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 چکیده 

ست که موجب کاهش روند روند  امروزه باامروزه با صادي، اجتماعی افزایش پیدا کرده ا ستی، اقت شینی مشکالت زی شهرن شد  ست که موجب کاهش افزایش جمعیت و ر صادي، اجتماعی افزایش پیدا کرده ا ستی، اقت شینی مشکالت زی شهرن شد  افزایش جمعیت و ر
شده است. با توسعه زندگی ماشینی نقش فضاي سبز بسیار کمرنگ شده شده است. با توسعه زندگی ماشینی نقش فضاي سبز بسیار کمرنگ شده   کیفیت زندگی، کاهش منابع طبیعی، افزایش آلودگی هاي هواکیفیت زندگی، کاهش منابع طبیعی، افزایش آلودگی هاي هوا

شردا شهرعالوه بر اغناي نیاز فطري ب سبز در  ضاي  ست. ف شرداا شهرعالوه بر اغناي نیاز فطري ب سبز در  ضاي  ست. ف سی، فرهنگی، اقتصادي و ا شنا ستاتیک و زیبایی  سی، فرهنگی، اقتصادي و راي اثرات زیست محیطی، ا شنا ستاتیک و زیبایی  راي اثرات زیست محیطی، ا
سبز اجتماعی می باشــد که وجود آن را اجتناب ناپذیرکرده اســت.کمبود آب و منابع آبی از مهمترین محدودیت هاي توســعه فضــاي ســبز  ضاي  سعه ف ست.کمبود آب و منابع آبی از مهمترین محدودیت هاي تو شد که وجود آن را اجتناب ناپذیرکرده ا اجتماعی می با

سبز از روش هاي جدید  ضاي  شک جهت تامین آب آبیاري ف سیاري از مناطق خ شمارمی رود. در ب سبز از روش هاي جدید ب ضاي  شک جهت تامین آب آبیاري ف سیاري از مناطق خ شمارمی رود. در ب صال آب همچون منابع آبی ب ستح صال آب همچون منابع آبی ا ستح ا
شود. ستفاده می  شود.نامتعارف ا ستفاده می  ست و  نامتعارف ا شک ا شور ایران داراي اقلیم گرم و خ ست وبا توجه به اینکه ک شک ا شور ایران داراي اقلیم گرم و خ سیارکم و پراکنده   با توجه به اینکه ک سیارکم و پراکنده میزان بارش هاي جوي ب میزان بارش هاي جوي ب

ارزش بشمار ارزش بشمار   بارش باران منبعی بابارش باران منبعی با  ،،باشد تامین آب آبیاري فضاي سبز ازمنابع آبی نامتعارف ضرورت پیدا می کند. از میان این منابعباشد تامین آب آبیاري فضاي سبز ازمنابع آبی نامتعارف ضرورت پیدا می کند. از میان این منابعمیمی
 همینهمین بهبه باشند.باشند. میمی  اجرااجرا و در محیط هاي شهري قابلو در محیط هاي شهري قابل   کوچککوچک ابعادابعاد دردر وو دارنددارند سادهساده باران فناوريباران فناوري   آبآب استحصالاستحصال هايهاي سیستمسیستم  می رود.می رود.

ستفاده توانتوان میمی مکانیمکانی محدودیتمحدودیت بدونبدون روشروش دلیل ازایندلیل ازاین ستفادها شی از  .نمودنمود ا شی ازبخ شهر تبدیل می را را باران باران   بخ سطح  شهر تبدیل می که به رواناب در  سطح  شود قبل از شود قبل از که به رواناب در 
، می توان با بکارگیري روش هاي نوین مدیریت رواناب در سطوح شهري، جمع ، می توان با بکارگیري روش هاي نوین مدیریت رواناب در سطوح شهري، جمع   ایجاد خسارتایجاد خسارت تبدیل به سیالب و ترکیب با آالینده ها وتبدیل به سیالب و ترکیب با آالینده ها و

ستفاده نمود. سبز ا ضاي  صول گرم و کم آب جهت آبیاري ف ستفاده نمود.آوري، هدایت و ذخیره نمود و در ف سبز ا ضاي  صول گرم و کم آب جهت آبیاري ف هدف از این پژوهش تالش براي بهبود هدف از این پژوهش تالش براي بهبود   آوري، هدایت و ذخیره نمود و در ف
ضعیت و ضعیت وو شهريحفظ محفظ م  و ست روش هاي نوین مدیریت رواناب هاي  شهري و باال بردن کمیت و کیفیت آن با کارب سبز شهرينظر  ست روش هاي نوین مدیریت رواناب هاي  شهري و باال بردن کمیت و کیفیت آن با کارب سبز ستفاده از  نظر  ستفاده از وا وا

شهر  شرق  شمال  ستقالل در  ست. بلوار ا شهر کرج ا ستقالل از منطقه یک  سطح بلوار ا شهر آب هاي نامتعارف همچون بارش هاي جوي در  شرق  شمال  ستقالل در  ست. بلوار ا شهر کرج ا ستقالل از منطقه یک  سطح بلوار ا آب هاي نامتعارف همچون بارش هاي جوي در 
شده  ستقالل واقع  ستان و ا شده کرج و بین دو میدان بهار ستقالل واقع  ستان و ا ست. طول بلوار کرج و بین دو میدان بهار ست. طول بلوار ا شش  و داراي رفیوژو داراي رفیوژ  مترمتر  600600ا سبز با تنوعی از پو سطوح  شش میانی و  سبز با تنوعی از پو سطوح  میانی و 

  ،،فاز اولفاز اول  دردر  ري قطره اي و نشتی صورت می گیرد.ري قطره اي و نشتی صورت می گیرد.روش آبیاروش آبیا  درختچه و چمن می باشد. آب آبیاري این بلوار از چاه و به درختچه و چمن می باشد. آب آبیاري این بلوار از چاه و به   گیاهی درخت وگیاهی درخت و
ــه هاي پایه، داده هاي  ــی نمونه هاي داخلی و خارجی ،کنترل میدانی، نقش ــی منابع کتابخانه اي، بررس ــاس بررس شه هاي پایه، داده هاي آمار و اطالعات بر اس سی نمونه هاي داخلی و خارجی ،کنترل میدانی، نق سی منابع کتابخانه اي، برر ساس برر آمار و اطالعات بر ا

سبز ضاي  سطوح معابر و ف سپس میزان رواناب ها از  شد.  سی وآنالیز داده ها جمع آوري  شنا سبزهوا ضاي  سطوح معابر و ف سپس میزان رواناب ها از  شد.  سی وآنالیز داده ها جمع آوري  شنا ستفاده از آب ثقلی و هدایت این   هوا ستفاده از آب ثقلی و هدایت این با ا با ا
ستفاده  ستفاده رواناب ها با ا سانی و باال بردن کیفیت رواناب ها با ا ست. درفاز دوم آبر ست آمده ا شی به مخزن ذخیره رواناب بد سانی و باال بردن کیفیت از لوله ها و کانال هاي زهک ست. درفاز دوم آبر ست آمده ا شی به مخزن ذخیره رواناب بد از لوله ها و کانال هاي زهک

سایر  ستگی به  صال باران می توان از واب ستح ست. بنابراین با ا صورت گرفته ا سایر رواناب و تغذیه گیاهان و برآوردن نیاز آبی و تغذیه آن ها  ستگی به  صال باران می توان از واب ستح ست. بنابراین با ا صورت گرفته ا رواناب و تغذیه گیاهان و برآوردن نیاز آبی و تغذیه آن ها 
 صرف نظر و منظر سبز باطراوت و پایدار را ایجاد کرد. صرف نظر و منظر سبز باطراوت و پایدار را ایجاد کرد.   منابع آبی همچون آب هاي زیرزمینیمنابع آبی همچون آب هاي زیرزمینی

 مخزن ذخیره آب. مدیریت رواناب شهري،  پایدار، سبز منظر، استحصال باران، آب هاي نامتعارف: کلید واژگان
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  مقدمه
سبز،  بابا ضاي  ضالت آن ها و همچنین اثرات مثبت ف شکالت و مع شهرها و م شرایط موجود در سبز، توجه به  ضاي  ضالت آن ها و همچنین اثرات مثبت ف شکالت و مع شهرها و م شرایط موجود در سعه آنتوجه به  سعه آنحفظ و تو   الزم والزم و حفظ و تو

سبز معابر شهري نیز از اهمیت سبز معابر شهري نیز از اهمیت   بنابراین طراحی منظربنابراین طراحی منظر  .بخش مهمی از ساختارشهري به شمار می روندبخش مهمی از ساختارشهري به شمار می روند  ضروري است. خیابان ها و معابرضروري است. خیابان ها و معابر
کم رنگ کم رنگ   ييشهرشهر  ییسبز در زندگسبز در زندگ  يينقش فضانقش فضا  ینیینیماشماش  ییبا گسترش زندگبا گسترش زندگ  باالیی از نظر زیبایی شناختی و زیست محیطی برخورداراست.باالیی از نظر زیبایی شناختی و زیست محیطی برخورداراست.

