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 چکیده
 

های زیرزمینی و همچنین افزایش میزان به دلیل کمبود منابع آب قابل شرب و آلودگی زیست محیطی آب

ان، بویژه شهرهای ساحلی، در تامین آب با رلیل رشد جمعیت، بسیاری از شهرهای ایتقاضا از منابع آب به د

صنعتی  ،های شهری شامل مسکونی، تجاری های عمده حوزه کاربریهایی روبرو هستند. از طرف دیگر، دشواری

احی طردر استفاده از رواناب شهری و  است( ها و فضای سبزشامل مناطق حفاظت شده، پارك)و فضای باز 

شرایط کنونی در یکن ل. مورد نظر قرار گرفته استکمتر و طراحان شهری  نکاربری اراضی شهری توسط معمارا

ها  به استفاده از آب باران و رواناب در مناطق شهری در این طراحیبایست  میکمبود منابع آب توجه به با 

شهری ی رواناب در محدوده-بازیافت بارشی شبکهملزومات اجرایی در این مقاله به برخی از ویژه شود.  توجه

در رواناب  و بارشنیازهای استحصال شناسایی و معرفی پیشهدف از انجام این تحقیق،  .پرداخته شده است

 پیرو مطالعات محیطیهایی از شهر احداث مخزن متخلخل در محدودههای مناسب پهنه است. شهریمحیط 

است. طراحی و اجرای سیستم استحصال  بندیاولویتقابل مدلسازی  و مطابق با شرح خدمات تیپ آبحیزداری

 شود. اگر چه استفاده از آسفالتپیشنهاد میاصول مهندسی شهرسازی مطابق با رواناب -چرخانی بارشو باز

 بحرانی وضعیت به توجه با، با توجه به تکنولوژی موجود، در حال حاضر تاحدودی پرهزینه است لیکن متخلخل

 شود.توصیه میبه شدت ، استفاده از آن شورک در آب

 

 آب رواناب، حوضه شهری، آسفالت متخلخل، استحصالبارش، ها:  کلید واژه
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Abstract 
 

Due to lack of potable water resources and environmental pollution of groundwater 

and water resources as well as increasing demand due to population growth, many 

cities, especially cities on the coast, are faced with some difficulties in water supply. 

On the other hand, applications of urban areas including residential, commercial, 

industrial and outdoor (including protected areas, parks and green spaces) and the use 

of urban runoff in urban land use planning by architects and urban designers is less 

considered. In this paper, some of implementing network rainfall-runoff recycle in 

urban areas is explored. The aim of this study was to identify the prerequisites for 

harvesting rainfall and runoff in an urban setting. Suitable zone of porous reservoir in 

areas of the city following environmental studies in accordance with the description of 

services and modeling type can be prioritized. Design and implementation of rainfall-

runoff harvesting system extracted is offered in accordance with the principles of civil 

engineering. Although the use of permeable asphalt, according to current technology, 

it is now somewhat expensive but given the state of the water crisis, its use is highly 

recommended. 
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 مقدمه
 

در خالل و  (که به سیستم زهکشی شهری )جوی و کانال و یا لوله زیرزمینیرواناب شهری بعنوان آبی 

بام منزل مسکونی  شود. این رواناب حاصل از بارانی است که بر پشت گردد تعریف می بعد از بارندگی وارد می

ق پیوندد. رواناب حاصل از منازل مسکونی و مناط کند و به رواناب حاصل از محوطه باز منزل می ریزش می

ها پیوسته و نهایتاً از شهر خارج و به رودخانه، دریاچه و یا دریا به رواناب حاصل از خیابان غیره تجاری و

 سطحی رواناب سریعتر هرچه دفع و آوری جمع شهری رواناب مدیریت اصلی هدف گذشته، درریزند.  می

 هایباران خالل در رهاشه شدن سیالبی از جلوگیری منظور به زهکشی هایروش کمک به شهرها ازسطح

