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 چكیده
 

وارد  و غیرشهری شهری های یانبه شبكه شر یریناپذ خسارات جبران تواند یها به سیالب م تبدیل رواناب

خصوص منابع آبی،  مؤثر منابع آن به یور آبخیز شهری و بهره یها مدیریت جامع حوزه جهت ینکند ازا

و  یرهرنشینی سبب افزایش سطوح نفوذناپذنیازمند شناخت هیدرولوژی منطقه است. گسترش ش

ها در سطوح و معابر  . این روانابشود یم و غیرشهری تولید رواناب بیشتر از سطوح شهری یتدرنها

و  ها یلنموده و به داخل مس یآور جمع و غیرشهری شهری حرکت کرده و مواد آالینده را از سطوح شهری

مدیریت، هدف اصلی مدیریت رواناب شهری جمع آوری و درروش های سنتی  .دهد یها انتقال م آبراهه

منظور جلوگیری از  زهكشی به یها رواناب سطحی از سطح شهرها به کمك روش تر یعدفع هرچه سر

به دلیل کمبود منابع آب قابل شرب و آلودگی   .بزرگ بوده است یها سیالبی شدن شهرها طی باران

ایش میزان تقاضا از منابع آب به دلیل رشد جمعیت، های زیرزمینی و همچنین افز آب محیطی یستز

تدوین راهكاری جامع و بنابراین هایی روبرو هستند.  در تأمین آب با دشواری بسیاری از شهرهای ایران

منظور جلوگیری از بروز پدیده سیل و همچنین افزایش کیفیت آب در  کارآمد برای مدیریت رواناب به

 یها . ارائه بهترین روشرسد یامری ضروری به نظر م رشهریو غی بحث مدیریت رواناب شهری

پایدار، راهكاری کارآمد است که باید  ی جهت کنترل رواناب شهری، در استراتژی توسعه BMP)مدیریتی)

شهری برآورد و  یها روش، میزان رواناب ینتر به آن توجه اساسی شود. لذا بایستی با انتخاب مناسب

اعمال نمود. اجرای  و غیرشهری آبخیز شهری یها ن بهترین مدیریت را در حوزهگردد تا بتوا سازی یهشب

ها در  موجب به حداقل رسیدن اثرات منفی ناشی از رواناب تواند یم BMP)) بهترین اقدامات مدیریتی

که  یریشهری گردد. بنابراین لزوم مدیریت و ارائه راهكارهای مناسب مدیریتی متناسب با تأث های یطمح

. در این مقاله سعی شده ضمن بیان برخی رسد یامری ضروری به نظر م گذارد یناب بر محیط شهری مروا

بر جریان رواناب شهری به شرح بهترین راهكارهای مدیریتی جهت کنترل رواناب که  یرگذاراز عوامل تأث

 .پرداخته شود یشنهادشدهتاکنون اجرا و یا پ
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 مقدمه 
 

شهرهای دنیا با توجه به سطح رفاه اجتماعی سیستم انتقال رواناب شهری و  ازاگرچه در بسیاری 

از سیستم انتقال فاضالب خانگی جدا بوده و بر اساس حجم فاضالب و رواناب ناشی از بارندگی  یرشهریغ

و  باشد یرواناب شهری و غیر شهری و فاضالب بخوبی پاسخگوی نیازها م جمع آوری و دفع یها ستمیس

برای انتقال کل رواناب شهری و غیر شهری  ها ستمی، ولی در برخی از مواقع وجود این سکند یضرورت پیدا م

ع عنوان یك منب عنوان فاضالب، به بجای در نظر گرفته شدن به یرشهری. اگر رواناب شهری و غباشند یالزم نم

پارامترهای کمی و کیفی رواناب شهری و غیر  منشاء فواید بسیاری گردد. تواند یآب در نظر گرفته شود م

 -و مسائل اجتماعی یا توسعه و معماری شهرها، اقلیم منطقه یبازچرخان یها تصفیه، روش یها یآور شهری، فن

. کنند یشهری و غیر شهری مشخص ماستفاده از رواناب  یها اقتصادی فاکتورهای هستند که مؤثر بودن طرح

های هرچه  کنترل رواناب در کشور ما مبتنی بر تخلیه و دفع سریع سیالب به فاصله ةعقیده موجود درزمین

شود تا  های آب سطحی با پوشش سخت با این هدف احداث می های زهكشی و شبكه هست. سیستم دورتر

منتهی اشباع شدن سریع شبكه به علت  .ا افزایش دهندسرعت جریان را زیادتر نموده و توان تخلیه سیالب ر

ترین بارشی  شود با کوچك توسعه شهری و غیر شهری، عدم بهره برداری و نگهداری مناسب باعث می

های سنتی  های نوین برخالف روش (. در طراحی1386گرفتگی شود)تاج بخش  ها دچار آب ها و کوچه خیابان

ای ه-عنوان رود دره های طبیعی در برخی از مناطق شهری و غیر شهری به هسعی بر نگه داشتن و حفاظت آبراه

