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 چكيده

شهرسازي باعث بهم هاي شهري بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. حوزهها موضوع مديريت امروزه با توسعه شهرنشيني و گسترش شهر
 يابد بهسطح شهرها افزايش ميكه اندازه  هربه  ناپذيري آنان شده است.و افزايش نفوذ ، روند پايدار هيدرولوژيكي هاتعادل اكولوژيك حوزه زدن

-بنابراين اعمال مديريت در حوزه باشد.ي زيرزميني حوضه در حال تغيير ميو آبها هآبهاي سطحي حوز ه،همان نسبت شبكه هيدروگرافي حوز

شود. تا كنون هر كدام از مقاالت مربوط به در قالب آبخيزداري شهري مطرح مي اي است كهات ويژههاي شهري نيازمند لحاظ تمهيد
مديريت  ،شهريآبخيزهاي  ها از جملههمه آبخيز در اند، در صورتي كهپرداخته موضوعهاي اين تنها به يك بعد از جنبهدر شهر  آبخيزداري

بر اين اساس در اين مقاله . [2] تاي پويايي و تداوم امكان زيست و پايداري منابع زيستي اسجامع در راستاي توسعه پايدار امري الزامي بر
هاي س موقعيت حوزهها بايد بر اساهر كدام از جنبه اجراي هاي آبخيزداري شهري معرفي گردد. بديهي است كهسعي شده تا تمام جنبه

 .اولويت بندي شود منابع مالي موجود و هاي آننياز شهري،

 

 ، مديريت روانابشهري ها، توسعه پايدارشهري، مديريت جامع آبخيز آبخيزداري :هاي كليديواژه

 

 مقدمه

هاي آبخيز هبا تبديل حوز گيرد.ساس اصول و الگوهاي توسعه پايدار صورت ميكه بر ابرداري است فراهم نمودن امكان بهره، بخيزداريمفهوم آ
 صنعتي، تجاري، ر كاربري اراضي از حالت طبيعي (كشاورزي، مرتعي و جنگلي) به شهري (مسكوني،غير شهري به شهري، در نتيجه تغيي

ها با رشد سريع جمعيت و دو دهه اخير، شهر در اي تحت عنوان آبخيزداري شهري بوجود آمده است.ها و معابر) موضوع پيچيدهورزشي، جاده
اثر و نفوذناپذير شدن حوزه در  ها، توسعه ناهمگون اقتصادي، مهاجرت به شهرشهري، پديده گسترش اراضي شهرسازي روبرو بوده و هستند

و باعث كاهش زمان  شودرواناب تبديل مي بطوريكه بخش بيشتري از بارشها بهگرديده  اعث تغيير رژيم هيدرولوژيكي حوزهب توسعه شهر
صورت رگبارهاي شديد و كوتاه مدت بهاره و بعضا تابستانه است كه  ، از سوي ديگر رژيم بارش غالب در كشور بهرسيدن آن به مسيل گرديده

هري از درجه ريسك زيادي براي سيلهاي آبخيز شهاي حوزهها و مسيلدهد، از اينرو رودخانهفرصت نفوذ باران به داخل خاك را كاهش مي
نفوذ شهري معموال درصدي سطوح غير قابل  10،15،30طبق مطالعات صورت گرفته افزايش  .[1]خيزي و خسارت ناشي از آن برخوردارند

هاي آن، توسعه و اما به موازات توسعه شهر و خيابان. [9]برابر شدن احتمال رخداد سيالبهايي با دوره بازگشت دو ساله خواهد شد 5،3،2سبب
با مشكل آبگرفتگي معابر (در حالت شديدتر، شهر به هم ريخته و مردم بعنوان مثال با كوچكترين بارندگي؛ صورت نگرفته و  هارشد زير ساخت

هاي آب سفرهاز طرف ديگر مشكالت افت سطح  شوند.ريان افتاده در سطح شهر روبرو ميهاي به جها و خطرات جاني و مالي) و زبالهسيالب
ها و وابستگي به منابع آب ر شهر، كمبود منابع آب دهاي شهري، افزايش صدمات اكولوژيكي و ...)زيرزميني (فرونشست زمين و تهديد سازه
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 و استفاده بهينه ،هاي مازاد وجود داردنابهاي جاري در مناطقي كه روانابتغذيه مصنوعي با استفاده از رواخارجي و وارداتي به ترتيب از طريق 
اين  ،باشدفوذپذير و نفوذناپذير ميهاي شهري از نظر نفوذ شامل مناطق نكاربري اراضي حوزه .باشدقابل حل مي در محل ريزش هارواناب از