. عقیده موجود در زمینه کنترل رواناب در کشور ما مبتنی بر تخلیه و دفع (1388است)غفوری  بوده باال نسبتا

های آب سطحی با پوشش های زهکشی و شبکهباشد. سیستمهای هرچه دورتر میفاصلهه سریع سیالب ب

دتر نموده و توان تخلیه سیالب را افزایش دهند. سخت با این هدف احداث می شود تا سرعت جریان را زیا

شود با نگهداری مناسب باعث می منتهی اشباع شدن سریع شبکه به علت توسعه شهری، عدم بهره برداری و

های نوین برخالف در طراحی .(1386)تاج بخش ها دچار آبگرفتگی شودو کوچه هاکوچکترین بارشی خیابان

-های طبیعی در برخی از مناطق شهری به عنوان رود درهشتن و حفاظت آبراهههای سنتی سعی بر نگه داروش

بخیزداری شهری و نقش آن در آاین بین توجه به مقوله  در .(1394)طاعت پور و همکاران های سبز است

ای ای و غیر سازههای سازهکه تلفیق روش طوریه باشد بمدیریت یکپارچه سیالب شهری حائز اهمیت می

-های نوین کنترل سیالب و توجه به نقش فضای سبز شهری در مدیریت و کنترل سیالب را میه از روشاستفاد

ملکی )وردآبخیزداری شهری در مدیریت یکپارچه سیالب شهری به شمار آتوان از نتایج مثبت به کارگیری 
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ه و ژاپن که پیشگامان الزم است ایران نیز مانند کشورهایی از قبیل فرانس همچنین .(1390و همکارن،  نژاد

های ذخیره های جدید مانند حوضچههای نوین در کنترل رواناب شهری هستند از تکنیکاستفاده از روش

 (.1386)تاج بخش های نفوذپذیری استفاده کندباکس، و های نفوذهای نفوذپذیر، ترانشهفرشسنگ ،رواناب

 باشد.های زهکشی میها و اصالح شبکهبمدیریت رواناب در مناطق شهری شامل کنترل جریان هرزا

های کیفیت رواناب شهری را باشد. مدلمدلسازی، ابزار مهم و موثری برای مدیریت کیفیت رواناب شهری می

های مختلف کنترل کننده توان برای اهداف مختلفی از قبیل پیش بینی کیفیت، ارزیابی میزان اثرات گزینهمی

، شهری در حقیقت باید سیالب (.1379های مدیریتی بکار برد)تائبی و وشتابی، آلودگی و اعمال بهترین شیوه

طبیعی، از رویکرد کنترلی به همزیستی تغییر  و در ارتباط با مسائلفته شود به عنوان یک واقعیت پذیر

 به کررم غیر و کم میزان به هرچند شهری رواناب آب، کمبود با که چند هر .(1395یابد)مختارپور و همکاران، 

 یا و هضحو زیر تا و همسایگی تا خانه از متفاوتی هایمقیاس در تواندمی که است دسترس در منبع تنها عنوان

 .(1388گیرد)غفوری  قرار استفاده مورد شهری آبخیز هضحو کل

های مسکونی در شهرها و روستاها برای مصارف شرب آوری آب باران از سطح پشت بام ساختمانجمع

ی تامین آب برای شهروندان است. از آن جایی که سطح ب، راه حلی عملی در کاهش بحران فزایندهو غیر شر

دهد، حجم آب باران های مسکونی را تشکیل میوسیعی از مساحت غیرقابل نفوذ شهرها را پشت بام ساختمان

ا یک منبع آب کمکی تواند به عنوان یک جایگزین ارزشمند، یاستحصالی از پشت بام قابل توجه بوده و می

برخالف معیارهای گذشته سعی بر نگه داشتن و شهری های نوین  در طراحی(. 1390مهرآبادی، باشد )رشیدی