همچنین الزم است ایران نیز مانند کشورهایی از قبیل فرانسه و ؛  1394).سبز است)طاعت پور و همكاران 

های  های نوین در کنترل رواناب شهری و غیر شهری هستند از تكنیك ژاپن که پیشگامان استفاده از روش

های نفوذپذیری  های نفوذ، و باکس های نفوذپذیر، تران شه سنگفرش های ذخیره رواناب، مانند حوضچه جدید

 (.1386استفاده کند)تاج بخش

در این مقاله سعی شده ضمن بیان برخی از عوامل تاثیرگذار بر جریان رواناب شهری و غیر شهری به 

 اکنون اجرا و یا پیشنهاد شده پرداخته شود.شرح بهترین راهكارهای مدیریتی جهت کنترل رواناب که ت

ها درسی ساله اخیر  زهكشی رواناب شهری و غیر شهری متناسب با قدمت آن یها ستمیمعیارهای طراحی س

نسبت به  یتر متفاوت ارایه شده اند. معموالً برای مناطق مسكونی دوره برگشت های کوتاه یها یبرای کاربر

. این معیارها با توجه به نگرش به رواناب شهری و غیر شهری به عنوان شود یمناطق تجاری در نظر گرفته م

یك منبع آلوده کننده، مزاحم و تلف شده توسعه یافته اند. در این نگرش باید هر چه سریعتر رواناب را از 

ین پذیرنده نظیر رودخانه ها، دریاچه و دریا ریخت. در ا یها مناطق شهری و غیر شهری خارج کرده به آب

راستا سیستم های زهكشی )کانال ها و مسیل ها( هر چه نفوذ ناپذیرتر باشند بهتر است. مهندسین با این 

ها  طبیعی را تغییر داده و در جهت افزایش راندمان هیدرولیكی آن یها نگرش با انواع مصالح بتنی آبراهه

دون ایجاد مزاحمت برای ساکنان مناطق و ب تر عی( را ایجاد کرده تا هرچه سرها لی)مس متفاوتی یها ساختمان

شهری و غیر شهری از مشكالت رواناب رهایی حاصل کنند. در این نگرش مسئله کیفیت رواناب و کنترل آن 

و اکوسیستم های پایین دست به بوته فراموشی  ستیز طیپذیرنده و تخریب مح یها مسئله آلوده شدن آب

معیارهای گذشته سعی بر نگه داشتن و حفاظت آب راهه های  سپرده شده است. در طراحی های نوین برخالف
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طبیعی در برخی از مناطق شهری و غیر شهری است. این مسئله در راستای پاالیش طبیعی آب راهه ها، نفوذ 

به آب خوان، استفاده از رواناب شهری و غیر شهری و در نهایت حفاظت کیفی آبهای پذیرنده است. در حال 

راحی در رابطه با کیفیت رواناب در مراحل اولیه کاربرد در مناطق یاد شده است. بطور جدی حاضر معیارهای ط

شروع شده است و براساس اطالعات جمع  1990رواناب حاصل از کاربرهای متفاوت از سال  تحقیقات بر کیفیت

ده در این زمینه آوری شده روابطی نیز به صورت تجربی ارائه شده است. هدف نهایی کلیه تحقیقات انجام ش

استفاده از رواناب شهری و غیر شهری جهت مصارف غیر آشامیدنی شهرها نظیر آبیاری پارک ها، آتشنشانی، 

 .( Ghafouri  ،1996غفوری)  شستشو و غیره میباشد که در جهت کاهش تقاضا بر آب آشامیدنی ادامه دارد.

 

 آنها اثرات و آلودگیهای رواناب ها

 :شوند می دسته بندی زیر شرح به هریش رواناب آلودگیهای

 (Gross pollutants)درشت  های زباله • 

 معلق مواد • 

 گریس و روغن •

 (Nutrients)مغذی  مواد • 

 ) آلی مواد (خواه اکسیژن مواد • 

 ها میكروارگانیسم - باکتریها •

 سمی مواد دیگر و سنگین فلزات •

 در شده انجام مطالعات میدهد. تشكیل را شهری بروانا آلودگی از اعظمی قسمت درشت های زباله

رجایی اند) کرده برآورد 70%برابر را درشت های زباله وزنی سهم استرالیا در آدالید و شهرهای سیدنی

1382.) 

