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 چكیذُ
 

ّای  اعش تغییش کاستشی صهیيّای تَػؼِ ؿْشی افضایؾ ػغَح غیشقاتل ًفَر اػت کِ تِ خ یکی اص هـخلِ

آیذ.  کـاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی ٍ اختلاف آى تِ ػاخت ٍ ػاص ٍاحذّای هؼکًَی ٍ هؼاتش ػوَهی پذیذ هی

هیي ٍ افضایؾ سٍاًاب حاكل اص تاسًذگی اػت. صاص ػَاسم ایي تغییشات، کاّؾ ًفَر آب تاساى تِ داخل 

ّای  ای صیاد تشای احذاث هجاسی ٍ صّکؾّ جاسی ؿذى سٍاًاب دس ػغح ؿْش ػالٍُ تش تحویل ّضیٌِ

ٍ تِ خاعش هخلَط ؿذى تا اًَاع  ؿَد هیّا  ى ّا اص هؼاتش، تاػج آلَدگی آ خاسج ػاختي ایي آب جْتهٌاػة 

ّا سا دچاس هـکل  تشداسی هجذد آى ، تلفیِ ٍ تْشُگشدد هیّایی کِ دس هؼیش حشکت تِ آى اضافِ  پؼاب

هٌظَس جلَگیشی اص آػیة  ّای ایجاد ؿذُ دس ػغح ؿْش تِ هذیشیت سٍاًاب تٌاتشایي تا تَجِ تِ ایٌکِکٌذ.  هی

ٍ  ػٌَاى هٌثغ غیشهتؼاسف تأهیي آب تشای هلاسف هختلف ٍ اػتفادُ اص ایي آب تِ سػاًذى تِ تٌاّای ؿْشی

ّا اّویت فشاٍاى داسد، ّذف اص ایي تحقیق اسائِ ساّکاسّای ػولی جْت  ّوچٌیي افضایؾ ػغح آتخَاى

ّای  ّوچَى حفش چاُساّکاسّای ػولی  ،هٌظَستذیي ًاب ٍ تغزیِ ػفشُ صیشصهیٌی دس ؿْش تَد. کاّؾ سٍا

هٌظَس اػتفادُ هجذد ٍ تغزیِ هٌاتغ صیشصهیٌی،  ّای ایجاد ؿذُ تَػظ تاساى تِ جزب ٍ رخیشُ سٍاًاب

ّای  د کاًالهٌظَس افضایؾ ًفَرپزیشی ػغَح خیاتاى ٍ ایجا فشؽ تِ جای آػفالت دس هؼاتش تِ جایگضیي ػٌگ

هٌظَس آتیاسی ایي  ّا تشای كشفِ جَیی دس هلشف آب تِ اًتقال آب تِ فضای ػثض کاؿتِ ؿذُ اعشاف خیاتاى

، اص سٍاًاب حاكل اص تَاى تا هذیشیت كـحیح تا تَجِ تِ ًتایج ایي هغالؼِ هی گیاّاى پیـٌْاد گشدیذ.

 جَیی کشد. تاسًذگی اػتفادُ ٍ دس هلشف آب تشای تؼضی اص هلاسف ؿْشی كشفِ
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Practical measures to reduce runoff and charging the groundwater table 

in urban  
 

Abstract 
 

One of the characteristics of urban development is the increaseing impervious surfaces that 

changing agricultural land and natural resources and assign it comes to the construction of 

housing units and public pathways. The effects of these changes reduce the infiltration of 

rainwater into the ground and increase the runoff from rainfall. The flow of runoff in the urban 

in addition to high costs for construction and drainage channels in order to remove the water 

from the streets, they are causing pollution runoff and for mixing with a variety of wastewater 

that the path is added to it, purification and reuse them is in trouble. So given that the 

management of runoff generated in the urban in order to avoid damaging the urban buildings 

and use of this water as a source of unconventional water supply for various uses and as well as 

increase the level of the aquifer are abundant, The aim of this study provide practical solutions 

to reduce runoff and feeding the groundwater table in the urban. For this purpose, practical 

solutions such as digging absorption wells, Store runoff caused by rain for reuse and charging 

resources, replace roads instead of asphalt on roads in order to increase the permeability of the 

street and creating channels for water to green space planted around the streets to conserve 

water in order to irrigate the plants were proposed. 