  یاتیاتحح  ييهاها  یانیانها و معابر، شرها و معابر، شر  یابانیابانخخ  ..))13841384  یري،یري،حرحر((ها داده اند ها داده اند   یابانیابانخود را به ساختمان ها و برج ها و خخود را به ساختمان ها و برج ها و خ  ييسبز جاسبز جا  ييضاهاضاهاشده و فشده و ف
سبز موثر سبز موثر   ييکند. امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضاکند. امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضا  ییمم  یفایفاشهر اشهر ا  ييرا برارا برا  ییو دستگاه تنفسو دستگاه تنفس  یهیهنقش رنقش ر  یزیزسبز نسبز ن  ييهستند و فضاهستند و فضا  ييشهرشهر

  ييفضافضا  یتیتآنها موجودآنها موجود  یطییطیمحمح  یستیستها و معضالت زها و معضالت ز  یچیدگییچیدگیو پو پ  ييتوسعه شهرتوسعه شهر  ييهاها  یامدیامد. پ. پیستیستقابل تصور نقابل تصور ن  یگریگردر اشکال گوناگون آن ددر اشکال گوناگون آن د
  یطی،یطی،محمح  یستیستبشر شامل اثرات زبشر شامل اثرات ز  ييفطرفطر  یازیازنن  ييسبز در شهرعالوه بر اغناسبز در شهرعالوه بر اغنا  ييکرده است. کاربرد فضاکرده است. کاربرد فضا  یریرسبز و گسترش آن را اجتناب ناپذسبز و گسترش آن را اجتناب ناپذ

آن است که شهر را آن است که شهر را   یطییطیمحمح  یستیستسبز کارکرد زسبز کارکرد ز  يياثر فضااثر فضا  ینینباشد. مهمترباشد. مهمتر  ییمم  ییو اجتماعو اجتماع  يياقتصاداقتصاد  ی،ی،فرهنگفرهنگ  ی،ی،شناسشناس  یبایییباییو زو ز  یکیکاستاتاستات
سزز  یطیطبه عنوان محبه عنوان مح سی سانی سانت جامعه ان صنعت و باال  ییمعنمعن  ییت جامعه ان سترش  سوء گ ست و با مقابله با اثرات  صنعت و باالدار کرده ا سترش  سوء گ ست و با مقابله با اثرات  سو  یبایییباییسطح زسطح ز  یردنیردندار کرده ا سواز    يياز 

موثر موثر   ییتفرجگاهتفرجگاه  یستمیستمهرگونه سهرگونه س  یريیريسبز در شکل گسبز در شکل گ  يي). فضا). فضا13741374  یان،یان،شهر ها شده است (مجنونشهر ها شده است (مجنون  یستییستیزز  یفیتیفیتکک  یشیشسبب افزاسبب افزا  یگریگردد
  ییاثرات رواناثرات روان  ييآن، داراآن، دارا  ییفصلفصل  ییراتییراتسبز موثر با رنگ سبز با تغسبز موثر با رنگ سبز با تغ  ييرود. فضارود. فضا  ییمم  اراردر گذران اوقات فراغت مردم به شمدر گذران اوقات فراغت مردم به شم  ييبوده و عامل موثربوده و عامل موثر

 است. است.   یارموثريیارموثريبسبس
صاد  ازاز صادنظر اقت صح  يينظر اقت شت  صحکا شت  صرف انرژ  ييتواند بر روتواند بر رو  ییدرختان مدرختان م  یحیحکا صرف انرژم ساختمان ها  ييم ساختمان هادر  شد. اثر   ييقابل مالحظه اقابل مالحظه ا  یریرتاثتاث  در  شته با شد. اثر دا شته با دا

ضا  یلییلیتعدتعد ضادرختان و ف سبب م  ييدمادما  ييسبز روسبز رو  ييدرختان و ف سبب مشهرها  صرف انرژ  ییشهرها  صرف انرژشود که م شارگازها  یدیدتبرتبر  ييالزم براالزم برا  ييشود که م شارگازهاو انت صاعد   ييگلخانه اگلخانه ا  ييو انت صاعد مت مت
شهر ها در اثر تعریابدیابدکاهش مکاهش م  ييمولد انرژمولد انرژ  ييشده از واحد هاشده از واحد ها شهر ها در اثر تعر. کاهش دما در  سا  یقیق. کاهش دما در  ساو  بلکه سبب بلکه سبب   ييرژرژدر اندر ان  یییینه تنها سبب صرفه جونه تنها سبب صرفه جو  یهیهو 

). فضاهاي سبز به دو دسته ي پهنه اي و خطی تقسیم می شوند. فضاي سبز ). فضاهاي سبز به دو دسته ي پهنه اي و خطی تقسیم می شوند. فضاي سبز 13741374  یان،یان،شود (مجنونشود (مجنون  ییمم  یزیزدر مصرف آب ندر مصرف آب ن  ییییصرفه جوصرفه جو
شهر شهر   ييو کالبدو کالبد  یطییطیمحمح  یستیسترا در کنترل مسائل زرا در کنترل مسائل ز  ییمهممهم  یاریارسبز هستند و نقش بسسبز هستند و نقش بس  ييخطی در برگیرنده فضاهاي سبز معابر وکمربندهاخطی در برگیرنده فضاهاي سبز معابر وکمربندها

  یزیکی،یزیکی،فف  ييهاها  ییشناسانه، کاهش آلودگشناسانه، کاهش آلودگ  یبایییباییضمن داشتن کارکرد زضمن داشتن کارکرد ز  ييسبز معابر شهرسبز معابر شهر  يي). فضا). فضا13891389و همکاران، و همکاران،   ييبر عهده دارند (حامدبر عهده دارند (حامد
ـــب  یشیشدما، افزادما، افزا  یلیلتعدتعد سبرطوبت نس ـــوت  ییکاهش آلودگکاهش آلودگ،،هوا، جذب گرد و غبارهوا، جذب گرد و غبار  یفیفتلطتلط  ی،ی،رطوبت ن ـــکل چ  یژهیژهوو  هه(ب(بییصوتص شکل چدر ش ) و کنترل ) و کنترل ییدرختدرخت  یرهیرهدر 

جهت توسعه فضاي جهت توسعه فضاي   ).).13741374  یان،یان،شود (مجنونشود (مجنون  ییمم  ييکننده مخصوص در معابر شهرکننده مخصوص در معابر شهر  یرهیرهمزاحم و خمزاحم و خ  ييرهارهااز بازتاب نواز بازتاب نو  یدیدتشعشعات خورشتشعشعات خورش
هستیم که طراحی ما را تحت تاثیر قرار می دهد. در شرایط حاضر و سال هاي آتی مساله آب هستیم که طراحی ما را تحت تاثیر قرار می دهد. در شرایط حاضر و سال هاي آتی مساله آب  شهري همواره با چالش هایی روبه روشهري همواره با چالش هایی روبه رو  سبزسبز