 

 کیفیت رواناب شهری

کیفیت رواناب در ارتباط با کمیت آن تغییر میكند. کمیت رواناب شهری تابع میزان نفوذ ناپذیری 

  .و تراکم ساختمانی و بافت شهری و کاربری اراضی و بطور کلی معماری شهرهاستترکیب 

استفاده از رواناب شهری منوط به مناسب بودن کمیت و کیفیت از نظر حجم و پارامترهای شیمیایی، 

فیزیكی و بیولوژیكی شده است. رواناب شهری منبع بسیار متغیری از نظر کمیت و کیفیت میباشد. شهر سازی 

را با فراهم کردن آلودگی های متنوعی تحت تاثیر قرار میدهد. تغییرات ایجاد شده در چرخه  یفیت روانابک

هیدرولوژیكی و بیالن آبی در اثر فعالیت های شهری شرایط فوق را تشدید میكند. سرعت های باالی رواناب، 

ق مسكونی را به حرکت در می آورد آلودگیهای و رسوبات انباشته شده بر سطوح جاده ها، پارکینگ ها و مناط

و همچنین باعث تشدید فرسایش خاک از سطح زمین، بستر و کناره های مسیل ها می گردد. در شهرها باران 

گردد. نتیجه کند و قسمت اعظم آن به لوله و مسیل های ساخته شده شهری وارد میکمتری به زمین نفوذ می

که بطور جدی آبهای پذیرنده و محیط زیست های آبی را تخریب  فرآیندهای فوق تجمع و تغلیظ آلودگی است

 کند.می
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 ها مواد و روش

 

 ی شهری ضریب رواناب در محدوده

های  نشان داده شد که در حوزه شهری و روستایی به مساحت 1975در مطالعاتی توسط چرکوار 

ی مشابه و بارندگی یكسان شناس کیلومترمربع )روستایی( با شرایط زمین5/9کیلومترمربع )شهری( و 5/7

 .اند سیالب بسیار متفاوتی داشته

دهد. در حوضه  تفاوت رواناب در محیط شهری، محیط روستایی و حوزه طبیعی را نشان می (1)شكل شماره 

شود.  درصد از بارش مستقیماً به رواناب تبدیل می 55درصد و در محیط شهری باالی  10طبیعی عموماً  کمتر از 

مخزن ماند )آب  -2اند، تاالب م -1:اند از های شهری عبارت رواناب در حوضه -تحصال بارش های اس روش

های متخلخل و  روسازی -5( و  Bio-retention Areaهای بیولوژیك ) سیستم -4ترانشه های نفوذ،  -3انبار(، 

ی داشته که از جمله ایجاد شبكه بازیافت. پدیده نفوذ ناپذیر نبودن معابر شهری، مشكالت بسیاری را در پ

تواند تردد عابریم پیاده و  نوبه خود می توان به آب گرفتگی معابر در هنگام وقوع بارندگی اشاره نمود که به می

 حتی خودروها را با مشكل مواجه سازد. 

 

 
 (Beehner,2012 تفاوت رواناب حاصل از بارش یكسان در محیط شهری، محیط روستایی و حوزه طبیعی) -1شكل

 
 
 

 سیستم شبكه بازیافت رواناب
ای که از روی مقدار انبوهی مواد  استفاده از آب باران در محل بارش و قبل از تبدیل آن به رواناب آلوده

ای از  نمونه (2)شود، ارجحیت دارد. شكل شماره های خطرناک جاری می ها و آلودگی زائد حاوی انواع باطله

رواناب قبل از جاری -لید حل معضل، استفاده از شبكه بازیافت بارشدهد.ک آلودگی رواناب شهری را نشان می

 .شدن آب در سطح معابر شهری است
 



 

5 

 
 آلودگی رواناب در حوزه شهری -2شكل

 

 سیستم شبكه بازیافت رواناب

ای که از روی مقدار انبوهی مواد  استفاده از آب باران در محل بارش و قبل از تبدیل آن به رواناب آلوده

ای از  نمونه (2)شود، ارجحیت دارد. شكل شماره های خطرناک جاری می ها و آلودگی حاوی انواع باطلهزائد 

رواناب قبل از جاری -دهد.کلید حل معضل، استفاده از شبكه بازیافت بارش آلودگی رواناب شهری را نشان می

 .شدن آب در سطح معابر شهری است

 رواناب شهری -اجزای شبكه بازیافت بارش
 Permeable pavement))آسفالت نفوذپذیر   -1

های زهكشی پایدار است،بلكه  عنوان یك راه حل برای سیستم های پیاده رو نفوذپذیر نه تنها به سیستم

عنوان  ای مربوط به رواناب سطحی که از مناطق مورد استفاده به عنوان یك تكنولوژی برای کنترل آالینده به

روند.برای مدیریت  ،که در آنجا ممكن است آب آلوده در خاک نفوذ کند،به کار میها و یا فضاهای پارکینگ جاده

های شهری اقدامات متعددی صورت گرفته است.یكی از این  های سطحی و کاهش اثرات هرز آب مطلوب رواناب

ه رو سنگ ها با استفاده از آسفالت متخلخل یا پیاد ها، پیاده روها و پارکینگ ها، فرش کردن سطح خیابان روش

سطح سفت شده سیمانی %25تا15معموالً.(3)شكلفرش شبیه به آسفالت معمولی است،اما نسبتاً متخلخل هست

اینچ در ساعت 480دهد وسرعت نفوذ آب از طریق سطوح بتنی متخلخل حدود  را فضای خالی تشكیل می

ایمنی و زیست محیطی ها از نظر اقتصادی، .همچنین این نوع کف پوش نسبت به سایر کف پوش(3)شكلاست