 ، ها شهری است. این مسئله در راستای پاالیش طبیعی آبراهه قهای طبیعی در برخی از مناط حفاظت آبراهه

های پذیرنده است. هدف نهایی کلیه بکیفی آ تظاحفه از رواناب شهری و در نهایت داستفا ،نفوذ به آبخوان

نظیر آبیاری  ،تحقیقات انجام شده در این زمینه استفاده ازرواناب شهری جهت مصارف غیرآشامیدنی شهرها

در رشت،  باشد که در جهت کاهش تقاضا بر آب آشامیدنی ادامه دارد. شستشو و غیره می ،نشانی ها، آتشپارك

درصد  75درصد کل روزهای سال، حداقل 50درصد و  70و کوچک به ترتیب در برای حجم مخازن بزرگ 

ی در روستاهای آفریقای ا(. مطالعه1390مهرآبادی، نیازهای غیرشرب روزانه ساکنین قابل تامین است)رشیدی

شی توان بخجنوبی که دسترسی کافی به آب ندارند، نشان داده است که با استفاده از استحصال آب باران می

(. تحقیقی در برزیل Kahinda et al., 2007)نموددرصد( را تامین  20میلیون نفر )حدود  7/9از نیاز حدود 

جویی مصرف آب شرب با استفاده از استحصال آب باران بسته به شرایط اقلیمی توان صرفهکه نشان داد 

داده است که برای شهرهای  تحقیقات در کشور نشانهمچنین، (. Ghisi et al., 2007منطقه متفاوت است)

درصد از مخازن بزرگ از طریق استحصال آب باران قابل  10، و 16، 39گرگان، بوشهر و بندرعباس به ترتیب 

(. تحقیقی دیگر در برزیل نشان داد که توان ذخیره آب باران به طور 1390مهرآبادی، تامین است)رشیدی

جویی قابل ی پمپ بنزین برای شتشوی وسائل نقلیه صرفههادرصد است و ذخیره آب درایستگاه 7/32متوسط 

 (.Sturm et al., 2009)خواهد داشتتوجهی در مصرف آب به همراه 

  االمکان قبل از حرکت بر روی سطح سطوح آبگیر باران با استراتژی کنترل رواناب در محل تولید و حتی

هت توسعه پایدار مناطق شهری است. ج درحرکتی  ،، بخاطر جلوگیری از حل امالح و آلوده شدنزمین

توسعه و معماری شهرها،  ،های باز چرخانی های تصفیه، روش آوری پارامترهای کمی و کیفی رواناب شهری، فن
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رواناب  ازهای استفاده اقتصادی فاکتورهایی هستند که موثر بودن طرح -ای و مسائل اجتماعی اقلیم منطقه

شناسی، زمینفیزیوگرافی و توپوگرافی، هواشناسی و اقلیم، با کنند. در ارتباط  مشخص میرا شهری 

ریزی خاصی را برای استفاده از رواناب  توان برنامه می ،اقلیم هر منطقه هیدرولوژی و هیدروژئولوژی و کیفیت

  .نمودشهری پیشنهاد و اجرا 

 

   

 ها مواد و روش

 ی شهری روناب در محدودهضریب 

های بدیتي شهرها در هته دنیا از مسائل روز به شتار  ب متعابب آن مخوواا  در بستتتوسعه شهری و مسائل سیال

 و یافته توسعه انعتي یا و تجاری مسکوني، مناطق آن در کم یا زیاد تراکم با که است ای حوزه شهری، آبخیز حوزهرود.  مي

 کرده تغییر آن فیزیکي خویوایات و است دهش ساخته آسفالته های جاده نظیر ارتباطي های شبکه آن در نیاز با متناسب

کیلومترمربع  5/7های  نشان داده شد که در حوزه شهری و روستایي به مساحت 1975. در مطالعاتي توسط چرکواراست