شک همچویکی از مهمترین چالش ها بشـــمار می رود. در مناطق خشـــک همچو شمار می رود. در مناطق خ سوء مدیریت ن ایران عالوه برمیزان بارندگی کم، عواملی چون ســـوء مدیریت یکی از مهمترین چالش ها ب ن ایران عالوه برمیزان بارندگی کم، عواملی چون 
ستند بارندگی هاي  ستفاده از تکنولوژي هاي جدید در پدید آمدن این بحران دخیل ه صرف آب، عدم ا ست م ستند بارندگی هاي درمنابع آبی، فرهنگ نادر ستفاده از تکنولوژي هاي جدید در پدید آمدن این بحران دخیل ه صرف آب، عدم ا ست م درمنابع آبی، فرهنگ نادر

از تصور به منابع زیر زمینی آب، از تصور به منابع زیر زمینی آب،   بسیار اندك و رو به کاهش در سالیان متمادي، مصرف بیش از حد منابع سطحی و دست اندازي فراتربسیار اندك و رو به کاهش در سالیان متمادي، مصرف بیش از حد منابع سطحی و دست اندازي فراتر
ست. شکل را حادتر نموده ا ست.م شکل را حادتر نموده ا ستردگی چنین مناطقی در ایران   م شک که گ شک و نیمه خ ستردگی چنین مناطقی در ایران کمبود آب و نادر بودن آن بویژه در مناطق خ شک که گ شک و نیمه خ کمبود آب و نادر بودن آن بویژه در مناطق خ

ضايست، ایجاب می ست، ایجاب می % ا% ا  9090بیش از بیش از  صارف ف شی از م ضايکند که از کلیه توان هاي طبیعی از جمله منابع آب غیر متعارف براي تامین بخ صارف ف شی از م   کند که از کلیه توان هاي طبیعی از جمله منابع آب غیر متعارف براي تامین بخ
 دردر باران که به عنوان منبع آب هاي غیر متعارف شناخته شده استباران که به عنوان منبع آب هاي غیر متعارف شناخته شده است آبآب استحصالاستحصال موضوعموضوع سبز شهري استفاده حداکثري شود. امروزهسبز شهري استفاده حداکثري شود. امروزه

 هاي محلیهاي محلی دولتدولت وو المللیالمللی بینبین مجامعمجامع طرفطرف ازاز هنگفتیهنگفتی هايهاي گذاريگذاري و سرمایهو سرمایه بسیاربسیار تالشتالش وو شدهشده واقعواقع توجهتوجه موردمورد دنیادنیا خشکخشک نقاطنقاط کلیهکلیه

 جاجا همههمه دردر تقریباتقریبا کمکم مقدارمقدار بهبه ولوولو بارندگیبارندگی کهکه آنجاآنجا ازاز است.است. حال انجامحال انجام دردر خشکسالیخشکسالی وو خشکیخشکی بابا مقابلهمقابله حلحل راهراه عنوانعنوان بهبه آنآن توسعهتوسعه برايبراي

ستحصال هايهاي روشروش کمککمک بهبه گردد،گردد، دچارآلودگیدچارآلودگی خودخود جریانجریان مسیرمسیر یادریادر وو شودشود تبدیلتبدیل سیالبسیالب بهبه اینکهاینکه ازاز افتد،  قبلافتد،  قبل میمی اتفاقاتفاق ستحصالا  میمی آبآب ا

ستفاده موردمورد وو آوريآوري جمعجمع تواندتواند ستفادها ستم برخالفبرخالف ..گیردگیرد قرارقرار ا ستمسی شرفته تکنولوژيتکنولوژي گذاريگذاري سرمایهسرمایه بهبه که نیازکه نیاز بزرگبزرگ وو متمرکزمتمرکز هايهاي سی شرفتهپی  دارد،دارد، پی

 مکانیمکانی محدودیتمحدودیت بدونبدون روشروش دلیل ازایندلیل ازاین همینهمین بهبه باشند.باشند. اجرامیاجرامی قابلقابل کوچککوچک ابعادابعاد دردر وو دارنددارند سادهساده فناوريفناوري آبآب استحصالاستحصال هايهاي سیستمسیستم

 .نمودنمود استفادهاستفاده توانتوان میمی
اساسی این تحقیق یافتن پاسخ این سوال است که آیا می توان از آب هاي غیرمتعارف همچون اساسی این تحقیق یافتن پاسخ این سوال است که آیا می توان از آب هاي غیرمتعارف همچون مسئله مسئله توجه به مطالب مطرح شده توجه به مطالب مطرح شده   بابا

مناطق شهري براي طراحی مناظر سبز معابراستفاده نمود؟ درصورت امکان پذیري استفاده از آب هاي غیرمتعارف، مناطق شهري براي طراحی مناظر سبز معابراستفاده نمود؟ درصورت امکان پذیري استفاده از آب هاي غیرمتعارف،   ریزش هاي جوي درریزش هاي جوي در
 ::براي مسئله مطرح شده سواالت زیر مطرح می شودبراي مسئله مطرح شده سواالت زیر مطرح می شود

 ترس از نزوالت جوي و آب هاي زیر سطحی چقدر است؟ترس از نزوالت جوي و آب هاي زیر سطحی چقدر است؟مقدار آب قابل دسمقدار آب قابل دس
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 ازکدامیک ازتکنیک ها یا روش هاي آبخیزداري شهري می توان در بهینه سازي مصرف آب در طراحی منظر معابر استفاده نمود؟ازکدامیک ازتکنیک ها یا روش هاي آبخیزداري شهري می توان در بهینه سازي مصرف آب در طراحی منظر معابر استفاده نمود؟
 مناسبترین گونه ها و نیاز آبی آنها در تطبیق با مقدار آب در دسترس براي طراحی منظرکدامند؟مناسبترین گونه ها و نیاز آبی آنها در تطبیق با مقدار آب در دسترس براي طراحی منظرکدامند؟

می توان جزء نخستین تمدن هاي آبی در جهان به شمار آورد. ایرانیان بیش از شش هزار سال پیش کشاورزي آبی را ابداع   ایران را
 یشهکه انسان هماز کشور یمیدر مناطق خشک همانند سطح عظو در پی روش هاي نوین آبیاري براي افزایش محصوالت خود بودند. 

س شاهده کرد. در ابا کمبود آب مواجه بوده و هست می توان  صال آب جهت مقابله با کم آبی را م ستح مناطق امکان  ینازه هاي بومی ا
ـــ یشافزا ـــتفاده بس ـــت. از ا یارآب قابل اس ـــح مدیریتیبا  یدمبارزه با کمبود آن، با يرو برا ینمحدود اس تر به حفاظت و  یشب یح،ص

شت. جمع  ییصرفه جو ینو همچن یحصح يبرداربهره صرف آب توجه دا ستفاده از آن يآوردر م ستخر، ایجاد  آب باران و ا (با حفر ا
شاب، آب انبار )آب شبندان، خو ضالب ها،  صرف مجدد آب فا ستفاده از روش ها یرین، م شور، ا  يو کوزه ا يقطره ا یاريآب يکردن آب 

شرا ستفاده اندازه از آب ها یطدر  سب، ا سطح جو یرتبخ یزانم یلبا حفر قنات و چاه، تقل ینیزمیرز يمنا ها، نهر ها و مخازن  يآب از 
ها و  یردر لبه کو یرزمینیز یرینشــ يتر از آب ها یشاســتفاده هرچه ب ین،از نفوذ و نشــســت آب به اعماق زم یريآب، جلوگ یســطح

ـــور و در يباتالق ها یکینزد ـــتفاده از  یاج،ن و دادن آب به آن ها فقط به اندازه احتیاهاگ یآب یازن یقها، برآورد دق یاچهو در یاش اس
مناسب،  يها و زراعت ها ینو زم یاريشور قابل آب ياز آب، استفاده از شبنم، استفاده از آب ها يکمتر یزانبه م یازمندن ینبات يهاگونه
موجود در مناطق خشک  ياز آب ها یحصح داريدر بهره بر یژهاست که به و یاز جمله اقدامات یرزمینیز يآب ها يساز یرهو ذخ یهتغذ

ست که به  ).1387ی،(کردوان تواند موثر واقع شودیم ستفاده شده ا ستحصال آب ا درسایر نقاط جهان نیز از روش هاي مختلفی جهت ا
 نمونه هایی از آن می توان اشاره نمود.