 .دهد صورت شماتیك نشان می پوش متخلخل در یك پارک را به ای از کف نمونه(4) برتری دارند.شكل شماره

 

 
 نمایی از آسفالت نفوذپذیر -3شكل
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 نمایی از بكارگیری کف پوش نفوذپذیر در فضای سبز -4شكل

 
 

 شبكه بازیافت -2
 

 .(5ه از شبكه بازیافت، متشكل از اجزای ذیل است )شكلرواناب در محل و استفاد–استحصال بارش 
 ماسه جور شده ریزدانه -1
 ژئوتكستائل باالیی -2
 ژئوتكستائل پایینی -3
 مخزن متخلخل -4
 الیه سفت و غیرقابل نفوذ -5
 

توان آب استحصال شده را با ایجاد شبكه توزیع آب، در  در این مخزن با جاگذاری لوله انتقال آب می
 دهد. ای از شبكه بازیافت در مرحله احداث را نشان می نمونه( 6)رد نظر به مورد رساند. شكل شماره محل مو

 
 پروفایل عمقی شبكه بازیافت -5شكل

 

 
 (2010شبكه بازیافت در حال احداث)درمینوپولیس امریكا سال  -6شكل
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 عوامل تاثیرگذار بر جریان رواناب شهری

معنی داری بر کیفیت و کمیت رواناب گذارد. از جمله عوامل اقلیمی که  اقلیم یك منطقه میتواند تاثیر

میتواند بر ویژگیهای رواناب در یك منطقه اثر بگذارد میتوان به عواملی همچون سابقه دوره خشكی بین 

مناطقی که بارش کمی دارند، می توانند  .طوفانها، شدت بارش، طول طوفان و مقدار ذوب برف اشاره کرد

ی با غلظت معنی داری از آلودگی ها داشته باشند. همچنین در نواحی خشك نوسان شدیدی در بارش رواناب

وجود دارد، بارش های این نواحی اغلب اتفاقی، رگباری و بسیار شدید هستند، عالوه بر این پوشش گیاهی 

ه و بعضا سیال ب نامطلوب است؛ بنابراین وقوع این رگبارهای شدید سبب جاری شدن حجم زیادی از آب شد

مهم ترین این عوامل  .های سهمگینی را ایجاد می کنند که سبب خسارات مالی، جانی و محیطی می شوند

بارندگی، دما و تبخیر هستند که بر روی دبی خروجی تاثیر می گذارند. نقش بارندگی بسیار مهم می باشد به 

ی بوجود نخواهد آمد. هر بارندگی با سه ویژگی این صورت که اگر بارندگی وجود نداشته باشد مسلما رواناب

شدت، مدت و فراوانی وقوع مشخص می شود. بسیاری از عوامل جغرافیایی نیز همچون نوع خاک، شیب، 

کاربری اراضی و مقدار نفوذناپذیری حوضه می توانند به مقدار زیادی بر کمیت و کیفیت روانابی که از منطقه 

 (.1387داشناسخ حاصل می شود تاثیر گذارند)

 
 منشا رواناب های شهری

 :غالبا رواناب های شهری از دو نوع منبع تولید می شوند

 رواناب ناشی از مناطق دارای قابلیت نفوذ مانند محوطه های پارکینگ، زمین های ورزشی، مناطق باز دارای

های هدایت و سیستم های فضای سبز و پوشش گیاهی که معموال بیشترین حجم رواناب از این نواحی به کانال

جمع آوری آب جریان می یابد. مهم ترین هدف در مدیریت این گونه رواناب ها کاهش سرعت و حجم جریان از 

 .طریق نفوذ آب در زمین و هدایت آن به جهات مختلف است

سخت  رواناب ناشی از مناطق با کاربری های متراکم مسكونی مانند پشت بام خانه ها و پوشش های بتنی و

به منظور مدیریت این گونه رواناب ها باید به سرعت رواناب جمع آوری و در مكان مناسب  .کف و دیواره کانالها

 .جمع آوری گردد

 رواناب ناشی از سیستم های خطی مانند آسفالت خیابان ها و مسیرهای پیاده رو. این نوع آب بدلیل پوشش

 باعث افزایش حجم رواناب می شود.سخت و نفوذ ناپذیر و عدم نفوذ آب در زمین 

 

 منابع آالینده رواناب شهری

آلودگی ها یا نقطه ای هستند و یا به صورت غیر نقطه ای. منابع نقطه ای معموال خروجی های لوله ای از 

کارخانه های تصفیه فاضالب شهری و فاضالب های صنعتی و شهری می باشند. منابع غیرنقطه ای شامل رواناب 

ی جنگل های تنك شده، زمین های کشاورزی، معادن و... می باشند. همچنین آلودگی زباله موتوری، هاهرزاب

های آلودگی مهم منابع نقلیه وسائل از روغن و ازوئیلگ نشت بنزین، هوا، می باشند.در نواحی شهری در رواناب