بخاطر اين مسئله ارزيابي هاي طبيعي كرده است، تر از حوزههاي شهري مشكلسطوح دوگانه ارزيابي هيدرولوژيكي و هيدروليكي را در حوزه
ير، نفوذناپذير و يا هر دو توليد هاي شهري بايد با احتياط و دقت صورت گيرد زيرا رواناب ممكن است از سطوح نفوذپذاطالعات رواناب در حوزه

هاي خطرناك آوري و حمل آاليندهعاملي در جمعمديريت نزوالت جوي و روانابهاي سطحي ناشي از آنها در آبخيزهايي كه خود  پس .[1]شود
هاي منابع زيست محيط براي اعمال مديريت ريسك در رابطه با سالمت عمومي ويابانها و ساير سطوح شهري هستند، خها، حين عبور از كوچه

هاي آبخيز ههاي مديريتي جامع براي حوزيابي به توسعه پايدار شهري نيازمند طراحي مدلبنابراين دست  باشد.مي شهري اجتناب ناپذير
 بررسي شده است.  هاي مديريتيو چالش استفاده بهينه از رونابمديريت سيالب، بخش  سه باشد، كه درشهري مي

 

 يت سيالب در شهرمدير -الف   

رود. در مطالعاتي از مسائل روز به شمار مي مخصوصا در قسمتهاي قديمي شهرهاو  مه دنيادر هشهري و مسائل سيالب متعاقب آن  توسعه
روستايي) ( كيلومتر مربع 5/9(شهري) و  كيلومتر مربع 5/7ه شهري و روستايي به مساحت ر حوز) نشان داده شد كه د1975( توسط چركوار

وستايي حجم سيالب گزارش شده است. ه ربرابر حوز 5/2هاي شهري ب بسيار متفاوتي داشته و در حوزهبا شرايط زمين شناسي يكسان، سيال
 درصد افزايش داشته باشد 600تواند تا عتي معتقد است كه ضريب رواناب مي) در رابطه با كاربري اراضي به صورت تجاري يا صن1986( آرگيو

). شهري با كاربري فوق منطقي استهاي حوزهدرصدي براي  90هاي طبيعي و صدي براي حوزهدر 15 بر اساس ضريب رواناب اين افزايش(
هيدروليكي براي رواناب شهري نشان داد كه به ازاي هر  -هاي توام هيدرولوژيكي) در تحقيقات ديگري به كمك مدلGhafouri 2003( غفوري

) در 1987(شولر . گرددت به حالت قبل از توسعه اضافه ميپذير حوزه دو تا چهار درصد به اوج سيالب نسبدرصد افزايش در مناطق نفوذنا
توسعه  داند.برابر مي 5حالت توسعه نيافته تا سازي نسبت به افزايش اوج سيالب را در اثر شهر بخيزهاي آحوزهكتاب دستورالعمل احياء 

توان به دليل نسبت مستقيم رواناب با ميزان نفوذناپذيري در موارد زير ها را ميده بر روي رفتار حوزهشهرسازي و جايگزين كردن تاثير اين پدي
 خالصه كرد:

 هاي آب زيرزمينيريسك افزايش سيالب حوزه بدليل تجمع ناگهاني جريان رواناب، كاهش حجم سفره . 1
 ها و يا پر كردن كامل آنانها، كالورتها با احداث پلو رودخانه به خطر انداختن پايداري مجاري انتقال آب طبيعي نظير نهرها . 2
 هاجايي خاك و ريختن مواد شن و ماسه در خيابانافزايش ميزان رسوب ناشي از جابه . 3

    انتظار  در زماني كه گرمايش جهاني و تغيير اقليم باعث شده سيكل يكنواخت هيدرولوژي جهاني تغيير يابد و در نتيجهاز طرف ديگر    
0Fمالهاي خارج از حد نررود با وقوع بارانبارندگي نمي

 هايسيستمتواند ميبارندگي وقوع يك رويداد ناگهاني . يدآسيالبهاي بحراني بوجود  1
رات عمده در هاي شديد، يكي از خطهاي ناشي از رگباربنابراين سيالب .هاي سنگيني را بر دوش مديران بگذاردشهري را مختل كرده و هزينه
ها و روانابهاي بوجود به همين دليل الزم است كه درك صحيحي از رفتار اين حوزه رود،هاي شهري به شمار ميايجاد اختالل نظم در سيستم
ها لاين مد ها استفاده نمود،طراحي درست شبكهها جهت سازي اين حوزهدن به اين منظور الزم است از مدلآمده در آنها داشت. براي رسي