 اند. شناسي مشابه و بارندگي یکسان سیالب بسیار متفاوتي داشته کیلومترمربع )روستایي( با شرایط زمین 5/9)شهری( و 

 در حوضه طبیعي عتوما دهد. تفاوت روناب در محیط شهری، محیط روستایي و حوزه طبیعي را نشان مي 1ه شکل شتار

های استحوال روششود. از بارش مستقیتا  به رواناب تبدیل ميدراد  55باالی  دراد و در محیط شهری 10کتتر از 

 -4های نفوذ، ترانشه -3ن ماند )آب انبار(، مخز-2تاالب ماند،  -1های شهری عبارتند از: روناب در حوضه-بارش 

پدیده نفوذ ناپذیر های متخلخل و ایجاد شبکه بازیافت. روسازی-5، و (Bio-retention Areaسیستتهای بیولوژیکي)

توان به آب گرفتگي معابر در هنگام وبوع بارندگي  نتودن معابر شهری، مشکالت بسیاری را در پي داشته که از جتله مي

به منظور مدیریت هرچه زد. تواند تردد عابرین پیاده و حتي خودروها را با مشکل مواجه سا نتود که به نوبه خود مي اشاره

 پیشنهادهای سطحي در شهرها از راهکارهای مختلفي نظیر ساخت نهرها و نفوذ پذیر نتودن سطح روسازی  بهتر رواناب

 گردد. مي
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 (Beehner, 2012)در محیط شهری، محیط روستایي و حوزه طبیعي : تفاوت روناب حاال از بارش یکسان1شکل

 سیستم شبکه بازیافت رواناب 

مقدار انبوهي مواد زاید حاوی انواع ي که از روی یاستفاده از آب باران در محل بارش و ببل از تبدیل آن به رواناب آلوده

ای از آلودگي رواناب شهری را نشان نتونه 2تاره شکل ش ، ارجحیت دارد.شودجاری مي های خطرناکها و آلودگيباطله

 کودهای بیتارستاني، فاضالب زباله، سنگین، فلزات نفت، روغن، گازوئیل، مثل هایيآالینده سطحي هایآب دهد. اینمي

 مرگ و یابندمي راه هارودخانه و جویبارها نهرها، به شهری فاضالب سامانه طریق از که هستند هاکش حشره و شیتیایي

رواناب ببل از جاری شدن آب در سطح معابر -بارشبازیافت کلید حل معظل، استفاده از شبکه . شوندمي سبب را آبزیان

 شهری است.

 
 



 

 

6 

  
: آلودگي رواناب در حوضه شهری2شکل  

 رواناب شهری-اجزای شبکه بازیافت بارش

 Permeable pavement)آسفالت نفوذپذیر) -1

 یک عنوان به بلکه است، پایدار زهکشي های سیستم برای حل راه یک عنوان به تنها نه نفوذپذیر پیاده رو هایسیستم

 فضاهای یا و هاجاده عنوان به استفاده مورد مناطق از که سطحي رواناب به مربوط آالیندهای کنترل برای تکنولوژی

 و سطحي هایرواناب مطلوب مدیریت برای. روند مي کار به کند، نفوذ خاک در آلوده آب است متکن آنجا در که پارکینگ،

 ها،خیابان سطح کردن فرش ها،روش این از یکي. است گرفته اورت متعددی ابدامات شهری هایآب هرز اثرات کاهش

 نسبتأ اما است، معتولي آسفالت به شبیه فرش سنگ رو پیاده یا متخلخل آسفالت از استفاده با هاپارکینگ و روها پیاده

 نفوذ سرعت و دهد مي تشکیل خالي فضای را سیتاني شده سفت سطح%  25 تا 15 معتوأل. (3)شکلباشد مي خلمتخل

 کف سایر به نسبت پوش کف نوع این هتچنین. (3)شکلاست ساعت در اینچ 480 حدود متخلخل بتني سطوح ازطریق آب