پوشیده شده است که ویژگی  شهری و... در نواحی شهری بخش زیادی از زمین بوسیله ی مواد غیر قابل نفوذ
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این مواد کاهش نفوذپذیری و تشكیل سریع رواناب سطحی است. مطالعات نشان می دهد که وقتی سطوح 

  (.1382رجایی )نفوذناپذیر نسبت به سطوح نفوذپذیر افزایش می یابد،کیفیت رواناب حاصله کاهش می یابد

شهری به علت اینكه آب مسیر طبیعی  در حوضه های مدیریت رواناب شهری و مشكالت پیش روی آن

خود را طی نمی کند و مسیرهای مصنوعی ساخت دست انسان را می پیماید و رابطه بارش و رواناب پیچیده 

است لذا تعیین رفتار دقیق حوضه به آسانی میسر نیست. مطالعات زیادی بر کنترل رواناب های شهری صورت 

ه می باشد که الزم است به جای آنكه سیالب را هر چه سریعتر از شهر گرفته است و نتیجه همه آنها بر این پای

( سیستمهای جمع 1391خارج کنیم، باید آلودگی آنرا کم کرده و تا حد امكان در زمین نفوذ دهیم )رستمی 

آوری و کنترل آبهای سطحی ناشی از بارندگی از اجزاء مهم برنامه ریزی و عمران مناطق شهری هستند و 

سهل انگاری در طراحی صحیح آنها میتواند برای جوامع شهری مشكل آفرین باشد. مدیریت رواناب در هرگونه 

جامع و  مناطق شهری شامل کنترل جریان هرز ابها و اصالح شبكه های زهكشی می باشد. تدوین راهكاری

یت آب در بحث کارآمد برای مدیریت رواناب به جهت جلوگیری از بروز پدیده سیل و همچنین افزایش کیف

مدیریت رواناب شهری امری ضروری به نظر می رسد. همانگونه که قبال گفتیم یكی از مهم ترین علل افزایش 

رواناب شهری افزایش سطوح نفوذناپذیر بدلیل توسعه شهرهاست. این افزایش سطوح نفوذناپذیر اثرات مخربی 

رد که شامل افزایش حجم رواناب، افزایش سرعت رواناب، افزایش پیك تخلیه ها، بر سیستم شهری میگذا

کاهش ذخایر آب زیرزمینی، کاهش قدرت پاالیش طبیعی و افزایش ته نشست آالینده ها می 

 (.1374زمردیانباشند)

 

 راهكار مدیریت رواناب

باشد. با ختن شهرها میبامهای سبز یكی از راه حل های مدرن برای مشكالت شهری و پایدار تر سا

بنابراین، استفاده از فناوری بام سبز از جهات  تگسترش شهرنشینی سیر کاهش منابع طبیعی رو به افزایش اس

بسیاری مقرون به صرفه بوده و می توانید جایگزین مناسبی برای پارک های شهری باشد. بام سبز نه تنها 

طح زنده از گیاهان رویشی در حالیه خاک باالی بام که با رنگ سبز پوشیده شده بلكه یك س تسطحی اس

آبهای ناشی از بارندگی، باز یافتی آب، کاهش اثرات گازهای گلخانه ای،  تاست. نقش عمده بام سبز در مدیری

جلوگیری از تابش اشعه فرابنفش به ساختمان، کاهش دما، ایجاد چشم اندازهای زیبای شهری، ذخیره انرژی، 

 .، تولید غذا و همچنین فضای جدیدی برای فعالیت های تفریحی به کار می رودکاهش آلودگی صوتی

 

 لزوم بكارگیری اقدامات مدیریتی مناسب جهت کنترل رواناب شهری

( جهت کنترل رواناب شهری، در استراتژی توسعه ی پایدار، BMPارائه بهترین روشهای مدیریتی )

ی شود. لذا بایستی با انتخاب مناسبترین روش، میزان راهكاری کارآمد است که باید به آن توجه اساس

روانابهای شهری برآورد و شبیه سازی گردد تا بتوان بهترین مدیریت را در حوزههای آبخیز شهری اعمال نمود. 

( می تواند موجب به حداقل رسیدن اثرات منفی ناشی از رواناب ها در BMPاجرای بهترین اقدامات مدیریتی )

ی گردد. این اقدامات شامل ساختار، تكنیك و یا روش هایی است که موجب حذف، کاهش و یا محیط های شهر

جلوگیری از آلودگی رواناب و یا تاخیر در ایجاد آن قبل ازورود به محیط آبی میگردد. اقدامات مدیریتی برای 
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بسیار پیچیده مانند  پیش گیری و یا کاهش جریان رواناب شهری می تواند بسیار ساده و ابتدایی بوده و یا

 .احداث یك سازه ی مهندسی هم چون تاالب سیالب گیر باشد

( موثر شامل تقلیل رواناب، حمل رواناب، پیش تصفیه رواناب، تصفیه رواناب BMPاجزای یك سیستم )

(. جزء تقلیل رواناب موجب کاهش آالینده های رواناب از 1374زمردیانو سیستم های نگهداری می باشد )