تالشهاي بسيار زيادي در سطح تا كنون باشند.  ندگي و سيالب ميدر هنگام وقوع بارمناسبي براي شناخت رفتار حوزه آبخيز وسيله بسيار 
ساز متعددي هاي نرم افزاري شبيهها منجر به تهيه مدلهاي شهري و زهكشي آن صورت گرفته است و اين تالشسازي حوزهجهان براي مدل

سازي هيدروليكي شبكه زهكشي شهري چه به زي هيدرولوژيكي حوزه آبخيز، شبيهسانرم افزاري قادرند عالوه بر شبيههاي اين مدل شده است.
هاي آبخيز نياز هر گونه مدل سازي و درك رفتار حوزه اما هاي مصنوعي ساخته شده را انجام دهند.صورت نهرهاي طبيعي و چه بصورت شبكه

  :( Gregory et al 2006)د يي دو فاكتور اساسي داربه دانستن و شناسا
           دار كردن آن با يك ماده مصنوعي نظير آسفالت شود.ميزان پوشش نفوذناپذير: هر گونه پوششي كه باعث تراكم خاك و يا پوشش .1

                                                       
1 Extrem 
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حمل و نقل آنان هاي رنشيني مردم و نيازميزان درصد نفوذناپذير كل حوزه: كه بطور عام اين درصد نشان دهنده تقاضاي حداكثري شه .2
ثير است. بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه نه تنها ضريب نفوذناپذيري نسبت مستقيم بر حجم رواناب دارد بلكه بر زمان پيك رواناب نيز تا

  خواهد داشت.

 :) 1996(مطيعي  ردهاي آبخيز بايد مورد بررسي قرار گيهاي شهري از دو جنبه حوزهدر مدل سازي سيالب

-پارامترهاي متعددي ميهاي آبخيز سازي هيدرولوژيكي حوزهاز نقطه نظر هيدرولوژي و تبديل بارندگي به رواناب و جريان سطحي: در مدل. 1
 .بايد مد نظر باشند كه چه مقدار از رگبار با توجه به تغيير نفوذپذيري خاك تبديل به رواناب مي گردد

سازي هيدروليكي، جريان وارد هاي زهكشي زيرزميني: در مدلروليكي و حركت جريان در مجاري روباز سطحي و يا شبكهاز نقطه نظر هيد .2
يابد، كه در اين قسمت شرايط فيزيكي شبكه انتقال نظير سطح مقطع مجرا، شعاع انتقال چگونه به نقطه خروجي انتقال مي شده به شبكه

 نقش اصلي را در انتقال جريان بر عهده دارند.هيدروليكي، ضريب زبري و شيب مجرا 
 ):Chocat 1978شود (ها از دو تيپ مدل اساسي استفاده ميسازي سيالببراي شبيه   
  معادالت آن عبارتند از: كه )saint venant(معادالت سن ونان هاي مبتني بر مدل  -1
 

 +  = 0 

 + v   +   = g(s0 -  sf )         

Q =دبي ،S =سطح مقطع ،V =سرعت جريان ،h =ارتفاع جريان،  S0 =شيب كف ،Sf =شيب هيدروليكي،  t =زمان 
1Fمشخصههاي هاي محاسباتي عددي نظير روش منحنيهاي ساخته شده بر اساس معادالت سن ونان يكي از روشمدل

2Fهاي صريح، روش2

و يا  3
-هاي مكاني و زماني به معادالت جبري تبديل شوند. عمدهبايد با انتخاب گامصريح قابل حل هستند. اين معادالت ديفرانسيل ميهاي غيرروش

ترين مزيت استفاده از معادالت سن ونان اين است كه دقت بااليي در تخمين حركت جريان و بدست آوردن مشخصات جريان مانند دبي، 
ارتفاع آب دارند، با اين وجود مشكلي كه در استفاده از اين معادالت وجود دارد، پيچيدگي حل رياضي آنان است كه منجر به ايجاد سرعت و 

ار كم و يا انتخاب هاي بسيشود. كه اين حاالت خاص در مواردي مانند دبيناپايداري و عدم ثبات در روند محاسبات در بعضي حاالت خاص مي
 دهد.روي مي كوچك هاي مكاني يا گام و  tگام زماني 

بر اساس ماسكينگهام به دليل سادگي استفاده از آنها، كمك  رياضي -هاي تجربيهاي مبتني بر روش ماسكينگهام: از طرف ديگر مدلمدل  -2
ماسكينگهام بر اساس روابط زير قادر به محاسبه هيدروگراف  كنند، روشسازي هيدروليكي جريان ميي به مهندسين و محققين براي شبيهزياد