 هایرواناب جامع مدیریتبررسي الزامات  الهمق این هدف. دارند برتری محیطي زیست و ایتني ابتوادی، نظر از هاپوش

ای از کف نتونه 4شکل شتاره . باشد مي شهری هایسیالب و هاآب هرز نفوذپذیری در متخلخل آسفالت نقش و سطحي

 دهد.پوش مخلخل در یک پارک را بوورت شتاتیک نشان مي

 

 
اسفالت نفوذپذیرنتایي از : 3شکل  
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وش نفوذپذیر در فضای سبز: نتایي از بکارگیری کف پ4شکل  

 

 شبکه بازیافت -2

 (. 4متشکل از اجزای ذیل است)شکل ،رواناب در محل و استفاده از شبکه بازیافت–استحوال بارش 
 ماسه جورشده ریزدانه                 -1
 ژئوتکستائل باالیي -2
 ژئوتکستائل پاییني                   -3
 مخزن متخلخل -4
 یربابل نفوذالیه سفت و غ -5

توان آب استحوال شده را با ایجاد شبکه توزیع آب، در محل مورد نظر به در این مخزن با جاگذاری لوله انتقال آب مي

 دهد.  نشان ميرا در مرحله احداث شبکه بازیافت ای از نتونه 6مورف رساند. شکل شتاره 

 

 
: پروفیل عتقي شبکه بازیافت5شکل  
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 (2010در حال احدات)در مینوپولیس امریکا سال  تشبکه بازیاف: 6شکل

 

 

   

  نتایج و بحث

 گرفتگي سیل احتتال(1از جتله؛  معایبي دارایاست، مبتني بر تخلیه و دفع سریع سیالب  کهکنترل رواناب در کشور 

 و شهرنشیني سریع گسترش به توجه با شده طراحي زهکشهای ابعاد بودن کوچک(2، آنها وتخریب دست پایین اراضي

 اهتیت از کشور در آب بحراني وضعیت به توجه با که شهر محدوده از آب از وسیعي حجم خروج( 3، و رواناب افزایش

جهت استحوال  در جدید هایتکنیک و هاروش از است ضروری شده ذکر موارد به باتوجه لذا. است برخوردار ای العادهفوق

 .بارش و رواناب استفاده نتود

رواناب و  -بارشي نهای نوین جهت باز چرخا جستجو برای راه ،ا رشد جتعیت و شهرنشیني و ثبات نسبي منابع آبهتگام ب

ضروری به نظر های سنتي برای استفاده بهینه از منابع آب در بالب تحقیقات و مطالعات مختلف  ااالح کردن روش

های مختلف و خارج کردن حجم  ناطق شهری جهت استفادهدر امتداد این روند وارد کردن حجم بزرگي از آب به مرسد.  مي

عنوان ه شهری هتواره مورد سؤال بوده است. اگر رواناب شهری بجای در نظر گرفتن شدن ب فاضالبعنوان ه تری ب بزرگ

برای تواند منشاء فواید بسیاری گردد. این مسئله حجم مورد تقاضا  عنوان یک منبع آب در نظر گرفته شود ميه فاضالب، ب

 طرز بابل توجهي کاهش خواهد داد. ه آب آشامیدني که یک محوول وارداتي به مناطق شهری است را ب

، بخاطر زمین  االمکان ببل از حرکت بر روی سطح سطوح آبگیر باران با استراتژی کنترل رواناب در محل تولید و حتي

مناطق شهری است. پارامترهای کتي و کیفي رواناب  جهت توسعه پایدار درحرکتي  ،جلوگیری از حل امالح و آلوده شدن

ابتوادی  -ای و مسائل اجتتاعي های باز چرخاني توسعه و معتاری شهرها، ابلیم منطقه های توفیه، روش آوری شهری، فن

 ،هکنند. در ارتباط با ابلیم هر منطق مشخص ميرا رواناب شهری  ازهای استفاده فاکتورهایي هستند که موثر بودن طرح