س یانهدر اغلب مناطق خاورم ض یلانحراف آب م شاورز یها به ارا ستعد ک ض ینا یاريجهت آب يم شته ها یارا س يبه گذ  ر بردو یارب
صحرا یم سط يگردد. در  شغال یننقب در فل ستمس ،یا شف گرد یايآب که آثار و بقا يجمع آور يها ی هزار  4 از یشبه ب یدهآن ها ک

شاورز. گردد یسال قبل برم شمال غرب ن یزونادر آر یالبیس يک ستان  یومکزیکوو  سرخپو ست.  سوم بوده ا سال قبل مر حداقل از هزار 
صحرا یکاآمر یبوم شخم م يها ینزم کلرادو يدر  شکه رودها را  شده در دهانه خ ها از  یانجر یکه در محل خروج ییزدند جا یواقع 

خرد  جهت کشــت درخت در مناطق  یزهايآبخ یکشــود. تکن یم یدهنام  ینآکچ یواقع شــده و در اصــطالح محل یمناطق کوهســتان
ستفاده م یجنوب س یتونس ا ست. در  ستشده ا ستان جر  ینخدبه نام  یگريد يم های شته ها یالبس یاندر هندو شت پ  یخاک يدر پ
  ).1387(دستورانی،  یرندگ یمحدوده مورد کشت قرار م ینرطوبت خاك ا ینگردد و پس از نفوذ درخاك و تام یم یرهذخ

در مناطق وســیعی از کشــور مراکش هنوز هم انواع روش هاي اســتحصــال آب اســتفاده می شــود. در کشــور تونس این روش ها با 
صطالح محلی تحت عناوینی همچون  سابقه اي دیرینه دارد و در ا شیبدار و دیواره ها،  سطوح  ستفاده از   Maskat ،Jessour ،Mgoudا

شمال غ ساحلی  شوند. نواحی  ساختن نامگذاري می  ستفاده از آب انبارها و  سابقه دیرینه اي در ا شمالی نیز  شتی  صر و مناطق د رب م
 ).1391بسترهایی به منظور جمع آوري رواناب داشته اند(چکشی، 

ــال آب و روشپروژه ــتحص ــحیح این ها و تحقیقات مختلفی به منظور اس هاي مختلف آن، ذخیره و نگهداري و مدیریت و کاربرد ص
 ر ایران و جهان صورت گرفته است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره شده است.منابع آبی د

به مطالعه  1386از سطوح پشت بام  در سال  یآب استحصال یزانم یفیو ک یمحمدلو و همکاران در مقاله خود با عنوان مطالعه کم
 یزانآب، م ینا یرهو ذخ يبا جمع آور یجهند. در نتاز سطوح پشت بام در منطقه پنج تهران پرداخت یآب استحصال یزانم یفیو ک یکم

ستفاده کردند. م ینوپتیکس یستگاهساله ا 10 یاز آمار بارندگ ینسبز را براورد نمودند. محقق يفضا یاهانگ یازآب مورد ن  یزانمهرآباد ا
ستحصال ستحصال شده در چند نوبت  یفیک یبه صورت ساالنه و ماهانه محاسبه شد. به منظور بررس يدر دوره آمار یحجم آب ا آب ا
صادف ینمونه باران از برخ صورت ت سطوح به  شگاهو در آزما يآورمعج یاز  ضالب غلظت پارامترها ی آن ها همچون  یمیاییش يآب و فا

ــور ــال یرياندازه گ TDS  ،ECکدورت، ي،ش ــتحص ــت آوردن حجم آب اس ــد. جهت بدس (مترمکعب)،  حجم V=AH ،vاز رابطه    یش
Aساحت ستفاده کردند. م یارتفاع بارندگ H مربع)،(متر م ست.  یلیم 5/245 ن منطقهیساله  در ا 10 یبارندگ یانگین(متر) ا متر بوده ا
مترمربع  71675 یزانمقدار مربوط به پارك ها به م ینمترمربع و کمتر 7464000 یزانبه م یالییســطح مربوط به منازل و یشــترینب
ســاله ده يمترمکعب در دوره آمار یلیونم 6/16 یزانشــده به م يآورحجم آب جمع یشــترینثابت بودن ســطح، ب هباشــد. با توجه بیم

 است. یمربوط به سطوح آپارتمان
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و توسعه و توسعه   یجادیجاددر مشهد انجام شده است. امکان ادر مشهد انجام شده است. امکان ا  13891389و همکارانش در سال و همکارانش در سال   ییتوکلتوکل  ینینکه توسط حسکه توسط حس  یقاتییقاتیاز طرح تحقاز طرح تحق  ییدرگزارشدرگزارش
ستفاده از  ييفضافضا ستفاده ازسبز با ا سامانه ها  ینینقرار دادند. در اقرار دادند. در ا  ییمورد بررسمورد بررس  یزیزباران را نباران را ن  یریرسطوح آبگسطوح آبگ  یستمیستمسس  سبز با ا ستفاده از  سامانه هاطرح با ا ستفاده از    یریرسطوح آبگسطوح آبگ  ييطرح با ا

شک  ییآبآب  یازیازبا نبا ن  یاهییاهیگگ  ييباران و کاربرد گونه هاباران و کاربرد گونه ها شککم و مقاوم به خ شک  ییکم و مقاوم به خ شکل کمبود آب و خ شکبر م شکل کمبود آب و خ طرح آب باران از طرح آب باران از   ینینفائق آمدند. در افائق آمدند. در ا    ییبر م
سخت به  سخت به سطوح  ست هد  یینیینمخزن درپامخزن درپا  یکیکسطوح  ست هدد س  یتیتااد سشده و نهال ها با  ستمشده و نهال ها با  ستمی سط آب ذخ  یاريیاريآبآب  ی سط آب ذخبابلر تو صله   یرهیرهبابلر تو صله شده به فا روز به روز به   1515شده به فا

سال هاشــدند. در طول ســال ها  ییمم  یاريیاريدر هر نوبت آبدر هر نوبت آب  یتریترلل  5050تاتا  4040  یزانیزانمم شد گونه ها ثبت رشــد گونه ها ثبت   یزانیزانو مو م  ییشادابشــاداب  ی،ی،زنده مانزنده مان  13911391تاتا  13891389  ييشدند. در طول  ر
 باشند.باشند.  ییبرخوردار مبرخوردار م  ییمناسبمناسب  ييگونه کامال شاداب و از رشد و سرسبزگونه کامال شاداب و از رشد و سرسبز  6161حاصله نشان داد که حاصله نشان داد که   یجیجو نتاو نتا  یدیدگردگرد

ــط آژانس ب ییدر پروژه ها  ــورت پذPUB (2013آب( یالملل ینکه توس ــنگاپورص ــئله کنترل رواناب ها و کنترل  یرفتهدر س به مس
شده است که به  یتوجه خاص یزمنظر ن یباییبه ز يشهر اريیزدپروژه ها عالوه برآبخ ینتوجه شده است. در ا یالباز س یخسارات ناش

 یريو جلوگ یادز ياز بارش ها یناش یالبجهت کنترل س یان. در پروژه اول بنام موانع جرپردازیم یشرح دو پروژه در کشور سنگاپور م
هستندکه در  یکیمکان يها یستمکانال هاس ینشده است. ا یهتعب ییرو کانال ها یادهپ يها یردر مس یالباز س یو کنترل خسارات ناش

در برابر  يروش از نظر اقتصاد ینا ینشوند. همچن یخودکار باز م یا یبصورت دست یالبشوند. در صورت بروز س ینصب م ینسطح زم
 باشد. یبه صرفه م یالباز س یخسارات ناش