 باشد:خروجي جريان از شبكه مي

   

 

 
Vs= K .[X.Qeb

+(1-X).Qsb] 
 

Qs(t+ t) = C1Qe(t+ t) + C2Qe(t) + C3Qs(t) 
 

                                                       
2 Charactristic Curves 
3 Explicite Methods 
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حجم ذخيره شده در  VS دبي ورودي و Qeمجرا، دبي خروجي از  Chow 1960 ،(QSضرايب عددي ( K ،X ،C1 ،C2 ،C3كه در اين روابط 
باشد. با اين وجود اين روش ميهاي مبتني بر روش ماسكينگهام سادگي اجراي آنان در استفاده از معادالت دلمزيت استفاده از م سيستم است؛

هاي جريان، مانند برگشت ن پيچيدگيها قادر به نشان دادهاي خروجي به صورت كلي بوده و مدلها اين است كه جوابنقطه ضعف اين مدل
هاي مبتني بر معادالت سن ونان قادر است در حالي كه مدل هاي ساختماني شبكه نيستند.آب و يا حالت تحت فشار جريان و نيز پيچيدگي

سازي كند. تحقيقات ههاي ساختماني شبكه را شبيچيدگيهاي جريان، مانند برگشت آب و يا تحت فشار قرار گرفتن شبكه و نيز پيپيچيدگي
دهد كه در اكثر مواردي كه هدف ) نشان مي1993( در ششمين كنفرانس هيدرولوژي در كانادا ايشان و انتشار مقاله  Yenانجام شده از طرف 

. باشدتر ميتر و اقتصاديتر، سادههاي مبتني بر روش ماسكينگهام راحتباشد استفاده از مدلهاي زهكشي شهري و فاضالب ميطراحي شبكه
 . )Chocat1996(سال تحقيقات به اثبات رسيده است 20طي اين ايده نيز در كشور فرانسه 

 هاي شهري عبارتند از:ها و بخصوص سيالبناشي از سيالب هاي مديريت آبهاي سطحي حوزه و كاهش خساراتهاي آلترناتيو سيستمگزينه   

 :هاچاههاي جذب آب و انتقال آب به اين ساخت چاه. 1

شود تنها راه استفاده از نزوالت جوي تغذيه آبهاي هاي اطراف سوار نميهاي زيرگذر كه آب بر روي زميندر جايي مانند پل
ها بصورت استاندارد نميشود. ولي اين روشزيرزميني است. در حال حاضر با حفر چاه اين امر بصورت سنتي در كشور انجام مي

 اي را ها شده است و مشكالت عديدهريزش چاه يا مسدود شدن ورودي آن باعث تجمع آب در اين محلباشد و در بسياري موارد 
 .كندايجاد مي

 
 قزوين -آبگرفتگي زيرگذر كمال شهر اتوبان كرج  -1عكس

  

 ها بايد موارد زير را در نظر گرفت:براي حفر اين چاه            

هاي خاكي و بافت سنگين سطحي بيشتر باشد و تا سازندهاي درشت دانه ادامه پيدا كند. در نتيجه يهعمق چاه بايد از عمق ال عمق چاه:  -الف
 هاي مختلف متفاوت است.ها در محلعمق چاه

لوله  راي فيلترهاي مناسب شني در اطرافهاي برداشت آب داهاي مشبك ساخته شده و مانند چاهجداره چاه بهتر است از لوله جداره چاه: -ب
 داره باشد.ج

-ي زير پيشنهاد ميبدين منظور سازه معلق، سنگين و شناور جلوگيري كرد،در اين قسمت بايد به طور مناسب از ورود مواد ورودي چاه:  -پ
. در نتيجه نمايد د از زير ديواره ايجاد شده عبوردر اينجا آب بايشود، وارد حوضچه شماره يك ميسازه ابتدا آب از شبكه آشغالگير شود. در اين 

-افتند و از حوضچه شماره سه آب به سمت چاه هدايت ميافتند و در حوضچه شماره دو رسوبات درشت دانه به تله مياجسام شناور به تله مي
 د.برداري شونها اليروبي و آشغالهاي شبكه آشغالگير و تنظيف بايد حوضچهشود. هر ساله و يا بعد از هر بارندگي شديد از طريق دريچه
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 هاي زيرزمينيسازه ورودي چاه براي تغذيه سفره  -1شكل                                            

 
3F آبهاي جذب ساخت حوضچه . 2

  :ها براي كاهش پيك روانابو نگهداري رواناب در اين حوضچه4
رك و يا زمين بازي استفاده شوند و در هنگام سيالب بعنوان منبعي براي به تاخير تواند در زمان معمولي بعنوان پاها مياين حوضچه

 انداختن رواناب شهري خواهند بود.