به منظور جتع  يمطالعاتچنین در این  .نتودریزی خااي را برای استفاده از رواناب شهری پیشنهاد و اجرا  توان برنامه مي

در ابتدا عوامل محیطي از جتله موضوعات فیزیوگرافي و توپوگرافي، هواشناسي و  ،رواناب در منطقه شهری -آوری بارش



 

 

9 

 -زیافت بارشمراحل اجرای شبکه بابنابراین، گیرد.  یت آب مورد بررسي برار ميابلیم، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی و کیف

 رواناب عبارت است از؛

 در محدوده شهری  رواناب–سنجي بازچرخاني بارش  بررسي عوامل محیطي به منظور امکان -1

 محدوده شهری رواناب در –های مستعد ذخیره زیرزمیني بارش یابي پهنه توسعه مدل مناسب به منظور مکان -2

 رواناب –شبکه بازیافت بارشاجرای طراحي سطوح متخلخل و  -3

-رواناب مي –شناسایي و ابدام به ارزیابي میزان بارش یهای پایه، محدوده حوزه آبریز شهر پس از گردآوری اطالعات و داده

و هیدرولوژی، آب زیرزمیني  و  گردد. بدیهي است دستیابي به این مهم نیازمند انجام مطالعات فیزیوگرافي، هواشناسي

است. پس از انجام مطالعات پایه و تعیین حجم بارش و رواناب، مدل تیپ آبخیزداری کیفیت آب مطابق شرح خدمات 

بندی مناطق  شود. در اولویت رواناب توسعه داده مي–های مستعد ذخیره زیرزمیني بارش یابي پهنه مناسب به منظور مکان

تواند وجود داشته باشد. لیکن  سازی مي دهي به پارامترها و مدل های متعددی نظیر وزن ناب، نگرشروا-مناسب ذخیره بارش

های منطقي و در حد امکان ساده و  های مکاني و توایفي بابل دسترس و تجزیه و تحلیل و تلفیق توجه به وجود داده

 شود.  تر محسوب مي امری مهمرواناب -گیری و تعیین مناطق مناسب ذخیره بارش شفاف در هرگونه توتیم

شوند. انسان برای ارزیابي و سنجش آنها ناچار باید عوامل متعددی  ها نیز پیشرفته مي با پیشرفت علم و تکنولوژی، سیستم

های کیفي و عدم دسترسي به  را در نظر بگیرد که اغلب متکن است در تضاد با هم باشند. ارجحیت مدیر، تأثیر شاخص

گیری فازی، مدلي است که این مشکالت را به طور  شکالتي است که بر سر راه ارزیابي وجود دارد. توتیماطالعات دبیق، م

های سخت  گیری نتاید و یک ابزار بوی را برای مدیران در پشتیباني توتیم ترین اورت حل مي سیستاتیک و به ساده

گیری  بندی و توتیم شود گزارش اولویت ارائه مياناب رو-های بازیافت بارشمطالعات اجرای سیستمکند. آنچه در  فراهم مي

برای دستیابي به  باشد. رواناب در محدوده شهری مي-برتر به منظور انتخاب مناطق مناسب و مستعد ذخیره زیرزمیني بارش

های  هنهیابي پ و مکان تفکیک، گذاری ارزشهای تهیه شده، به منظور  این هدف، در این مرحله از مدارک، اسناد و نقشه

های مستعد  یابي پهنه گیری جهت مکان رواناب و ورود به ساختار مدل توتیم–مستعد و مناسب ذخیره زیرزمیني بارش

-شود. طراحي مخزن مناسب متناسب با ااول مهندسي شهرسازی اورت مي رواناب استفاده مي–ذخیره زیرزمیني بارش

 .شود ونگي اجرای طرح طي یک دستورالعتل اجرایي ارائه ميگیرد. تعیین ابعاد  طي یک عتلیات نقشه برداری و چگ
 

