فرش هاي داراي منفذ 

ه زمین استفاده از این نوع سنگ فرش ها در پارکینگ ها و معابر شهري می تواند فرصت دیگري را براي نفوذ آب باران ب
نمونه . این نوع سنگ فرش ها مناسب مناطقی هستند که در آنها مواد پرخطر و آلوده کننده وجود نداشته باشد. فراهم آورد

براي این حالت باید منافذ ایجائ شده در بتن به وسیله گراول . دیگري از این شرایط را می توان در سطوح بتنی ایجاد نمود
  .احتی بتواند از طریق این منافذ وارد زمین شودو شن پرشود تا آب باران به ر

  
 استفاده از بهترین شیوه هاي مدیریتی ساختمانی -



 

این . این شیوه هاي مدیریتی براي کنترل جریان رواناب به طور کامل و یا به طور موقت در محل تولید رواناب استفاده شود
. ورود جریانهاي آلوده کننده به رواناب جلوگیري می کنندشیوه ها باعث کاهش حجم و سرعت رواناب شده و همچنین از 

انواع مختلفی از این شیوه هاي مدیریتی در مورد خاك و کشت گیاهان وجود دارد که می تواند در تصفیه، نفوذ و نگهداشت 
  .ذرات معلق موثر باشند که به طور مختصر به برخی از آنها اشاره می شود

 هزمین هاي گود و مرطوب کشت شد)Grassed Swales( 

. این زمین ها نهر هاي کم عمقی هستند که در آنها گیاهان کشت شده است تا باعث کاهش سرعت و حجم رواناب شوند 
کشت گیاهان و چمن باعث جلوگیري از فرسایش . خاك به وسیله تصفیه و نفوذ باعث از بین رفتن آلودگی ها می شود

نگهداري از این . )7(ذب برخی از مواد آلی موجود در رواناب را فراهم می آورندخاك می گردد و همچنین رسوب گذاري و ج
نهر ها نیازمند کنترل علف هاي هرز، بذر افشانی مجدد، جمع آوري خار و خاشاك، بازرسی محل هاي فرسایش یافته و 

ز جریان ورودي به این نهر ها براي کارایی بهتر این نهر ها باید ا. اطمینان از یک پارچه بودن سطح کشت شده می باشد
درصد مواد  70بر اساس مطالعات انجام شده استفاده از این روش باعث حذف حداقل . حالت لمینار یا ورقه اي داشته باشند

  .)8(معلق شده است
 باریکه هاي فیلتري)Filter Strips( 

اي مالیم کشت شده و معموال در نزدیکی نهر هاي فیلتري آبرو هایی که در آنه گیاهان به صورت متراکم بر روي شیب ه
ایده اصلی این فعالیت از کشاورزي گرفته شده و در حال حاضر در مناطق شهري از آن ها بهره . منابع سطحی آب قرار دارند

هدف از احداث این نهر هاي فیلتري نگهداشت جریان ورقه اي، کاهش سرعت رواناب و ایجاد زمان ماند . گرفته می شود
. ابعاد این نهر ها وابسته به شیب و ابعاد سطحی است که آن را زهکشی می کند. )9(سوب گذاري و نفوذ می باشدبراي ر

الزم به ذکر است این . نگهداري از این نهرها نیازمند مبارزه با علف هاي هرز و جمع آوري رسوبات ته نشین شده می باشد
ی که با آلودگی شدید مواجه هستیم نمی تواند تاثیر چندانی داشته نهرها به دلیل محدودیت در فیلتراسیون در محل های

  .باشد
  باریکه هاي سپري)Buffer Strips( 

این . این باریکه ها ترکیبی از درخت ها، بوته ها و گیاهان دیگر می باشد که به طور موازي با جهت جریان قرار می گیرند
این نهر ها به طور . جریان هاي شدید و ورود آلودگی ها می شوند نهرها باعث حفاظت فیزیکی منابع آب سطحی در مقابل