 
 هاي نگهداري آبمثالي از حوضچه -2عكس

 
تواند باعث ميهاي شهري اي و اطراف مسيلايجاد مسير سبز و كاشت درخت و گياهان متنوع متناسب با اقليم منطقه در نواحي حاشيه  .3

هاي مختلف در مسيل گردد. اين كنترل حركت سيل و روند رسوبگذاري و همچنين جلوگيري از شسته شدن خاك و خروج مواد مغذي و گونه
هاي سبز ضمن ايجاد مناظر بديع (كه موجب جذب توريست و ايجاد مكان مناسب جهت تفريح شهروندان و باال رفتن ارزش ملكي منطقه داالن

تواند يكي از گردد، كه خود ميهاي از دست رفته ميهاي زيستي و كمك به مهاجرت و بازگشت گونه)، سبب ايجاد تنوع گونهشودمي
 هاي مديريت سيالبهاي شهري باشد.هاي بزرگ طرحموفقييت

                                                       
4detention basin 
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 استفاده بهينه از رواناب   -ب
هاي زهكشي به تر رواناب سطحي از سطح شهرها به كمك روشچه سريعآوري و دفع هر هدف اصلي مديريت رواناب شهري جمع در گذشته،

هاي محيط زيستي و وديتهاي نسبتا باال بوده است. در حالي كه جوامع بشري به محدسيالبي شدن شهرها در خالل باران منظور جلوگيري از
آشاميدني بيشتر شناخته شده اب شهري به عنوان منبع غيرروان هاي استفاده ازشدند، فرصترابطه با تهيه منابع آب نزديك مياقتصادي در 

 فيزيكي و بيولوژيكي شده است. . استفاده از رواناب شهري منوط به مناسب بودن كميت و كيفيت از نظر حجم و پارامترهاي شيميايي،است
 شود.بهينه رواناب در دو بخش كميت و كيفيت مطرح مي استفادهبدين منظور بحث 

 ت روانابكمي 1 -ب   

ط معماران و هاي شهري شامل مناطق مسكوني، تجاري، صنعتي و فضاي باز است. طراحي كاربري اراضي شهري توسههاي عمده حوزكاربري
گيرد، اگرچه تا كنون مسئله استفاده از رواناب شهري در مسئله طراحي شهرها كمتر مورد نظر قرار گرفته، الكن در طراحان شهري صورت مي

ها به مسئله هاي خاص با كمبود منابع آب در سطوح تحقيقات به شدت مد نظر قرار گرفته و در اين طراحيي اخير مسئله طراحيهاسال
-اي را سبب ميمساله قابل توجه اين است كه ماندابهاي شهري مسائل عديده استفاده از آب باران و رواناب در مناطق شهري توجه شده است.

ب تخريب آسفالت در سطح هاي زمستاني موجباقي ماندن آب باران در بين درز و ترك آسفالت و يخ بستن آن در شب :مثالشوند، به عنوان 
افزايد. آب نفوذ كرده يل نقليه شده و بر حجم ترافيك ميها مانع عبور و مرور وساعالوه بر اين آب جمع شده در سطح خيابان شود،خيابان مي

شود، اگر سطحي و حركت در جهت شيب موجب بروز مشكالت متعدد براي شهروندان پايين دست ميزير هايبه خاك با تشكيل جريان
 .شودنزوالت جوي به صورت برف باشد، با ذوب تدريجي آن در روز و انجماد مجدد در شب موجب تشكيل سطوح يخي و لغزنده در معابر مي

تواند منشا فوايد بسياري ميور يك منبع آب در نظر گرفته شود، اضالب، به منظاگر رواناب شهري به جاي در نظر گرفته شدن به عنوان ف
كه در حقيقت يك محصول وارداتي است را به طرز قابل توجهي به مناطق شهري كاهش ئله حجم مورد تقاضاي آب آشاميدني؛ اين مسگردد. 