ست. ازروش   ABCبنام  یگريدر پروژه د سنگاپور انجام گرفته ا شور  س Bioretentionکه در ک ضا یالبجهت کنترل  سبز  يدر ف
برخوردار است.  یزمحوطه ن یطراح یژگیاز و یديذرات کلوئ یلترکردنو ف یالبپروژه عالوه بر کنترل س یناستفاده شده است. ا یعموم

 ).National water agency2013کاربرد دارد(  یزپروژه در مناطق گرم و خشک ن ینا
 
 
 
 
 
 

 National water agency،2013  یولوژیکی،تاالب ماند ب -1شکل
 یریت)  در مورد مدEPA( یکاآمر یســتز یطکه توســط ســازمان حفاظت مح Stormwater For Street Treesبا عنوان  یدرگزارشــ

دارند که وجود درختان درکوچه ها، می اظهار  يشــهر يجنگل ها ینارائه شــده اســت، مهندســ 2013در ســال  يشــهر يرواناب ها
 دارند. يشهر يها و رواناب ها یالبدر کاهش س یمهم یارها نقش بسها، محلهیابانخ

 شوند.    یم یسطح يو تعرق) باعث کاهش رواناب ها یردرختان با جذب بارش در تاج پوشش خود و انتشار آن به اتمسفر(تبخ .1
 شود. ینفوذ رواناب ها م یزانم یشمنافذ در خاك و افزا یجاددرخاك باعث ا درختان یشهتوسعه ر .2
 شوند.  یموقت آب در خاك م یرهسرعت رواناب و ذخ یزاندرختان باعث کاهش م ینهمچن .3
ـــر به غ يها یندهآال یلموجود در رواناب و تبد يها یندهآال یزاندرختان باعث کاهش م .4 ـــر و  یرمض مورد  يمواد مغذ یامض

 شوند. یمصرف خود درخت، م
 شود. یخاك م یزیکیساختار ف ییرو تغ یشاز فرسا یريسرعت باران باعث جلوگ یزانتاج پوشش درختان با کاهش م .5

ــت در مطالعات یندر ا ینهمچن ــده اس ــازمان منابع طب یکاآمر یندیاناا یالتکه در ا یگزارش ذکر ش ــط س  ي) بر رو2010( یعیتوس
شه ست ب يردرختان معابر  شده ا سانه در منظر و کارکردها یباییدارد که درختان عالوره بر کارکرد ز یانانجام   يدارا ی،اجتماع يشنا

ستمختلف ز يکارکردها صاد یطیمح ی شد. که ا یم يو اقت شامل حفظ انرژ ینبا س یریتمد ي،خدمات   یفیتبهبود ک یالب،رواناب و 
 يها یرمتخلخل در مســ يهمچون اســتفاده از ســنگ فرش ها ییبا کاربرد روش ها یتباشــد. درنها یم یزن یاجتماع يهوا، کارکرد ها

ستفاده از جاله ه شبکه انتقال آب و ا ستفاده از  شت درختان، ا صالح بافت خاك به مد ايکا  يهرچه بهتر رواناب ها یریتنفوذ آب و ا
درخت و  یو  زنده مان یباییخت به رشــد، زدر یشــهر يدرختان و فضــا يآب در پا یانجر یرمناســب مســ یپرداختند. طراح یســطح
 کند. یکنترل هرچه بهتر رواناب ها کمک م ینهمچن
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و  یتتوان به اهم یم ینهزم ینانجام شده در ا ينامتعارف و پروژه ها ياستحصال آب ها توجه به مطالعات صورت گرفته درخصوصبا 
حی منظر سبزمعابرشهري با رویکرد بهینه سازي استفاده از هدف تحقیق مشخص نمودن مناسبترین طرا برد. یپژوهش پ ینضرورت ا

دما،  یشافزا یر،اخ يدر سال ها یبارندگ یزانکاهش م یران،ا گرم خشکدرنظرگرفتن اقلیم با  آب هاي غیر متعارف قابل استحصال است
 با ین. بنابراشودیدو چندان م ازآب ینهاستفاده به یکردبا رو یابانمنظر خ یپروژه طراح ياجرا یتاهم ینیزم یرز يکاهش سطح آب ها

 یريمنبع گرانبها جلوگ ینتوان از هدر رفت ا یم یسطح يرواناب ها يجمع آور ینهموفق جهان در زم يازمقاالت و پروژه ها یريبهره گ
 تالش نمود. یازهان عرفبا استفاده مناسب از آن در جهت  و
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )2013 یکا،آمر یعیرواناب (گزارش سازمان منابع طب يجمع آور یستمس  -2شکل

 

 مواد و روش ها
مرحله شامل مطالعات کتابخانه اي، میدانی و تجزیه تحلیل داده ها به شرح زیر به مورد اجرا گذاشته  3دراین پژوهش روش تحقیق در      
نقشه هاي شیب و توپوگرافی و خصوصیات  شامل ، گردآوري نقشه هاي پایهیقتحق یشینهسوابق و پ يگردآورمطالعات کتابخانه اي  در .شد

 یفیو توص یحیمطالب و موارد تشر يگردآورتبخیر،  دما و میزانبارش،  شامل یهواشناس يآمار و اطالعات پارامترها يگردآور، بسترخاك
شامل حضور اقداماتی  ،مرحله دومدر  انجام شد. متعارف یرغ يآب ها يساز یرهو ذخ ياستحصال و جمع آور ها و یکمرتبط با تکن

کنترل ، مورد اشاره یهپا يبا استفاده از نقشه ها یقو جهت محل تحق یبش یتوضع یدانیکنترل ممیدانی در منطقه مورد مطالعه جهت 
شده در معبر انتخاب شده  يدرختکار يها یهو حاش یوژهادر رف یقبستر و خاك در محل تحق يسنگ ها یاتو خصوص یتوضع یدانیم

 یو زنده مان یشاداب یاري،آب یتنوع، تراکم و وضع یدانیکنترل م، نفوذ و نگهداشت آب یتجهت محاسبه وضع یقبه عنوان محل تحق
منطبق با  يمناسب در سازگار یاهیگ يدر خصوص انتخاب گونه ها یمعبر مورد مطالعه جهت بررس یهموجود در حاش یاهیگ يگونه ها

و مصرف  ینبوط به تاممر ياز پاسخ ها در رابطه با مشکالت و چالش ها يبردار یشو ف يحضور يانجام مصاحبه ها، آب قابل استحصال
اطالعات  یلو تحل یهتجز ،درمرحله سوم انجام گرفت. مورد استفاده يها یکآنها و تکن یفیتو ک یتکم ید،منابع تول یق،آب در محل تحق

که  شدانجام  یکپارامتر یرو غ یکپارامتر هاياز قبیل روش یو استنباط یفیتوص هايشیوهدر قالب  یفیو ک یو آمار به دو صورت کم
محاسبه ، و ساالنه یمحاسبه متوسط دما به صورت ماهانه، فصل، یقو ساالنه در محل تحق یماهانه، فصل یمحاسبه متوسط بارندگشامل 

، یسطح يمقدار آب ها یینتع، آب یفیتک یتوضع یینتع، یرواناب سطح یبمحاسبه مقدار ضر، ساالنه ی،ماهانه، فصل یرمتوسط تبخ
ارائه ، يساز یرهاستحصال و ذخ ي،جمع آور يسطوح و سامانه ها یطراح، swotدر جدول  یدرصت و تهدنقاط ضعف و قوت و ف یبررس

متعارف قابل دسترس در  یرغ يو استفاده از آب ها يبهره بردار ي،ساز ینهدر رابطه با به یریتیاقدامات مد ینمناسبتر یراهکارها و معرف
           و شناخت محدوده پژوهش یبررس، یقحاصل از تحق یجبر نتا یمبن ییها و طرح نها یشنهادو ارائه پ یريگ یجهبحث و نت، یقمحل تحق
 می باشد