گردد. میBMP) کاهش حجم رواناب می گردد. این جزء موجب افزایش عملكرد سایر اجزای سیستم ) طریق

حمل رواناب از دیگر اقدامات مدیریتی می باشد که از پخش شدگی رواناب در محیط جلوگیری می کند. جهت 

واناب به عنوان قلب به دام انداختن رسوبات موجود در رواناب از روش پیش تصفیه استفاده می شود. تصفیه ر

( شناخته می شود که شامل روش های فیلتراسیون، ماند، نگهداری و تصفیه می باشد. و در BMPسیستم )

نهایت سیستم های نگهداری که به منظور نگهداری بقایای حاصل از اجرای سایر اجزای سیستم طراحی می 

 .شوند
 

 اب های شهریارائه راهكارهای مدیریتی جهت جمع آوری و هدایت روان

 استفاده از سنگفرش های نفوذپذیر: -1

در نواحی شهری بخش زیادی از زمین بوسیله مواد نفوذناپذیر پوشیده شده است که باعث کاهش 

نفوذپذیری و تشكیل سریع رواناب سطحی و در نتیجه باعث وقوع سیل میشود. مطالعات نشان میدهد که 

ذپذیر افزایش می یابد، کیفیت رواناب حاصله کاهش می یابد. از وقتی سطوح نفوذناپذیر نسبت به سطوح نفو

سنگفرشهای نفوذ پذیر می توان در پوشش سطح خیابان های فرعی، اماکن دولتی، پارک ها، پیاده روها و غیره 

به جای آسفالت استفاده کرد. در صورت استفاده از این پوشش به جای آسفالت، آب به راحتی می تواند به 

 ین نفوذ کرده و باعث کاهش حجم رواناب شود.داخل زم

 مزایای روش سنگفرش های نفوذپذیر:

باشدبدلیل وجود مصالح ارزان قیمت سنگ و ماسه در اغلب نقاط کشور، استفاده از آن مقرون به صرفه می. 

سازگاری این نوع پوشش با ماهیت کارهای عمرانی و توسعه شهری 

 و مرمتهای لكه های آسفالتکاهش هزینه های آسفالت شكافی 

نفوذپذیری باالی این نوع پوشش و کاهش حجم رواناب 

تصفیه رواناب های شهری با استفاده از ستون شنی پوشش داده شده با نانوذرات اکسید آهن: فیلترهای  -2

بستر  د.شنی پوشش داده شده با نانوذرات اکسید آهن کارایی باالیی در بهبود کیفیت رواناب های شهری دارن

شنی مزایایی چون روان بودن، در دسترس بودن، ارزان بودن و امكان کاربرد در مقیاس های کوچك و بزرگ را 

 مناسب در مدیریت و کنترل رواناب باشد. دارد بنابراین می تواند روشی

 

 حوضچه های کنترل سیالب:  -3

اعث کاهش دبی اوج جمع آوری رواناب در محل مناسب بوسیله حوضچه های کنترل سیالب ب

سازد. طراحی و ساخت حوضچه های هیدروگراف سیل میشود و استفاده مجدد از سیالب را نیز ممكن می

این (1394وهمكاران طاعت پورکنترل سیالب تلفیقی از روندیایی جریان و استفاده از مدلهای نفوذ می باشد)
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دهای تفریحی، تغذیه منابع آب زیرزمینی و حوضچه ها عالوه بر کنترل سیالب کاربردهای دیگر شامل کاربر

 (.1371طاهری بهبهانیآتشنشانی دارند)

 

 ( :Storm water Wetlandsتاالب های سیالب گیر) -4

این تاالب های مصنوعی مخازنی هستند که آب اضافی منطقه را در خود جمع کرده و حجم رواناب 

 قش حیاتی دارند.ورودی را تنظیم میكنند و در نتیجه در کنترل رواناب ن

 

 ( :Infiltration Trenches /Wellsحفر و توسعه چاه ها و خندق ها) -5

خندق ها و چاه های نفوذ از طریق نفوذ دادن رواناب به داخل زمین، سطح آب زیرزمینی را در ترازهای 

آب به داخل زمین  باال نگه می دارند. خندق یا چاه در طول رگبار از رواناب پر شده و آب را ذخیره میكند تا

کنند .چاه ها نفوذ کند. خلق ها طوالنی و باریك هستند و در طول بیش تری مسیر رواناب سطحی را قطع می

در واقع گودال هایی هستند که برای گرفتن جریان های متمرکز طراحی می شوند که موقتا سیالب را ذخیره 

 فوذ کند.کرده و به آن اجازه می دهد که در طول به داخل زمین ن

 

 (: Rain Gardensاستفاده از باغچه های بارانی) -6

استراتژی این روش تلفیق عمل کنترل رواناب حاصل از رگبار با ایجاد چشم اندازهای زیبا می باشد. 

باغچه های بارانی رواناب ها را تنها برای مدت زمان کوتاهی نگه می دارند. این باغچه ها طوری طراحی می 

ساعت پس از سیالب های بزرگ زهكشی و تخلیه شوند .از این رو گیاهانی که به طور طبیعی  48شوند که طی 

 (1388فوری)غدر تاالب ها و حوضچه ها قادر به رشد نیستند برای این قبیل باغچه ها مناسب می باشند.