بخاطر جلوگيري از  و حتي االمكان قبل از حركت بر روي سطح زمين،خواهد داد. سطوح آبگير باران با استراتژي كنترل رواناب در محل توليد 
آوري، تقسيم و ذخيره هاي جمعاي از روشاستحصال آب مجموعه .حركتي در جهت توسعه پايدار مناطق شهري است حل امالح و آلوده شدن،

ها، تجاري، پاركينگ -ها، مناطق صنعتيها، مدرسهركاين عمل براي فضاهاي سبز بزرگ مانند پا ان براي آبياري و ديگر مصارف است،آب بار
ك سيستم استحصال آب داراي سه ي مناطق مسكوني مناسب است.هاي هاي مسكوني و همچنين فضاهاي سبز كوچك نظير باغچهمجتمع

-ها قسمتكند (ذخيره كنندهب را به سمت گياهان هدايت مي(نياز آبي فضاي سبز) و سيستمي كه آ (باران)، تقاضا قسمت است: منبع تغذيه
خاك اطراف گياه است؛  رسد كه تنها مخزن ذخيره آب،هاي ساده استحصال، آب بالفاصله به مصرف گياه ميهاي اختياري هستند). در روش

هاي مختلط از سيستم شتر باشد، در اين موارددر صورتي كه نياز آبي گياه در زمان بارندگي كمتر بوده و نياز آبياري در زمانهاي بدون بارش بي
هاي شهري را در سه گروه ههاي استحصال آب باران در حوزتوان روشبه طور كلي مي كنند.استفاده ميزن آب تشكيل شده است كه از مخا

 تقسيم بندي كرد:

 استحصال نزوالت جوي براي مصارف آبياري فضاي سبز شهري. 1

 آوري آب براي مصارف خانگي و صنعتيجمع .2

 هاي زيرزمينيذيه آب. تغ3

ترين حتي سادهسان است. ها ارزان و ساخت آنها آروشهاي زيادي براي استحصال آب باران در فضاي سبز وجود دارد، بعضي از اين روش   
آب و ها منافعي را در بردارند كه عبارتند از پرداخت هزينه كمتر براي مصرف كننده و منافع بلند مدت براي جامعه،كاهش مصرف روش

 ،هاي درختانهاي كوچك و هدايت زهكش به سمت رديفاحداث پشته) 1( به اين موارد اشاره كرد: توانه عنوان مثال ميب  فرسايش خاك.
روها، در ساخت پياده )5(روهاي و آسفالت نفوذپذير ساخت پياده  )4( هاي سبزايجاد بام )3( ذخيره آب در يك مخزن براي مصارف آينده) 2(

توان سطوح فضاي ها ميدر سطح خيابانموجب هدايت آب به فضاي سبز گردد،  ها شيب بندي به نحوي انجام پذيرد كهبندي و خيابانتراس
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در اين صورت آب از سطح  ها تنظيم كرد.اث نمود و شيب خيابان را به سمت آنها را در ارتفاع كمتري از سطح خيابان احدبانسبز اطراف خيا
 دهد.روي نمي هرخ داد 5هاي شماره  كند و اتفاقي كه در عكسبز انتقال پيدا ميري و به سمت فضاي سآوخيابان جمع

 

 يريت بهينه روانابدم  -3عكس

 كيفيت رواناب 2 -ب

 در دهد.مي ... در مسير حركت تغيير كيفيتزباله واست ولي بخاطر گرد و غبار،  با وجود اينكه آب باران از پاكترين آبهاي موجود در طبيعت
هاي فوق تجمع و نتيجه فرآيند، گرددشده شهري وارد ميهاي ساخته كند و قسمت اعظم آن به لوله و مسيلشهرها باران كمتري نفوذ پيدا مي

-آوري فاضالب خانگي، مديريت پسماندشبكه جمع كند.نده و محيط زيست آبي را تخريب ميكه به طور جدي آبهاي پذيرتلغيظ آلودگي است 
ري اراضي درون شهري، مديريت ترافيك و آلودگي هوا، شبكه جمع آوري رواناب سطحي، تراكم جمعيت ا و زباله در سطح شهر، تناسب كاربه

فرسايش و رسوب به عنوان يكي از مالحظات باشند. از زمانهاي دور، فيت رواناب موثر ميشهري، استاندارد زندگي و بسياري عوامل ديگر در كي
شهري را رهاي يت آب شناخته شده است. عالوه بر رسوبات، فلزات و مواد شميايي آلي از وسايل نقليه و صنايع، رواناب ناشي از رگبااصلي كيف

ي كه براي رشد گياهان هاي مختلفي از طريق كودهاي شيميايهاي شهري در شكلنيتراتها هم در محيط كنند،به مقدار زيادي آلوده مي
يند توسعه شهري تاثير شوند. فرآيضوالت حيوانات خانگي و سيستم تخليه فاضالبهاي انساني وارد چرخه رواناب شهري مشود، فاستفاده مي