مسیر حرکت رواناب در 
سیستم و درمحیط ریشه 

 درختان

 خاك دست نخورده

آب سطوح بام هاکه 
وارد  لوله هاي زهکشی 

  

خاك فشرده نشده که به حفظ 
بیشتر رطوبت و هوادهی ریشه 

 درختان کمک می کند
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منطقه در  ینشهر کرج واقع شده است. ا یکاستان کرج و در شهرك رسالت در منطقه  یمطالعه در بخش شمال شرق مورد محدوده  
و  یبخش شمال بهارستان در یاصل یداندو م ینواقع شده است و بلوار استقالل ب یااز سطح در يمتر 1500تا  1250 یطبقه ارتفاع

 یبمتر است و ش 600استقالل   یدانبهارستان  و م یداندو م ینبلوار قرار گرفته است. حد فاصل ب یبخش جنوباستقالل در  یدانم
  باشد. یم  %12یرمس ینموجود در طول ا

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 )maps.google( بلوار استقالل یبجهت ش - 3شکل
 نتایج و بحث

میلی متر، میانگین   8/242طبق بررسی هاي انجام شده بر روي آمار بلند مدت ایستگاه هواشناسی، شهرستان کرج با بارندگی سالیانه 
شهرکرج داراي میلی متراست. 1242و تبخیر ساالنه  %53درجه سانتی گراد می باشد. میانگین رطوبت نسبی  8/15سالیانه دماي هوا 

متر بر ثانیه و جهت غالب آن 2/2ان نسبتا سرد و تابستان نسبتا معتدل می باشد. سرعت متوسط باد روزانه اقلیم نیمه خشک با زمست
ساعت بدست آمده است. با توجه به داده هاي هواشناسی  3247شمال غرب به جنوب شرق می باشد. میانگین سالیانه جمع ساعات آفتابی 

       اي است، یعنی در طول فصل پائیز و زمستان بیشترین مقدار بارندگی سالیانه ریزشرژیم بارندگی استان البرز در مجموع مدیترانه 
 1394تا سال  1389از سال  یهواشناس يحاصل از داده ها يکرج، نمودار ها ینوپتیکس یستگاهبا توجه به اطالعات اهمچنین  .می نماید

درجه  6/2يماه با متوسط دما يدرجه حرارت و د یشترینب يگراد دارا یدرجه سانت 3/28 يبا متوسط دما یرماهدهد که ت ینشان م
 یرتبخ یزانم یشتریندهد که ب ینشان م یزن یرمتوسط تبخ يحاصل از داده ها یجنتا یندرجه حرارت را دارد. همچن ینکمترگراد سانتی

 يو آذر دارا ینفرورد ،يدر شش سال آمار نهالمتوسط بارش سا ينمودار ها یدهد. با بررس یرخ م متر یلیم 366با  یردر ماه ت یزن
 در سبز يوسعت فضا ،از نظر پوشش گیاهی مورد مطالعه باشد. یم بارش یزانم ینکمتر يو مرداد ماه دارا یمقدار بارندگ یشترینب

 یاريآب آب یزانباشدکه بخش اعظم م یم يو درختچه ا یهکتار است که بخش غالب آن تحت پوشش عناصر درخت 288 یکمنطقه 
متر و  1500تا 1250 یمنطقه در  طبقات ارتفاع ینسبز ا يوسعت فضا ینتر یشدهد. ب یسبز در منطقه را به خود اختصاص م يفضا

 يها و بلوارها یها، لچک یدانراه ها، م یادهها و پ یابانخ یهحاش يشامل درختکار معابر یهسبز حاش يدارد. فضا قرار %15تا صفر شی 
برگ و چهار گونه از درختان  یگونه از درختان سوزن 13گونه است که  44شامل  یکموجود در منطقه  یاهیگ يع گونه هاتنو سبز است.
 منطقه کاشته شده است. ینمثمر در ا

 یناز منابع آب ا ینهو استفاده به یاريآب یزيگام در برنامه ر ینتر یو اساس ینسبز اول يفضا یجادقابل کشت در ا یاهانگ یآب یازن یینتع
از حد  یشب یاريگردد. آب یم  یازاز حد مورد ن یشترب یاکمتر  یاريمورد کشت باعث آب یاهانگ یآب یازمناطق است. عدم اطالع از ن

 یرا به دنبال دارد و از طرف یخاك و زه دار شدن اراض یهخاك، سوء تهو ییمواد غذا يشستشو یاري،رفت آب آب درچون ه یعوارض
 .استفاده نمود یاز منابع آب یتوان به درست یم یاهانگ یآب یازاز ن ی. با آگاهیدنما یمتوقف م یرا کم و حت یاهمتر رشد گک یاريآب

از درختان  يبلوار که مجموعه ا یاهانگ یآب یازشده است. نروز محاسبه  یکدر طول  یاههرگ یآب یازبا توجه به محاسبات صورت گرفته ن
 باشد. یم یکسالمتردر  یلیم 35536,4یزانو درختچه ها و چمن است به م

 میدان بهارستان

استقالل میدان  
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بلوار استقالل   -4شکل  
 

شود.  یینتع یرو نفوذ ناپذ یرمساحت سطوح نفوذ پذ یستبا یحجم رواناب در حوضه م یینقبل از تع: یزمساحت حوضه آبخ یینتع
سطوح سخت و نرم محاسبه  یزانو م استشده  یرياس و نرم افزار اتوکد اندازه گ یپ یمساحت محدوده مورد مطالعه با استفاده از ج

 شد.
  وضعیت سطوح سخت و نرم منطقه مورد مطالعه -1جدول

 مترمربع 5950 پیاده راه
 مترمربع14638 سطوح آسفالت بلوار

 مترمربع 20588مجموع مساحت سطوح سخت 
 متر مربع1995 فضاي سبز باغچه هاي حاشیه بلوار

 متر مربع1711 فضاي سبز رفیوژ میانی
 مترمربع 3706مجموع مساحت سطوح سبز

 مترمربع19441 سطوح پشت بام
 

از مساحت کل  %84که ینمتر مربع است. با توجه به ا  24294بهارستان یداناستقالل تا م یدانمساحت کل محدوده مورد مطالعه از م
هستند قابل استحصال  یزهکش یستمکه فاقد س یحجم آب قابل توجه از سطوح یندهد بنابرا یم یلتشک یررا سطوح سخت و نفوذ ناپذ

 :شود یم یربرآوردحجم آب قابل استحصال از سطوح مختلف بشرح زبا توجه به محاسبات صورت گرفته  باشد. یم
 

 از سطوح سخت و نرم در پیک بارشحجم آب قابل استحصال  -2جدول
 کعبممتر 508,24 حجم آب قابل استحصال از سطوح سخت  پیاده راه ها و آسفالت خیابان

 مترمکعب 60,99 حجم آب قابل استحصال از سطوح نرم 
 مترمکعب 569,23 مجموع آب قابل استحصال از سطوح سخت و نرم

 
متر بوده است از  یلیم247,8منطقه ین، در ا یهواشناس يبا استفاده از داده ها 1394تا  1389شش ساله از سال  یبارندگ یانگینم

و باغچه  یوژمقدار مربوط به سطوح سبز رف ینمترمربع وکمتر 20588راه با  یادهو پ یابانسطح مربوط به سطوح سخت خ یشترینب یطرف
شده از سطوح سخت به  يحجم آب جمع آور یشترینثابت بودن سطح، ب هباشد. با توجه ب یمتر مربع م 3706 یزانبه م یه،حاش يها
همواره  سبزشهريجهت توسعه و حفظ مناظر  و مطالعات صورت گرفته مطالب ذکر شده بنابر باشد. یمتر مکعب م 508,24 یزانم

 یناش يرواناب ها ي. جمع آورموانع و مشکالت است این مهمتریناز  آبیو بحران کمبود آب و منابع  آبیوجود دارد که کم  مشکالتی
 يها یکاز تکن یکی .یدنما ایفاموانع و مشکالت  ایندر رفع  موثريتواند نقش  می یزداريآبخ يها یککاربرد تکن باازبارش باران 