 

 :( Reinforced Grassy Swaleeکانال های چمنی مسلح ) -7

ب در مناطق کمتر توسعه یافته کاربرد دارند. برای رواناب های با سرعت این کانال ها جهت انتقال روانا

باال استفاده از کانال های چمنی مناسب نیست زیرا منجر به فرسایش آن ها می شود. چنان چه کانال های 

چمنی درست نگهداری شوند، مثال کوتاه کردن چمن ها به موقع انجام نشود، این سیستم ممكن است به 

 مواد آلی موجود برای کمك کند.افزایش 

 

 

 نتیجه گیری

 

با توجه به مطالعات انجام شده ، سیستم های جمع آوری آب باران یك منبع مكمل مناسب، هم برای 

زراعت و هم برای شبكه آب شهری هستند و استفاده از آنها در مناطق خشك و نیمه خشك در حال افزایش 

 و ساز – شهری مناطق و زیست محیط از نگهداری ترویج و آموزش و جامع مدیریت یك اعمال کنار است. در

 منابع از استفاده -آب منابع کمبود شرایط در .میباشد ضروری رسوبات و زباله گیرش جهت کارهای مختلف

 از .است نموده جلب بخود مسئولین را توجه شهرها و بامها پشت رواناب مخصوصا و متعارف غیر آب



 

11 

  -شهری زیست توسعه محیط و حفظ بر عالوه شهری رواناب مدیریت در کرد هزینه هعمد اقتصادی توجیهات

 .است شهریزهكشی  سیستم احداث هزینه و کاهش وارداتی آب در کاهش و شهری رواناب بازیافت موضوع

در گذشته، هدف اصلی مدیریت رواناب شهری جمع آوری و دفع هرچه سریعتر رواناب سطحی از سطح شهرها 

. روشهای زهكشی به منظور جلوگیری از سیالبی شدن شهرها در خالل بارانهای نسبتا باال بوده است به کمك

در طراحی های نوین برخالف معیارهای گذشته سعی بر نگه داشتن و حفاظت آبراهه های طبیعی در برخی از 

بیعی خود پاالیی آبراهه مناطق شهری به عنوان رود دره های سبز است. این مسئله در راستای افزایش توان ط

-ها، ازدیاد نفوذ به آبخوان، استفاده از رواناب شهری، حفاظت کیفی آبهای پذیرنده و در نهایت افزایش ارزش

های اکوسیستمی در مناطق شهری است. با توجه به بررسی های صورت گرفته در رابطه با مدیریت حوضه های 

زمینه کنترل رواناب به نظر می رسد به منظور مدیریت صحیح  شهری و نیاز مبرم به ارائه روش های نوین در

حوضه های آبخیز شهری، باید نحوه نگرش و تعامل با رواناب های شهری تغییر کرده و از رویكردهای سنتی 

 .فاصله گرفته و به سمت روش های نوین روی آورد

وان از طریق انجام بهترین اثرات منفی ناشی از رواناب های شهری بر مناطق متراکم شهری را می ت

اقدامات مدیریتی به حداقل رساند. این اقدامات شامل ساختار، تكنیك و یا روش هایی است که موجب حذف، 

از جمله  .کاهش و یا جلوگیری از آلودگی رواناب و یا تاخیر در ایجاد آن قبل ازورود به محیط آبی میگردد

واناب حوضه های شهری مناسب باشد می توان به سنگفرش های راهكارهای مدیریتی که می تواند در کنترل ر

نفوذ پذیر، حوضچه های کنترل سیالب، تاالب های سیالب گیر، حفر و توسعه چاه ها و خندق ها، باغچه های 

بارانی، ستون شنی پوشش داده شده با نانوذرات اکسید آهن و کانال های چمنی مسطح. راهكارهای ذکر شده 

های سازه ای کنترل رواناب هستند، با این حال نوعی دیگر از راهكارها وجود دارد که که به عموما جزئ روش 

روش های غیر سازه ای کنترل رواناب شهرت دارند از جمله: کاهش استفاده از آالینده ها، الیروبی کانال ها و 

گاهی بخشی به مردم در مسیل های انتقال رواناب، برنامه ریزی در راستای مدیریت بازیافت و پسماند، آ

مدیریت رواناب شهری شامل آموزش، احتراز از تولید آلودگی و دستورات منظم، برنامه ریزی کاربری اراضی، 

 ایجاد فضاهای سبز و مكانهای با نفوذ پذیری باال جهت کاهش حجم رواناب.

 

  
 

   منابع فارسی
 

سومین همایش  "راهكارهای مدیریتی رواناب و رفع گرفتگی (1391) .اسالمیان، سی. نادری بنی، م. و اخروی، س. س -

 ملی مدیریت جامع منابع آب. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

درآمدی بر جایگاه مطالعات عوامل طبیعی در برنامه ریزی روستایی، انتشارات سرا،  "1384"، . ر.اصغری مقدم، م -

 تهران.