اي در گذارد و رواناب آلوده شده از اين سطوح تغيير يافته، تهديدات بزرگتري براي كيفيت سيستم رودخانهبزرگي بر سطوح طبيعي زمين مي
باشد. در مطالعات اخير نيز ادعا شده كه رواناب ناشي از رگبارهاي شهري يك منبع اصلي ورود ن دست آنها مياحي شهري و در پاييدرون نو
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هاي رگبارهاي شهري يك منبع ازآالينده). همچنين گفته شده است كه رواناب حاصل از Anon 1995هاي شهري مي باشد (آلودگي به آبراهه
 هاي رواناب شهري به شرح زير مي باشد:آلودگي). Nash1993(باشد هاي سطحي ميفلزي در آب

 هاي درشتزباله .1
 گريس روغن و. 2
 مواد مغذي .3
 (آلي) مواد اكسيژن خواه .4
 ميكروارگانيسم ها -باكتري ها .5
 فلزات سنگين و ديگر مواد سمي .6

 جام شده در شهر سيدني و آداليد در استراليامطالعات ان دهد،آلودگي رواناب شهري را تشكيل مي هاي درشت قسمت اعظمي اززباله
).1986اند (آرگيو درصد برآورد كرده 70ميلي متر) را برابر  4هاي درشت (قطر بزرگتر از سهم وزني زباله     

ي يك باغچه تواند به سادگي استفاده از مقدار مناسب كود برايا كاهش آلودگي روانابهاي شهري مياقدامات مديريتي براي پيشگيري و ي   
صي بهتر از ديگر اقدامات برخي از اقدامات تحت شرايط خااشد. ب 4F5 گيرخانه و يا به پيچيدگي احداث يك سازه مهندسي هم چون تاالب سيالب

زه، نوع آلودگي كه بايد كنترل شود، وسعت حوزه آبخيز شهري، ميزان تراوايي زمين، و مقدار زمين موجود براي احداث سا دهند،جواب مي
در اين موارد بايستي مخارج مربوط به كنترل و كاهش آلودگي و ميزان موفقيت و پيشرفت  هترين اقدام مديريتي تاثير دارند؛همگي بر انتخاب ب

هاي ها و درياچهها و رودخانهقبل از مسيل گير)(تاالب سيالب آبگيرهاي مصنوعي احتمالي در عمليات بهسازي رواناب مورد بررسي قرار گيرد.
ودي اين تاسيسات معموال كنند. بر سر راه وربه آبهاي پذيرنده محدود مي شوند و ورود رسوبات و به همراه آنها مواد مغذي راي احداث ميشهر

دانه ريزكند و عملكرد فيزيكي، شيميايي و بيولوژيكي آبگير در ترسيب رسوبات آوري ميهاي درشت را جمعدهند كه زبالهگير قرار مييك زباله
 كند.غذي نظير فسفر و ازت را تسهيل ميو گيرش مواد م

 
 

 
 نمونه تاالبهاي ساخته شده در ملبورن جهت ذخيره و تصفيه فيزيكي رواناب شهري  -4عكس

 

 .اس در سيستم زهكشي شهر استفاده كرد  -دي   -هايي مانند روكال و سيگيرتوان جهت تصفيه رواناب شهري از زبالههمچنين مي

                                                       
5 stormwater wetland 
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 گير روكالزباله -3اس       شكل -دي -گير سيزباله -2شكل     

 

 هاي مديريتيچالش -پ    

ري و حفاظت از شهروندان در برابر با توجه به وظايف گسترده شهرداري و شوراي شهر در مديريت مناطق شهري، حفاظت از محيط زيست شه
رود. با اين حال علي رغم وجود برخي هاي مهم شهرداري به شمار ميمسئوليت هاي شهري يكي ازموضوع مديريت سيالب، حوادث طبيعي

هاي شهري ها در مديريت سيالبهاي هر يك از آنها و حدود اختيارات و مسئوليتمندي دستگاهقوانين، متاسفانه در بسياري از موارد وظيفه
ترابري، وزارت مسكن و شهرسازي و... هر يك تاثير وت كشور، وزارت راهوزارت جهاد كشاورزي، وزار روشن نيست. به طور مثال وزارت نيرو،

شود ديريت شهري واحد باعث ميفقدان م شود.هاي كاري به خوبي نمايانگر ميگذار در بحث وقوع و مديريت سيالب هستند، لذا تداخل حوزه
ركز، محدود شده و يا از بين ريزي متمخارج شود و امكان برنامهها هاي مديريت سيالب شهري از اختيار شهرداريطرح يهاكنترل زير ساخت

از ديگر  هاي مرتبط با مديريت سيالب شهري ضروري است.ها، مراجع و سازمانخانهي وزارتبنابراين ايجاد هماهنگي حداكثري بين همه برود،
عدم تعريف ، هاي پژوهشيي اجرايي و ناهماهنگي با دستگاههاساختار دستگاه ضعف توان بهو مديريتي مي مشكالت مربوط به مسائل اجرايي