 
Keywords: Asphalt, Extraction of rain, Impermeable surfaces, Runoff, Urban 

Flooding, Urban Watershed Management, Underground Water Reservoir, Well  

   
 

 هقذهِ
 

 کـاٍسصی ؿَد کِ اساضی یٍ تثذیل سٍػتاّا تِ ؿْش ػثة ه یؿْشًـیٌخلَف سٍاج فشٌّگ ِ تافضایؾ جوؼیت ٍ 

. (Tali, et al., 2013؛ 1392، صادُ تضاص ّادی؛ 1393)ػجادی ٍ ّوکاساى،  تثذیل ؿًَذ یؿْش یتِ اساض یعثیؼ ی ّا ٍ ػشكِ

كحیح ٍ هٌاػة ایي آتخیض هلٌَػی  ػذم هذیشیت کِ ؿَد هیهلٌَػی  یک آتخیضایجاد  تاػج یجاد تٌاّاٍ ا ؿْشّاتَػؼِ 

، اص چٌذیي ػال قثل ّای اخیش ؿْشی دس دِّهٌاعق صدُ  . تَػؼِ ؿتابگشدد هیػیل دس ػغح ؿْش  جاسی ؿذىهَجة 

ْشّا . گؼتشؽ عَلی ؿ اػت ؿذُدس ؿْشّا  غیشُّای هختلف اجتواػی، اقتلادی، عثیؼی ٍ  تشٍص هـکالتی دس صهیٌِتاػج 

، تاػج تِ ؿَد هیافضایؾ ػْن ػغح ًفَرًاپزیش هٌغقِ ًؼثت تِ ػغح ًفَرپزیش آى  ػثةّا کِ  ّا ٍ دؿت سٍی کَّپایِتش 

دس اساضی ؿْشی ؿذُ اػت. هذیشیت ایي حجن اص سٍاًاب کِ تالفاكلِ پغ اص ّش سٍاًاب ساُ افتادى حجن چـوگیشی اص 

تٌْا هحذٍد تِ اخشاج ایي آب اص هحذٍدُ ؿْشی تذٍى ّشگًَِ اػتفادُ  ،دس تْتشیي حالت ؿَد تا کٌَى هیتاسًذگی ایجاد 

ػالٍُ پغ اص خشٍج ایي آب اص هحذٍدُ ؿْشی ّیچ ًَع توْیذاتی تشای کٌتشل آى اًذیـیذُ ًـذُ  هفیذ اص آى تَدُ اػت. تِ

عَس کاهل  ص ؿْش کِ تِا یقؼوت .ؿَد اػت ٍ دس تؼیاسی اص هَاسد ّویي آب تاػج تشٍص خؼاسات صیادی دس پاییي دػت هی

ؿَد،  ٍ کلیِ تاسؽ ٍاقغ ؿذُ تش سٍی آى اص یک ًقغِ خشٍجی دس داخل هشص ؿْش تخلیِ هیدس هحذٍدُ ؿْشی قشاس داؿتِ 

(. تذیي تشتیة کلیِ ػغَح ًفَرًاپزیش اػن اص پـت Pahl-Wost, 2004( ًام داسد )Urban catchmentحَصُ آتخیض ؿْشی )

آٍسی فاضالب، دس ایي تؼشیف  ّای صّکـی ٍ جوغ آتگیشّا ٍ ًیض ؿثکِ ،ّا ػغَح آصاد تتٌی، جَیّا، ػغح آػفالت هؼاتش،  تام

ّای فللی ٍ  ّای عثیؼی ساُ پیذا کشدُ ٍ دس ًْایت سٍدخاًِ ؿْشی هؼوَالً تِ هؼیل سٍاًاب دس هٌاعق غیش گیشًذ. قشاس هی

 هؼتقین تَلیذ پؼاب ٍ غیش هؼتقین اص عشیق احش تا یؿْش ِیافتدس هٌاعق تَػؼِ  یاًؼاً یّا یتفؼالآٍسًذ.  دائوی سا پذیذ هی
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احذاث احش گزاؿتِ ٍ  یؼیچشخِ آب عث ٍػیلِ پَؿؾ اساضی تا هَاد غیشقاتل ًفَر تش جلَگیشی اص ًفَر آب تِ اص عشیق