(، سیالب شهری و روشهای نوین کنترل آن، نهمین سمینار 1386خداشناس، س.ر. )تاج بخش، م، ایزدی، ع، و  -

 سراسری آبیاری و کاهش تبخیر، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، انجمن مهندسی آبیاری و آب.
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ه (، پیش بینی کیفیت رواناب شهری: بررسی روش ها و ارایه مدل منتخب، نشریه دانشكد1379تائبی، ا، و وشتانی، م. ) -

 .41-48(، 4)34فنی دانشگاه تهران، 

 .63جهان تیغ، ن، ایران سرزمین سیل و خشكی، مجله جنگل و مرتع، شماره  -

( آلودگی رواناب های شهری و ارایه می مناسب ترین 1391مبرقعی دینان، نه رسولی، لس ع و رازقی، نه ) .حامدی؛ ح -

 ریان و آلودگی آبه تهران، دانشگاه تهراناقدامات مدیریتی در کنترل آنها، اولین همایش ملی ج

( کاربرد مدلهای نفوذ رودخانهای برای شبیه سازی نفوذ آب در حوضچه های کنترل سیالب 1387خداشناس، مس . ) -

 .7166، صفحات 67شهری . فصلنامه آب و فاضالب، شماره 

بررسی مدیریت رواناب شهری در 1392، .دهداری فر؛ م. طاعت پور؛ ف. رضایی، ز. و کاظمی نورالدین وندتم، ب -

پیشگیری از آلودگی سفره ی آب زیرزمینی، اولین همایش ملی آالینده های کشاورزی و سالمت غذایی، چالشها و 

 راهكارها، اهواز، دانشگاه رامین خوزستان.

 ات سمت. کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی،انتشار "1382 "رجایی ، عبدالحمید، -

پژوهشنامه مدیریت SWMM.رستمی خلج، م. تحلیل حساسیت متغیرهای موثر بر سیالب شهری با استفاده از مدل  -

 1391ص ;81-91 .حوزه آبخیز

 کاربرد جغرایای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه پیام نور.  "1374"، .جزمردیان، م -

یفی نهرهای درون شهری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشكده مهندسی عمران، (. مدل سازی ک1388سلطانی، م. ) -

 دانشگاه صنعتی شریف.

(، بررسی مدیریت رواناب شهری با ارائه بهترین 1394طاعت پور, ف.، خورسندی کوهانستانی، ز.، و آرمین، م. ) -

رد سیالب های شهری، تهران، دبیرخانه راهكارهای مدیریتی سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیالب با رویك

 .دائمی کنفرانس

 کنترل سیل، دانشگاه پیام نور.  –، مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی  . ط.م "1371"طاهری بهبهانی، -

مجموعه مقاالت  "برآورد سیالب های سطحی با استفاده از ویژگی ها ی حوضه آبخیز"( 1374) .رب خدری، مع -

 .65مدیریت منابع آب، کرمان، صکنفرانس منطقه ای 

 .انتشارات دانشگاه امام رضا .اصول هیدرولوژی کاربردی ..علیزاده، ا -

(، استفاده غیر آشامیدنی رواناب شهری، همایش آبخیزداری شهری، تهران، شهرداری تهران، مرکز 1388غفوری، م. ) -

 .مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

 .اده غیر آشامیدنی رواناب شهری. مجموعه مقاالت اولین همایش آبخیزداری شهری(. استف1388. ).غفوری، م -

 منابع و مسائل آب در ایران، انتشارات دانشگاه تهران. "1371"،.کردوانی، پ -

(، بررسی روشهای مدیریتی و تحلیلی در کنترل سیالب 1395مختارپور، ا.، علی پور، ف.، هاشمی، ف.، و خاکباز، ا. ) -

ری، دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، های شه

 ( ، دانشگاه جامع علمی کاربردی. IFIAتهران، کنفدراسیون بین المللی مخترعان جهان )
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چه و مهار سیالب های (، نقش آبخیزداری شهری در مدیریت یكپار1390ملكی نژاد، ح، اکرامی، م.، و پورشرعیاتی، ر. ) -

 .شهری، هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران، اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان

(، استفاده از آسفالت متخلخل )سیستم پیاده رو نفوذپذیر( روش نوینی در مدیریت 1389ملكی، س، و تقی زاده، ا. ) -

 .سیالبهای شهری، تهران رواناب های سطحی شهری، اولین کنفرانس ملی مدیریت 

امكان بهره برداری و بهینه یابی تاسیسات احیا سیالب شهری و کاربرد آن در شهرهای حاشیه  (1383). واصلی، ن -

 پایان نامه دکترا، بخش راه و ساختمان. دانشگاه شیراز. ".خلیج فارس

 .عمران دانشگاه صنعتی اصفهان هیدرولوژی مهندسی،تالیف دکتر حمیدرضا صفوی،استاد یار دانشكده مهندسی -
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