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 چكيده

يكي از  گردد.مي  از منابع آب اياستفاده بهينهتيابي به توسعه پايدار سبب وجود اقليم خشك و نيمه خشك در كشور و دسكمبود منابع آب، 
و وقوع مشكالت عمده در جوامع و مراكز صنعتي و شهري، رواناب ناشي از بارندگي در اين مناطق و به تبع آن ايجاد آب گرفتگي در اين گونه مراكز 

. ي باشدمتعيين نرخ جريان  ،در طراحي هاي مختلف شبكه هاي جمع آوري آب هاي سطحي شهري و صنعتي پارامتر اصليسيالب مي باشد. 
با گسترش شهر نشيني و روند رو به رشد آن، با وقوع هر بارش و توليد  .مسئله اصلي پس از هر بارش ايجاد رواناب در سطح آن منطقه مي باشد

حجم قابل  در هر نوبت بارش ،با توجه به سطوح زياد معابر شهري و پوشش كامال غير قابل نفوذ آسفالت شود.رواناب، معابر شهري دچار گرفتگي مي
   در كشور ما .توجهي رواناب توليد ميشود كه در صورت عدم استفاده بسرعت در مسير زهكشهاي شهري آلوده شده و از دسترس خارج ميشود

ش و و با پاالي استفاده سودمندتري داشتتوان از اين رواناب ، در صورتي كه ميگرددرواناب به خارج از شهر منتقل  بر آن است تاتر سعي  بيش
در اين  .رسداين امر ضروري به نظر ميهاي اخير، با توجه به خشكساليكه  ردكاهش آلودگي، از آن در جهت تغذيه مصنوعي و مصارف ديگر بهره ب

 ها پيشنهاداتي براي اين مهم ارائه گردد.تحقيق سعي شده است با توجه به تجربيات كشور

 ، روانابمعابر شهريآب گرفتگي شيني، ن منابع آب، شهرتوسعه پايدار هاي كليدي: واژه

 مقدمه -1

 هيدرولوژي بوم و محيط، از كهطوري به اند،شده مديريت و طراحي جوامع، آينده ي و حال اهداف پيشبرد براي آب منابع پايدار هايسيستم
 برسيم و فقر را كاهش دهيم. هدفتوانيم به توسعه پايداري گردد. بدون مديريت صحيح منابع آب، هرگز نمي بهينه استفاده آنها

 يكي عامل، دو در نظر گرفتن با مهم باشد. اينمي و آينده حال نسلهاي آبي نيازهاي صحيح تأمين آب، منابع پايدار مديريت و توسعه
 و تحفاظ منظور به پيوسته تالشي ديگري ايجاد و آب از استفاده راندمان بهينه سازي يعني هاسيستم مناسب و جامع طراحي
 باشد. در مي صنعتي و اجتماعي مبارزات بسياري از مستلزم پايدار، جامعه ي به يابد. رسيدنمي تحقق طبيعي محيط زيست تجديد

]. در بسياري از مناطق جهان، آب 1شوند [منظور مي همزمان عمومي مشاركت و محيطي قوانين پايدار، الگو اصول اين گسترش
، جمعيت 2050تا  2009بين سالهاي  ها نشان مي دهدپيش بيني  ي اساسي بشر وجود ندارد.كافي به منظور برآوردن نيازها

درصد افزايش  84جمعيت شهر نشين جهان حدود مي رسد و ميليارد  1/9ميليارد به  8/6يابد و از  مي ميليارد افزايش 3/2جهان 
 به جوامع از بسياري شدن نزديك ]. لذا با2[مي رسد 2050ميليارد در سال  3/6به  2009ميليارد نفر در سال  4/3و از  يافته

 .باشندمي برخوردار اي ويژه اهميت از باران آب آوري مانند جمع آب منابع استحصال هاي روش دسترس، قابل آب منابع محدوديت
 دسترس قابل آب منابع با جامعه در آب تقاضاي رشد كه گيردقرار مي توجه مورد بيشتر وضعيتي در باران آب استحصال چنين،هم

 در 2002 سال در گرفته صورت برآورد برطبق و بوده قدم پيش و استراليا آمريكا نظير هايي كشور زمينه اين در لذا نكند؛ برابري
 كه به ايران ]. كشور3اند [شده تجهيز باران آب آوري جمع تأسيسات به و زراعي مسكوني تقريباً يكصد هزار واحد متحده، اياالت

شود، در منطقه غرب آسيا و شمال آفريقا واقع شده و بسياري از مي محسوب جهان خشك نيمه و خشك مناطق جز اقليمي حاظل
 شمالي مناطق در نبوده يكسان كشور در جوي نزوالت پراكندگي]. 4ها را در مواجهه با پايداري منابع آب، تجربه كرده است [چالش

كل بارش  .]5شود [مي مشاهده بسيار كم حد تاجنوبي  مناطق در و زياد جوي نزوالت ميزان ،البرز رشته كوه شمالي هاي دامنه و
رود ميليمتر به طور مستقيم از طريق تبخير از دست مي 179است كه  -يك سوم ميانگين جهاني –ميليمتر  252ساالنه كشور 