این نهر ها به وسیله آرام کردن رواناب، باعث مالیم کردن سیالب هاي ناشی . طبیعی و یا به صورت مصنوعی کشت شده اند
ه و خاك موجود می گیاهان کشت شد. از آن ها می شوند و از ایجاد فرسایش در سواحل کناري جلوگیري به عمل می آورند

. گذاري مشارکت داشته باشد-  توانند در فرایند رسوب گذاري کمک کرده و به تبع در کاهش آلودگی هاي مرتبط با رسوب
این نهر ها نیازمند کنترل علف هاي هرز در یک یا دو نوبت در سال و همچنین پاکسازي بین درختان و بوته ها از رسوبات و 

درصد حذف مواد معلق در  20تا  10در بررسی هاي صورت گرفته . سیالب هاي گذشته می باشد زباله هاي باقی مانده از
ند نفوذ نیز موثر باشند ولی با توجه به موقعیت یبرخی از این نهر ها می توانند در فرا. این گونه نهرها گزارش شده است

ث می شوند این نهرها از قدرت و ظرفیت نفوذ مکانی احداث اینگونه نهرها که معموال در نقاط پست و کم ارتفاع احدا
  .)3(کمتري برخوردار هستند

  حوضچه هاي رواناب 

حوضچه هاي رواناب متشکل از یک فرایند پیش تصفیه می باشد که در آن ها در طول یک رواناب و یا در بین رواناب هاي 
ده از گیاهان خودروي مردابی می باشد که در متوالی مواد جامد نشست کرده و پس از آن وارد محل هایی می شود که پوشی



 

این حوضچه ها معموال با ایجاد زیرساخت ها و . آن مواد جامد باقی مانده در طی فرایند بیوشیمیایی حذف می شوند
در کنار نگهداري هاي کلی این حوضچه ها . امکانات رفاهی در اطراف آنها به مکانهایی تفریحی براي شهرها تبدیل می شوند

گیاهان روییده در این . زم است هر ساله نقاط خروجی حوضچه ها و خطوط ساحلی حوضچه ها مورد بازرسی قرار گیرندال
حذف . سال از محل تخلیه شوند 10تا  7سال جمع آوري شده و رسوبات نیز باید هر 5تا  3حوضچه ها می بایست پس از 

داده هاي برداشت شده . فرایند رسوبگذاري می توان انتظار داشتآلودگی هاي وابسته به ذرات موجود در رواناب را در طی 
  .از این حوضچه ها نشان می دهد که این حوضچه ها قادر به حذف نیتروژن و فسفر نیز هستند

 تاالب هاي مصنوعی 

هان تاالب هاي مصنوعی همانند حوضچه هاي رواناب می باشند با این تفاوت که سطوح آبی کوچکی هستند و در آنهاگیا
تاالب هاي مصنوعی در بسیاري از ویژگی ها همانند تاالب هاي طبیعی می باشند ولی . آبزي متنوع تري رشد می کنند

در شرایطی که رواناب ورودي داراي رسوبات زیادي باشد، وجود یک حوضچه . )10(داراي گوناگونی زیستی کمتري هستند
رایط نگهداري و کاهش آالینده ها در این تاالب ها همانند حوضچه هاي ش. رسوبگیر در بدو ورود به تاالب الزامی می باشد

  .رواناب می باشد
 سلول هاي نگهداشت و نفوذ گیاهی 

سلول هاي نگهداشت و نفوذ گیاهی، فضا هاي کم عمقی هستند که با هدف ذخیره رواناب و حذفآلودگی ها در اثر عبور 
سلول هاي نگهداشت گیاهی آب تصفیه شده را به سطوح . را به همراه دارد جریان رواناب از الیه هاي گیاهی، خاکی و مالچ

. انتقال سطحی خارج می کنند ولی در سلول هاي نفوذ گیاهی پس از تصفیه آب باعث نفوذ آنبه داخل زمین می شوند
از آلودگی ها موثر  انتخاب نوع گیاهان، بافت هاي خاکی حاصل از ترکیب شن و مواد آلی می تواند در حذف انواع متنوعی