 تا ّذف تِ حذاقل سػاًذى هـکالتفاضالب ٍ آب ػغحی ایجاد ؿذُ سا  ایي دٍ ًَع جشیاى ػیؼتن صّکـی تشای تخلیِ

ّای  تش اص ظشفیت کاًال اگش هیضاى تاسًذگی تیؾ .(Butler and Davies, 2011) کٌذ الضاهی هیصیؼت  صًذگی اًؼاى ٍ هحیظ

ّواًٌذ هٌظَس تخلیِ ٍ هذیشیت ایي آب  دًثال آى هـکالت فشاٍاًی تِِ ٍ ت ُؿذ گشفتگی هؼاتش صّکـی تاؿذ، هَجة آب

صهیٌی ٍ ػذم جایگضیي ؿذى آب ایي  ّای صیش تخلیِ آبّوچٌیي  ّذ آهذ.خَاتَجَد ّای هتشٍ ٍ غیشُ  ّذایت آى تِ تًَل

ّا  ّا ٍ چاُ ؿَد. خـک ؿذى تؼذاد صیادی اص قٌات هحؼَب هیکـَس خـک ایشاى  ّای کلتشیي هـ یکی اص تضسگًیض هٌاتغ 

یکی اص صیشصهیٌی  تغهٌاّای اًجام ؿذُ اص تیي تشٍد، اص ایي سٍ تغزیِ  گزاسی تاػج ؿذُ اػت کِ تخؾ صیادی اص ػشهایِ

تٌاتشایي تا تَجِ تِ  (.1383کٌذ )ػلیضادُ، تَاًذ تخـی اص آب خاسج ؿذُ اص صیشصهیي سا جایگضیي  ّایی اػت کِ هی سٍؽ

هٌظَس جلَگیشی اص آػیة سػاًذى تِ تٌاّای ؿْشی ٍ ّوچٌیي  ّای ایجاد ؿذُ دس ػغح ؿْش تِ ایٌکِ هذیشیت سٍاًاب

جْت ّذف اص ایي تحقیق اسائِ ساّکاسّای ػولی  .ّا اّویت فشاٍاى داسد فضایؾ ػغح آتخَاىهٌظَس ا اػتفادُ اص ایي آب تِ

ّای کٌتشل  عشحالثتِ  .گشدد هٌظَس ساّکاسّای ػولی صیش اسائِ هیتذیي  تَد. کاّؾ سٍاًاب ٍ تغزیِ ػفشُ صیشصهیٌی دس ؿْش

تِ ؿـشایظ هحـل، هیضاى سیؼک دس تشاتـش خـؼاسات عَس کلی تؼیاس صیاد ٍ هتٌَع ّؼتٌذ. کاستشد ّش کذام تؼتِ  تِ سٍاًاب

 (.1388)هختاسی،  ل اجتوـاػی اقتـلادی هٌغقِ تفاٍت داسدئٍاسدُ، هیـضاى هٌـافغ حاكل اص اجشای عشح ٍ هـؼا

  

 آٍسی آب دس هؼاتش ؿْشی ّای جوغ الف( حفش چاُ

تَاى تا احذاث  هی( 1 د داسد )ؿکلتش ٍجَ س هَاقغ تاسًذگی تیؾّایی اص هؼاتش کِ احتوال آتگشفتی د دس قؼوت

ٍ دس هلاسف هختلف اػن اص آتیاسی فضای ػثض ٍ غیشُ اص آب رخیشُ  اص ایجاد سٍاًاب جلَگیشیّایی تا ظشفیت هٌاػة، ُ  چا

 ّا اػتفادُ کشد. ؿذُ دس ایي چاُ

 

 

 ًوایی اص آبگشفتگی هعابش دس ٌّگام باساى ٍ ّذسسفت ایي سٍاًاب -1ضكل 

 

 فشؽ تِ جای آػفالت ػٌگب( اػتفادُ اص 

فشؽ دس  گشدد. اػتفادُ اص ػٌگ آػفالت تِ خاعش خاكیت غیشقاتل ًفَری کِ داسد تاػج افضایؾ تَلیذ سٍاًاب هی