هاي جنبه مشكالت مربوط به ،هاريزيبرنامه در هاي مناسب اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي، رفاهي، ايمني و يا سياسي و امنيتيشاخص
-ي طرحعدم استفاده از نظرات شهروندان در تهيه ها و اطالعات مناسب،هاي جديد، عدم وجود بانك دادهآوريفني و عدم بكارگيري فنعلمي، 

 يريتي اشاره كرد.هاي مدحلاي و غفلت از راههاي سازهحلها به راههاي توسعه شهري، محدود كردن طرح

 

 گيرينتيجهو  پيشنهادات

 ت از عدم تعريف جامع و كاربرديآنها حكايپذيري نتايج الذكر، روند انجام مطالعات و ميزان كارايي و تحققهاي فوقبه چالش نگاه موشكافانه
ي، اجتماعي، حقوقي، زيست محيطي و ... بوده است. لذا در راستاي و مباني فرهنگ ها در مطالعات قبلي و توجه ناكافي به الزاماتاستراتژي

 گردد:ها پيشنهادات زير مطرح ميبهبود اين كاستي

نطبق بر اصول مديريت يكپارچه و توسعه پايدار باشد با رويكردهاي سنتي و بعضا موضعي و جايگزيني نگرش فرا سازماني و مدرن كه م) 1(   
سازي و ادغام طرح جامع سيالبهاي شهري در طرح توسعه اراضي ) يكپارچه3) بهبود و ارتقاء سطح مديريت كمي و كيفي آب (2(مقطعي 

هاي زيست محيطي، اجتماعي و زيبايي منظر ) توجه به جنبه4آب ( اي مديريت كمي و كيفي منابعهاي منطقهشهري و استراتژي و طرح
هاي حقوقي، فرهنگي، اقتصادي و مديريتي الزم جهت ) توجه به زيرساخت6اي مرتبط () استفاده از راهكارها و اقدامات غير سازه5شهري (

گيري از تجربيات داخلي و بازخوردهاي در كنار بهرهالمللي ) استفاده از تجربيات بين7سطحي (سازي طرح جامع آبهاي مديريت و پياده
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لي الملبينسازي تجربيات و استانداردهاي ياقدامات صورت گرفته در رابطه باآبهاي سطحي طي سالهاي گذشته در سطح شهر باالخص در بوم
نقاط مختلف شهرهاي مهم، زيرا هنوز دسترسي  هواشناسي به تعداد كافي در  -هاي هيدرولوژي اندازي ايستگاه) نصب و راه8مرتبط با موضوع (

 .اشند يك مشكل جدي به شمار مي رودهاي آماري كه واجد توزيع مكاني و زماني مناسب ببه داده

كز ها، خيابانها و تمربا توجه به مطالب بيان شده و با عطف توجه به اينكه روانابهاي سطحي متمركز، مانند روانابهاي توليدي از سطوح كوچه   
ها، آلوده و بعضا از نظر سالمت زيستي و استفاده از آنها حتي براي هاي شهري به طور معمول در اثر وجود آاليندهها و زهكشيآنها در جوي

 اي در اين زمينه مشتملها خطرناك هستند، بنابراين ضرورت دارد راهبردهاي حفاظتي، احيايي و توسعهآبياري فضاهاي سبز و تغذيه آبخوان
بر راهبردهاي استحصال، جمع آوري، ذخيره و استفاده از نزوالت جوي و روانابهاي سطحي و زير سطحي در آبخيزهاي شهري و در قالب 

در چنين راهبردهايي تنظيم رفتار هيدرولوژيكي به صورت كمي و كيفي  مديريت آبخيزداري شهري تبيين و تدوين و به اجرا گذاشته شود.
پذيري و استفاده از نزوالت جوي و روانابهاي سطحي و زير سطحي ناشي از ، زيرا در اين صورت است كه افزون بر امكانبايستي مد نظر باشد

به شود، گيري سيالبهاي شهري، آبگرفتگي معابر، تخريب و پسرفت منابع زيستي درآبخيزهاي شهري ميسر ميآنها، امكان پيشگيري از شكل
گيري از نزوالت جوي و روانابهاي سطحي و زير سطحي جهت تامين آب براي مصارف ريق استحصال و بهرهيابي به هدف از طنحوي كه دست

 گردد.) محقق مي...ها وغير شرب (مانند آبياري فضاهاي سبز و توسعه آنها، ايجاد تفرجگاه
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