 یرهسخت و نرم را در آن ذخاستفاده از مخزن که بتوان آب استحصال شده از سطوح  باشد. میآب  یرهمخزن ذخ یجادا يشهر یزداريآبخ
آب در فصول پر بارش و استفاده در فصول کم بارش،  يساز یرهو ذخ يجمع آور یریتباشد. مد یم یو منطق يکامال ضرور يکرد امر

 يبهره مند یلاز جمله دال یاحتمال يها یندهکردن آال ینو نفوذ آب و ته نش یرکاهش تبخ یلهاز هدر رفت آب بوس یريجلوگ ینهمچن
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استحصال آب  يشده است. درطرح ها یمنظور استفاده م ینبه هم یرزمینیز ياز آب انبارها یزآب است. در گذشته ن یرهمخازن ذخ از
طرح آب باران از مناطق مختلف جمع شده  یناست. در ا یدهرس یبآب به عنوان قانون به تصو ياستفاده از مخازن جمع آور یزدر کانادا ن
 .یردگ یه قرار مدشده و مورد استفاآن تنظیم  pHو  یتهدا یبتن يشود. سپس به داخل مخزن ها یم یهتصف یشپاال یستمسو توسط 

رشد  يبرا یمناسب یماقل یکروتوان م یدر فصول گرم وخشک سال م باشد. یآب مه پاش رواناب م یرهمخازن ذخ ياز کاربردها یکی
 کند. یم یريجلوگ یزکار از هدر رفت آب ن ینفراهم نمود که ا یاهانگ

 يبرا ییمواد غذا یزانرا مطرح نمود. درصورت عدم استفاده مجاز از م یشهر یطاز مح ییتوان مسئله خارج شدن عناصر غذا یم ینهمچن
با  را ییکمبود عناصر غذا ینشوند که ا یخارج  م یاهانکوتاه از دسترس گ یو شست و شو پس از مدت یاريمواد در اثر آب ینا یاهانگ
 یتکار موجب تقو ینتوان جبران نمود. ا یرواناب م یرهالمان ها به مخازن ذخ یکروشامل ماکرو المان ها و م اییزودن کود و مواد غذاف

. یردپذ یتر صورت م یعبرگ سر یقو فسفر از طر یمهمچون کلس ییعناصر غذا یشود، چرا که جذب برخ یو جذب م یمحلول پاش
 باشد. یسبز م فضاي یهرواناب، تغذ یرهمخازن ذخ یگرکاربرد د ینبنابرا

از عوامل شاخص  EC یکیالکتر یتهدا یزانوم pH یتمشده در مخزن است. دو آ یرهرواناب ذخ یفیتاز نکات مهم و قابل توجه ک یکی
است که ) برمتر یمنسز ی(دس 2 یاريآب يمناسب برا یکیالکتر یتباشند. هدا یم یرهرواناب موجود در مخازن ذخ یفیتک ییندر تع

           نامطلوب بسترکاشت  یطدر شرا یاهانگ یبرخ يمتفاوت است که موجب سازگار یاهاندر گ ریکیالکت یتآستانه تحمل هدا یزانالبته م
ها را شسته و با  یندهآال یرکه رواناب در طول مس ینباشد. با توجه به ا یم 5/6تا 5/5در حدود آب  یرهمناسب مخازن ذخ pHشود.  یم

موجب رشد  یرهدر مخزن ذخ یاییقل pHشود. وجود  یم قلیاییرواناب به  pH ییرها موجب تغ یندهکند و حل شدن آال یخود حمل م
 شود. یم یدشده تاک یرهرواناب ذخ یفیتمنظور توجه به دو شاخص ذکر شده در ک ینشود. بد یجلبک ها م

آن به مخزن مورد نظراست.  یتو هدا یزهکش يها یستمپروژه استحصال رواناب توسط س نیدر ا یریتیاقدامات مد یناز مهمتر یکی
وجود مخازن در  ،منظر یباییبرخوردار است. باتوجه به مسئله ز ییباال یتمطلوب از اهم یآن در مکان یهانتخاب مخزن مناسب و تعب

توان  یکه م یمحاسبات صورت گرفته مقدار آب با ی. ازطرفیندنما یفامنظر ا يبصر یآلودگ یجاددر ا يتوانند نقش موثر یم ینسطح زم
توان  یساالنه م ینباشد. بنابرا یمترمکعب م 569,23در اثر بارش باران از سطوح مختلف آسفالت، سنگ فرش وباغچه ها استحصال نمود 

 مقرون به صرفه است. یروش زین يقرار داد که از نظر اقتصاد فادهو مورد است یرهاز آب باران را ذخ یقابل توجه یزانم
 یمخازن از محاسن یناشوند که هرکدام از یم یمتقس یو بتن یکیپالست ي،با توجه به مطالعات صورت گرفته مخازن به سه گروه فلز  

زار ه 20مخازن  ینا یرهحجم ذخ یشترینهستند که ب یو مکعب يعمود ی،انواع متعدد افق يدارا پالستیکیباشند. مخازن  یبرخوردار م
 یازمورد ن یکیمخزن پالست 28مترمکعب برآورد شده است تعداد  569شده ساالنه  يکه آب  باران جمع آور یناست. با توجه به ا یترل

 ینزم یرتعداد مخزن درز ینمناسب جهت قراردادن ا ییقرار داد. فراهم نمودن فضا یابانخ ینمختلف ا يکه بتوان در قسمت ها است
 يساز یرهو ذخ یباییو ز ياز نظر اقتصاد یرزمینیز یکه مخزن بتن یدیمرس نتیجه ینآب به ا یرهانواع مخازن ذخ یدشوار است. با بررس

 ینزم یرانبوستان ا یعموم ینگپارک یربلوار و در ز ییندر قسمت پا یرهمخزن ذخ یريآب سالم مناسب طرح مورد نظر است. مکان قرارگ
 در نظر گرفته شده است.

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ان زمین در ضلع جنوب بلواراستقاللبوستان ایر -5شکل   

مینپارك ایران ز  
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پیشنهاد کاربست مخازن جمع آوري رواناب در طرح  -6شکل   

 
 یابانجهت منظرخ یاهانشود که در انتخاب گ یمنطقه مورد مطالعه موجب م یمیاقل شرایط: مناسب در طرح مورد نظر یاهانانتخاب گ

. در یمهوا، استفاده کن يها یندهو آال يکمتر و مقاوم به گرما و سرما و شور یآب یازبا ن یاهانیو از گ ییمنما يتر یشراه دقت ب یادهو پ
 یدر اصفهان) مورد بررس یمقابله با بحران کم آب يبرا یبه عنوان راه حل یمقاوم به خشک يکه با عنوان ( انتخاب گونه ها يمقاله ا

شده  یمعرف يو شور یمقاوم به خشک يبعنوان گونه ها یتون،همچون زبان گنجشک، بلوط، ارغوان، ز یاهیگ يقرارگرفته است گونه ها
در کنترل رواناب،  يپررنگ تر یگرنقشد یاهانگ یرصورت گرفته استفاده از درختان به نسبت سا يبا توجه به پژوهش ها یناند. همچن

سبز برخوردارند در نظر  يجهت کاربرد درفضا یشتريب یتدارند و از اولو يانرژ یرهو ذخ 2co یزانمنظر، کاهش م یباییدما، ز یلتعد
 .یماستفاده کن یرز یدرخت يموجود از گونه ها یمیاقل یطبا توجه به شرا یمدار