ّای  اهشٍصُ دػتگا دّذ. خیاتاى تِ جای آػفالت، تاػج افضایؾ ًفَرپزیشی ػغح خیاتاى ؿذُ ٍ هیضاى سٍاًاب سا کاّؾ هی
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تا كشف اًشطی  ٍ تش تش کشدُ اػت. صیشا دس صهاى کن تش ٍ تا كشفِ شدى خیاتاى سا ساحتفشؽ ک فشؽ کاس ػٌگ پشیٌتش ػٌگ

 (.2 فشؽ کشد )ؿکل تَاى ػٌگ تشی اص خیاتاى سا هی ػغح تیؾ ،تؼیاس کوتش

 

 

 فشش دس خیاباى پشیٌتش ایجاد سٌگ -2ضكل 

 

خَدسٍّا کِ هیضاى تاساى   اًٌذ پاسکیٌگّایی کِ داسای ػغح تذٍى ػقف صیادی ّؼتٌذ ه دس قؼوتّوچٌیي 

ّا یک الیِ ؿي  ، صیش ػٌگ چیي کشدى هحیظ پاسکیٌگ تَاى ػالٍُ تش ػٌگ هی ،ّا قاتل تَجِ اػت تشخَسد کشدُ تا ػغح آى

صیش ایي طئَتکؼتایل کِ  ػٌَاى كافی قشاس داد تا جلَی ػثَس خاک ٍ خاؿاک سا تگیشد ػپغ یک الیِ طئَتکؼتایل تِسیخت ٍ 

 (.4ٍ  3ؿَد )ؿکل  ٍ اص ّذسسفت آى جلَگیشی هی ؿذُرخیشُ  تا ػغح غیشقاتل ًفَرآب 

 

 
 (Butler and Davies, 2011) ّای ًفَرپزیش بلَک -3ضكل 
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 (Butler and Davies, 2011) سیستن رخیشُ آب با سٌگ فشش کشدى خیاباى -4ضكل 

 

 

 صیشصهیٌی آب ّای ػفشُ اص حفاظت (ج

 تِ تَاًذ هی کِ اػت اقذاهاتی جولِ اص ّای صیشصهیٌی، آب تِ آلَدگی ًفَر اص لَگیشیج ٍ ػفشُ هلٌَػی تغزیِ

 ّای گَدال اص اػتفادُ ػغح صهیي، دس آب پخؾ ّای سٍؽ اص اػتفادُ تا کٌذ. کوک صیشصهیٌی ّای آب ػفشُ اص حفاظت

 تِ آب تضسیق ّا، ٍ هؼیل ّا ٍدخاًِس تؼتش دس آب عثیؼی ًفَر افضایؾ تغزیِ، ّای اصحَضچِ اػتفادُ آب، ًفَر جْت عثیؼی

 کشد. یٌیّای صیشصه ػفشُ هلٌَػی تغزیِ تِ اقذام تَاى هی صهیي، دس افقی ّای ایجاد تشاًـِ ٍ تضسیقی ّایُ  چا تَػظ ػفشُ

 

 (سٍّای کوکی ػغحی )ػیالب ّای آٍسی آب ّای جوغ ّا ٍ جَی کاًال (د

ّای  سٍّای کوکی تا صّکؾ حفش ػیالب ،ی ؿْشیّا ّای ػیالتی اص هحذٍدُ ّای دفغ جشیاى یکی اص سٍؽ

تٌذ دس  جای آًکِ تواهی ػیالب اص داخل هؼیشی کـِ تـا احـذاث خـاکشیض یـا دیَاسُ ػیل کوشتٌذی اػت. دس حقیقت تِ

عـَس هلٌَػی حفش  ّایی کـِ تـِ تَاى تِ ًْشّا یا کاًال ، تخــی اص ػیالب سا هی اًتقال یاتذ ؿذُعشفیي آتشاِّ ایجاد 

ؿًَذ کِ  سٍّـای کوکی صهاًی هغشح هی ، هٌحشف کشد. ػیالبؿذُگشدیذُ ٍ اص هؼیش دلخَاُ ٍ هؼیي ػثَس دادُ 

ّـای ػـیالتی اص عشیـق یک یا چٌذ سؿتِ هؼیل یا آتشاِّ عثیؼی تِ ػَی ؿْش یا اساضی ؿْشی ػشاصیش ؿًَذ.  جشیاى