ازجمله موادي که این سلولها می توان در حذف آنها موثر باشند می توان به فلزات، هیدروکربن ها، نیترات ها و . باشد
 .)11(باکتري ها اشاره کرد

 پشت بام هاي سبز 

بام ها از چندین الیه این پشت . پشت بام هاي سبز به طور کامل و یا بخشی از آنها به وسیله گیاهان پوشانده شده است
در پشت بام هاي کوچک می توان . تشکیل می شوند که عبارتند از الیه ضد آب، الیه زهکش ها، غشاء فیلتري، خاك و گیاه

تنوع باالي گیاهان را کشت کرد و نیازمند مراقبت و رسیدگی بیشتري هستنداما در پشت بام هاي وسیع به دلیل وجود 
پشت . )12(از گیاهان چند ساله و مقاوم استفاده شود تا نیازمند مراقبت هاي فراوان نباشند برخی محدودیت ها می بایست

توانایی در جذب آب باران به پارامترهاي . درصد آب باران را دریافت کند 90تا  15بام سبز می تواند چیزي در حدود 
این پشت بام هاي سبز باعث ایجاد زیبایی و عالوه بر . متعددي ازقبیل اقلیم، نوع گیاهان و شرایط خاك وابسته است
  .همچنین صرفه جویی در انرژي هاي مصرفی ساختمان می شوند

  بحث و نتیجه گیري
به لحاظ تئوري به منظور حفاظت از سالمت انسانها، جلوگیري از آلودگی آبها، استفاده از آب باران براي مصارف کشاورزي و 

مدیریت رواناب شهري در . هاي شهري مدیریت رواناب بسیار ضروري می باشدخانگی و جلوگیري از تخریب زیر ساخت 
. بخش هایی که سطوح غیر قابل نفوذ باعث تغییر در ویژگی هاي هیدرولیکی و جلوگیري از نفوذ می شوند ضروري است

می باشند و در نتیجه نیازمند  ...تمام فعالیت هاي مدیریتی نیازمند تطابق با شرایط منطقه مانند اقلیم، توپوگرافی، منابع و 
 .نیروهاي متخصص در این زمینه می باشند



 

  مزایا
 زهکشی مناسب رواناب سطحی -

 امکان تغذیه آب هاي زیرزمینی و استفاده از آب باران و رواناب سطحی براي مصارف کشاورزي و خانگی -

 تصفیه رواناب در مراحل اولیه تولید آن -

 جلوگیري از سیل ;هري جلوگیري از آسیب به زیرساخت هاي ش -

این عمل می تواند به صورت یکپارچه با چشم اندازهاي شهر همراه شود و باعث ایجاد فضاهاي سبزتفریحی می  -
 .گردد

  معایب
 .نیازمند طراحی، اجرا، کاربري و نگهداري تخصصی است -

 .بسته به نوع تکنیک مورد استفاده نیازمند نیروهاي انسانی فراوانی است -

 .ریسک بسته شدن منافذ نفوذ پذیر به دلیل رسوبات فراوان می گردد باعث افزایش -
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ABSTACT 
 
Safe water supply and environmental sanitation are vital for protecting the environment, 
improving health. Availability of water in Iran is under tremendous stress due to growing 
population, rapid urbanization, increase in per-capita consumption and industrial growth. It 
is to be stressed that non-development of water storage projects is not a viable or available 
option; due to the semi-arid climate in Iran. Integrated water management is most vital for 
poverty reduction, environmental sustenance and sustainable economic development. 
Managing runoff in urban areas is a sub-division of integrated water management. 
Traditional runoff management in urban areas was mainly to drain high peak flows away. 
Modern approaches aim to rebuild the natural water cycle, i.e. to store runoff water, to 
recharge ground water and to use the collected water for irrigation or household supply. 
This article considers runoff management in urban areas to prevent contamination of 
drinking water and suggests measures to overcome the serious crisis.  
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