   

 نتیجه گیری

توسعه فضاهای سبز و تقویت     -1 عبارت است ازشهری ی رواناب در محدوده-بازیافت بارش اجرای سیستم چشم انداز

 ه در سطح منطقه وخلق محیطي سرزنده با فضاهای عتومي متنوع و گسترد -2، روحیه سرزندگي و شادابي در منطقه

از بیبل سیل،  يایتن در برابر انواع مخاطرات زیست محیط ای امن وایجاد منطقه -3، حرکت به سوی محیط زیست پایدار

 جویي در مورف آب لوله کشي شهری.ارفه -4و 

 روناب الزم است؛ -برای احداث شبکه بازیافت بارش

شناسي و هیدرولوژی، آب زیرزمیني  و کیفیت آب مطابق شرح مطالعات فیزیوگرافي، هوامطالعات محیطي اعم از -1

 تیپ آبخیزداری اورت گیرد.خدمات 

 های مناسب جهت اجرای شبکه انتخاب گرددمدل مناسب)از جتله مدل فازی( پهنه هبا توسع -2

 متناسب با ااول معتاری شهرسازی اورت گیرد.بایستي طراحي شبکه  -3

 وضعیت به توجه بالیکن ی باالیي دارد، هزینه استفاده از آسفالت متخلخلامروزه ، روزی اگر چه با توجه به تکنولوژ -4

 .شود، استفاده از آن به شدت توایه ميکشور در آب بحراني
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 منابع فارسی
سری آبیاری و ، سیالب شهری و روشهای نوین کنترل آن، نهتین ستینار سرا(1386. )ر.س ،و خداشناس .،ع ،ایزدی .، م، اج بخشت

 .کاهش تبخیر، کرمان، دانشگاه شهید باهنر، انجتن مهندسي آبیاری و آب

داانشکده فني دانشگاه  یه، پیش بیني کیفیت رواناب شهری: بررسي روش ها و ارایه مدل منتخب، نشر(1379. )تائبي، ا.،  و وشتاني، م

 .41-48، (4)34تهران، 

بررسي مدیریت رواناب شهری با ارائه بهترین راهکارهای مدیریتي،  (،1394 . )م ،و آرمین .،ز ،خورسندی کوهانستاني .،طاعت پور, ف

 .سومین کنفرانس ملي مدیریت و مهندسي سیالب با رویکرد سیالب های شهری، تهران، دبیرخانه دائتي کنفرانس

ن، شهرداری تهران، مرکز مطالعات و برنامه استفاده غیر آشامیدني رواناب شهری، هتایش آبخیزداری شهری، تهرا(،1388. )م ،غفوری

 .ریزی شهر تهران

، بررسي روشهای مدیریتي و تحلیلي در کنترل سیالب های شهری، (1395. )ا ،و خاکباز .،ف ،هاشتي .،ف ،علي پور .،ا ،مختارپور

التللي تهران، کنفدراسیون بیندومین کنفرانس بین التللي یافته های نوین پژوهشي در مهندسي عتران، معتاری و مدیریت شهری، 

 .کاربردی علتي جامع دانشگاه ، (IFIA) مخترعان جهان

 یرواناب ها یریتدرمد یني( روش نویررو نفوذپذ یادهپ یستم، استفاده از آسفالت متخلخل )س(1389. )ا ،زاده يو تق .،س، يملک

 .تهران ی،شهر یالبهایس یریتمد يکنفرانس مل یناول ی،شهر يسطح

، نقش ابخیزداری شهری در مدیریت یکپارچه و مهار سیالب های شهری، (1390. )ر ،و پورشرعیاتي .،م ،اکرامي .،ح ،ژادملکي ن

 .هفتتین هتایش ملي علوم و مهندسي آبخیزداری ایران، اافهان، دانشگاه انعتي اافهان
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