ّای ػیالتی تذٍى تحویل  یاتٌذ ٍ پغ اص دسیافت جشیاى اد هیّا اهتذ ػوَد تش هؼیل اًسٍّا دس هؼیشی تقشیث گًَِ ػیالب ایي

 .ؿًَذ ّای عثیؼی تخلیِ هی تِ سٍدخاًِ یـا هؼیل ،تاس اضافی تش ػیؼتن صّکـی داخل هحذٍدُ

 

 عشاحی ٍ اجشای ػاصُ هـثک (ُ

جِ تِ سػذ. تا تَ ًظش هی عشاحی ٍ اجشای یک ػاصُ هـثک دس ًضدیکی هحذٍدُ ٍسٍدی ػیالب تـِ ؿْش ضشٍسی تِ

حشکت تٌِ دسختاى ٍ ّش جؼوی کِ دس هؼیش ػیالب پایذاسی ًذاسد،  ،ایٌکِ دس صهاى ٍقَع ػیالب تـش احش اًشطی صیاد آى

تا اًتقال ایي قثیل اؿیا اص تاال دػت ٍ هؼیش سٍدخاًِ تـِ  .ؿَد ّای داخل ؿْش هی هجاسی ػثَسی ٍ پل ،ٍ ٍاسد کاًالکشدُ 

ػیؼات أّا ٍ ت تخشیة ػاختواىٍ   ّا کِ ّویي اهش تاػج تاال سفتي ػغح آب سٍدخاًِ دؿَ هیآتگزسّا هؼذٍد  ،ّا ایـي هحل

 ،هٌظَس الصم ٍ ضشٍسی اػت یک ػاصُ هـثک فَالدی قثل اص ٍسٍد ػیالب تِ ؿْش ؿَد کِ تذیي حاؿیِ سٍدخاًِ ٍ ؿْش هی

  تَلیذی کاّؾ یاتذ.ٍ سٍاًاب  هـکالت اًؼذاد هؼیشّای اًتقال آب تَجَد ًیایذ. عشاحی ٍ احذاث ؿَد تا
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 ّای ؿْشی ّای رخیشُ هَقت سٍاًاب حَضچِ ٍ(

تَاًذ ساّکاس هٌاػثی تشای  آٍسی هَقت آب تاساى ٍ سٍاًاب ًاؿی اص آى هی هٌظَس جوغ ایجاد اػتخشّای تتٌی تِ

ت پش ؿذى ( دسكَس1کاّذ.  هذیشیت سًٍاب ؿْشی تاؿذ. الثتِ ایي سٍؽ خَد داسای دٍ ػیة تضسگ اػت کِ اص قاتلیت آى هی

( ایي سٍؽ تشای رخیشُ 2دّذ.  ایي اػتخش ٍ ػشسیض ؿذى آى، خَد خغش سٍاى ؿذى ػیل ٍ ایجاد سٍاًاب سا افضایؾ هی

هَقت آب هٌاػة اػت ٍ دس كَست حفظ آب تِ هذت عَالًی دس ایي اػتخشّا، ًیاص تِ الیشٍتی اػتخش تَدُ کِ خَد 

 تش خَاّذ تَد. ّضیٌِ

 

 ای ػثض( هؼیشّای ّذایت آب تِ فضص

. ٍجَد کشدتشای آتیاسی دسختاى ٍ فضای ػثض ؿْشی اػتفادُ تْیٌِ  آىاص  تَاى اص آب حاكل دس صهاى تاسًذگی هی

 ًفَرٍ ایجاد هؼیشّای اًتقال آب اص ػغح خیاتاى تِ داخل ایي فضای ػثض، هَجة  ّا فضای ػثض دس حاؿیِ هؼاتش ٍ خیاتاى

. تذیي تشتیة ضوي اػتفادُ تْیٌِ ٍ افضایؾ هیضاى ًفَر ٍ تغزیِ ؿَد هی آب دس خاک ٍ ػیشاب کشدى گیاّاى آى هٌغقِ

 ِ سا افضایؾ دادضاص هیضاى کل سٍاًاب دس حَصُ آتخیض ؿْشی کاػت ٍ صهاى توشکض حَتَاى  هیّای آب صیش صهیٌی،  ػفشُ

 .(5)ؿکل 

 