 
  گیاهان مناسب محدوده طرح-3جدول 

 نام علمی گونه گیاهی
 Maclura pomifera توت آمریکایی

 Melia azedarach زیتون تلخ
 Acer pseudo platanus شبه چناريافراي 

 Ligustrum vulgare برگ نو
 Hippophae rhamnoides سنجد تلخ
 Tamarix aphylla گزشاهی

 Caesalpinia gilliesii ابریشم مصري
 Cortaderia selloan پامپاس گراس
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ستفاده از تکن ستفاده از تکنبا ا سع  ييشهرشهر  یزداريیزداريآبخآبخ  ييهاها  یکیکبا ا ستقالل  سعدر بلوار ا ستقالل  ش  ییدر بلوار ا ششد تا دربخش حا سب   ییاز طراحاز طراح  یانییانیمم  یوزیوزبلوار و رفبلوار و رف  یهیهشد تا دربخش حا سب منا منا
در در   ییزهکشزهکش  یستمیستمبا قرار دادن سبا قرار دادن س  ینینمورد توجه قرار گرفته است. همچنمورد توجه قرار گرفته است. همچن  ییکاشت استفاده شود که در بخش طراحکاشت استفاده شود که در بخش طراح  ییسبز و طراحسبز و طراح  ييفضافضا

 .  .  یردیردگگ  ییرح قرار مرح قرار ممحدوده طمحدوده ط  یطیطمقاوم با شرامقاوم با شرا  یارگیاهانیارگیاهاندر اختدر اخت  یفیتیفیتاز آب باران، آب با کاز آب باران، آب با ک  ینهینهو استفاده بهو استفاده به  یابانیابانطول خطول خ
 

  گیرينتیجه
  ييضرورضرور  سبز، حفظ و توسعه آن درشهرها الزم وسبز، حفظ و توسعه آن درشهرها الزم و  يياثرات مثبت فضااثرات مثبت فضا  ینینو همچنو همچن    یتیتجمعجمع  یشیشموجود درشهرها، افزاموجود درشهرها، افزا  یطیطباتوجه به شراباتوجه به شرا

ست. ازطرفاســت. ازطرف ساختاراز ســاختار  ییها و معابربخش مهمها و معابربخش مهم  یابانیابانخخ  ییا شمار مبه شــمار م  ييشهرشــهر  از  شهريمعابر شــهريسبزســبز  منظرمنظر  ییطراحطراح  ینینروند. بنابراروند. بنابرا  ییبه  و حفظ و و حفظ و   معابر 
ــناخت  یبایییباییاز نظر زاز نظر ز  ییییباالباال  یتیتاز اهماز اهم  یزیزنن  نگهداري آننگهداري آن ــتو و   ییشناختش ستزیس ــت.کمبود آب و نادر بودن آن بو  یطییطیمحمح  زی ست.کمبود آب و نادر بودن آن بوبرخورداراس در مناطق در مناطق   یژهیژهبرخوردارا
شک و نخشــک و ن ستردگخشــک که گســتردگ  یمهیمهخ شک که گ ست، ا% اســت، ا  9090از از   یشیشبب  یرانیراندر ادر ا  ییمناطقمناطق  ینینچنچن  ییخ موجود و قابل موجود و قابل   ييآب هاآب ها  یهیهکند که از کلکند که از کل  ییمم  یجابیجاب% ا

صال برا ستح صال براا ستح ش  ینینتامتام  ييا شبخ صارف  ییبخ صارفاز م ضا  از م ضاف شهر  ييف شهرسبز  شود  ييسبز  ستفاده  شودا ستفاده  صال آب   ..ا ستح صال آب ایجاد مخازن ذخیره آب یکی از روش هاي ا ستح ایجاد مخازن ذخیره آب یکی از روش هاي ا
  رژیم بارندگیرژیم بارندگی  ،،شهرکرج انجام شده استشهرکرج انجام شده است  11در منطقهدر منطقه  این تحقیقاین تحقیق  درمناطق گرم و کم آب می باشد که در گذشته نیز کاربرد داشته است.درمناطق گرم و کم آب می باشد که در گذشته نیز کاربرد داشته است.

  بارشبارش  یزانیزانمم  ینینکمترکمتر  وو  و آذرو آذر  ینینفروردفرورد  دو ماهدو ماه  بیشترین میزان بارش دربیشترین میزان بارش در، ، یریردر ماه تدر ماه ت  یریرتبختبخ  یزانیزانمم  یشترینیشترینبب، ، دیترانه اي استدیترانه اي استمم  این استان این استان 
 ، ، باشدباشد  ییمم  در مردادماهدر مردادماه

ست.  بنابراینبنابراین   شده ا ستفاده  ست.جهت تامین آب مورد نیاز آبیاري در فصول گرم و کم آب از مخازن ذخیره آب ا شده ا ستفاده  صورت   جهت تامین آب مورد نیاز آبیاري در فصول گرم و کم آب از مخازن ذخیره آب ا صورت با بررسی هاي  با بررسی هاي 
سخت در پیک بارش  سطوح  شده از  سبه  سخت در پیک بارش گرفته میزان حجم رواناب محا سطوح  شده از  سبه  شد  508,24508,24گرفته میزان حجم رواناب محا شدمترمکعب می با سب بتنیمترمکعب می با سب بتنی. با تعبیه مخزن منا در در   . با تعبیه مخزن منا

با استحصال رواناب توسط مخازن ذخیره می توان آب ذخیره شده را تصفیه با استحصال رواناب توسط مخازن ذخیره می توان آب ذخیره شده را تصفیه   ..ظه اي از رواناب جمع آوري می شودظه اي از رواناب جمع آوري می شودحجم قابل مالححجم قابل مالح  طرح طرح 
ــبزمجدد به چرخه آبیاري گیاهان موجود درمجدد به چرخه آبیاري گیاهان موجود در  با افزایش کیفیتبا افزایش کیفیتوو ــاي س سبزفض ضاي  ا تغییر کیفیت آب ذخیره ا تغییر کیفیت آب ذخیره می توان بمی توان ب  طرح بازگرداند. همچنینطرح بازگرداند. همچنین  ف

         فضاي سبز پایدار فراهم نمودفضاي سبز پایدار فراهم نمود  و شرایط مطلوبی را جهت ایجادو شرایط مطلوبی را جهت ایجاد  شده عناصر غذایی مورد نیاز را در دسترس گیاهان قرار دادشده عناصر غذایی مورد نیاز را در دسترس گیاهان قرار داد
 

 منابع
 
خشک،  ناطقم در آب تامین منظور به بومی دانش از استفاده جهت اي شیوه باران آب )، استحصال1391چکشی، ب، طباطبایی، ج،(  −

 .20-13باران، آبگیر سطوح هاي سامانه ملی همایش اولین
توسعه فضاي سبز، سومین همایش فضاي سبز و منظر  ي نوین و پایدار در تامین آب براي، ارزیابی روش ها)1387(، دستورانی، م −

ائل هاي اقلیمی، علل خشکی، مس، مناطق خشک، ویژگی )1387 (،کردوانی، پ.271-261، 27شهري، ماهنامه شهرداري ها، شماره 
 آب، انتشارات دانشگاه تهران.

ها، ت شهري، انتشارات سازمان شهرداري)، آب در آن سوي آب ها، ماهنامه پژوهشی آموزشی برنامه ریزي و مدیری1378(  سراجی، ر، −
 .90سال نهم، شماره 

یزان آب استحصالی از سطوح پشت بام، سومین کنفرانس ، مطالعه کمی و کیفی م)1386(محمدلو، م، طهماسبی، ا، زین الدین، م،   −
 سراسري آبخیزداري و مدیریت منابع آب و خاك.

 260، مباحثی پیرامون پارك ها، فضاي سبز و تفرجگاه ها، ص)1374(مجنونیان، ه،  −
مانه هاي مختلف سطوح ، بررسی عملکرد سا)1394(نیک نژاد، د،روغنی، م، ناصري، ا، یاراحمدي، ج، مهرورز، ك، صادق زاده، م،  −

 .228- 223،  2، شماره 7آبگیر باران در تولید رواناب در منطقه نیمه خشک ، نشریه علمی پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز،جلد 
−  

− National water Agency,(2013),Managing Urban Runoff – Drainage Handbook,82 
− U.S. Environmental Protection Agency, (2013), Engineering Urban Forests for Stormwater 

Management 
 