  
 (Allison, 2005)باى هٌظَس ّذایت آب بِ باغچِ کٌاس خیا ایجاد ضیاس دس بیي جذاٍل خیاباى بِ -5ضكل 

 

 ّا ّا ٍ فاضالب ّای هختلظ دفغ سٍاًاب جذاػاصی ػیؼتن (ح

ّای قاتل اػتفادُ  تش ؿْشّا، آب ( دس تیؾButler and Davies, 2011هـخق اػت ) 6ّواى عَس کِ دس ؿکل 

آب صیشصهیٌی تْتش اػت  هٌظَس تغزیِ هٌاتغ تِؿًَذ.  آٍسی ؿذُ ٍ تؼیاس آلَدُ هی ّای فاضالب جوغ ًاؿی اص تاساى دس لَلِ

آٍسی سٍاًاب ٍ دفغ فاضالب اص یکذیگش جذا ؿًَذ تا آب قاتل حاكل اص تاساى ٍ سٍاًاب ًاؿی اص آى، آلَدُ  ّای جوغ ػیؼتن

 ذ.ًٌـذُ ٍ قاتلیت اػتفادُ خَد سا اص دػت ًذّ
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 (Butler and Davies, 2011) ًوایی اص ّذسسفت آب قابل استفادُ باساى با ٍسٍد آى بِ سیستن فاضالب ضْشی -6ضكل 

 

 

 ًتیجِ گیشی

ّای اقلیوی، اقتلادی، تَپَگشافی ٍ  تاتَجِ تِ اّویت کٌتشل سٍاًاب ٍ جلَگیشی اص ّذسسفت آى تشاػاع ٍیظگی

تَاى تْتشیي سٍؽ کٌتشل سٍاًاب سا اًتخاب ٍ اجشا کشد. ایٌکاس ػالٍُ تش هذیشیت سٍاًاب تاػج افضایؾ  هی ،اجتواػی ّش ؿْش

ّای غیشهجاص ّواًٌذ ًـؼت صهیي کِ اهشٍصُ تا آى تؼیاس هَاجِ  صیشصهیٌی ؿذُ ٍ خغشات ًاؿی اص تشداؿت هٌاتغ آب

ّای  ّای قاتل اجشا دس هحذٍدُ ای اص سٍؽ ؿذُ دس ایي هقالِ تٌْا گَؿِ اسائِساّکاسّای ػولی ّؼتین سا کاّؾ خَاّذ داد. 

 هذیشیت دس حذاقلی هؼیاسّای ّویي اػوال كَست دسذ. تاؿ ؿْشی جْت هذیشیت سٍاًاب ٍ تغزیِ ػفشُ صیشصهیٌی هی

 هتؼذد هـکالت دچاس تاسؽ ّش اص تؼذ کـَس ؿْشًٍذاى ٍ داد خَاّذ سخ ؿْشی هذیشیت دسصیادی  تغییشات سٍاًاب،

 ؿًَذ. ًویتْذاؿتی ٍ آب گشفتگی هؼاتش  تشافیکی،
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 هٌابع فاسسی
ّای تَػؼِ ؿْشی تا تأکیذ تش  اسصیاتی هیضاى تحقق کاستشی صهیي دس عشح(. 1393ؼی، س. )، م.، سادهٌؾ، م.، ٍیتیشاًًَذصادُػجادی، ط.، 

 .45-56. كفحات 1ّای هٌظش ؿْش. ػال اٍل. ؿواسُ  ؽ پظٍُدٍ فللٌاهِ .)هغالؼِ هَسدی: ؿْش دٍسٍد(کاستشی فضای ػثض 

 .كفحِ 815 چاج ّفذّن، اًتـاسات داًـگاُ اهام سضا، ،اكَل ّیذسٍلَطی کاستشدی(، 1383) .ػلیضادُ، ا

 .72-89. هؼکي ٍ هحیظ سٍػتا. كفحات ساّکاسّای کٌتشل ػیالب(، 1388هختاسی، ع. )

. ّفتـِ  ؿـْش هــْذ    الىت ؿْشی ًوًَِ: کالاّکاسی اكَلی دس کاّؾ هـکس ،اساضی حشین ؿْشّا هذیشیت(. 1392صادُ تضاس، م. ) ّادی

 .6-16. كفحات 43-44ًاهِ ّفت ؿْش. ؿواسُ 
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