اي هاي سادهبا استفاده از روش ها وهاي تند، سطح جادهشيبزمين،  ها، سطوح]. بنابراين، احتياج است كه از بارش و رواناب آن 6[
 آب استحصال ]. سوابق7[ فاده گردداي مثل بررسي سدهاي زيرزميني استهاي پيچيدهيا روشها ها، تانك و آب انبارمثل قوطي

بر  شاياني كمك و شد انجام متر ميلي 90با بارندگي  فلسطين صحراي در بار اولين براي اين روش كه است آن نمايانگر دنيا در باران
 رواناب شهري پيشنهاد شود.گرفتگي حاصل از راه حلي براي رفع  شود]. در اين تحقيق، سعي مي8داشت [ آنجا كشت توسعه
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 هامواد و روش -2

كه سيالب را م است به جاي آنكه الز نتيجه همه آنها بر اين پايه مي باشدمطالعات زيادي بر كنترل رواناب هاي شهري صورت گرفته است و  
اقليم يك كه نكته جالب آن ].9هر چه سريعتر از شهر خارج كنيم، بايد آلودگي آنرا كم كرده و تا حد امكان در زمين نفوذ دهيم [

ها، چون سابقه دوره خشكي بين طوفانتواند تاثير معني داري بر كيفيت و كميت رواناب سيالب گذارد. عواملي هممينيز منطقه 
هاي رواناب در يك منطقه اثر بگذارد. مناطقي كه بارش تواند بر ويژگيشدت ميانگين بارش، طول طوفان و مقدار ذوب برف مي

ها و ها، پاركينگها داشته باشند؛ به خصوص از مناطق حاد، مثل جادهتوانند روانابي با غلظت معني داري از آلودگيكمي دارند، مي
توانند به مقدار ناپذيري حوضه ميچون نوع خاك، شيب، كاربري اراضي و مقدار نفوذي از عوامل جغرافيايي هممناطق صنعتي. بسيار

 و كرده نفوذ زمين در آن از بخشي هنگام بارش باران، شود تاثير گذارند.زيادي بر كميت و كيفيت روانابي كه از منطقه حاصل مي
 شده ايجاد بناروا زمين، سطح هاي بلندي و پستي گردد.مي جاري رواناب ن بصورتآ از بخشي و نموده پر را زمين سطحي حفرات

 و بشر سازهاي و ساخت گيرند. ايجادمي شكل هامسيل و هارودخانه مسير طريق بدين و هدايت نموده مشخصي مسيرهاي در را
 و هارودخانه اين طبيعي رفتار با سازها و ساخت اين كه صورتي در و نموده مختل را طبيعي سيستم اين فرم زمين، و شكل در تغيير

 فضاي در استفاده مورد مصالح داشت. نوع خواهند همراه به را جاني و مالي صدمات زود يا دير باشند، نداشته ها سازگاريمسيل
 ها،بام پشت در گامعايق ايزو و روهاهاي پيادهمنازل، سنگفرش حياط موزاييك ها،بام پشت و معابر سطح آسفالت شهري، مانند

 ميزان به برعكس و شده كاسته نفوذ آب ميزان از نقطه، هر در سطوح شدن پوشيده با ترتيب بدين و بوده ناپذير نفوذ نوع از همگي
گي نشيني و فعاليتهاي روزانه انساني منبع بزرآوري شود كه رشد شهرقبل از هر چيز الزم است اين نكته ياد گردد. مي افزوده بناروا

 ، ندارد شيميايي مواد نظر از مشكل بهداشتي طبيعي، طور به باران گذارد. آبهاست كه بر كيفيت رواناب شهري تاثير مياز آلودگي
لذا چون رواناب جذب مي شود، بنابراين بايستي پيش از جذب  .باشدداشته وجود منطقه در هوا شديد آلودگي بسيار كه اين مگر

0Fزيست آمريكا محيط حفاظت آژانس هاي استاندارد ارف مختلف رعايت گردد. بنابراين بايدشدن معيارهايي براي مص

كه سازمان  1
  چونهم مسائلي در و هواست آلودگي در جهان اول كشور ده جزء ؛ ولي چون ايران معتبري در اين زمينه است، رعايت شود

هاي الزم در مورد ]، بايستي احتياط10است[ جهان نخست كشور ده شمار در غالباً بيابانزايي، و ها تاالب زمين، نابودي فرونشست
هر چه سريعتر خارج كردن  (رواناب شهري سنتي استفاده از آن به عمل آيد. همانطور كه قبال ذكر شد، الزم است نگرش مديريت 

به عنوان  توليد رواناببه ه در مناطق شهري تغيير يابد. در نتيج ،رواناب براي تصفيه و ذخيرهبه نقطه نظر استفاده از  )رواناب از شهر
ي وارده توسط سيالب ها. در اين نگرش عموما وقتي موفقيم كه از خسارتشودنگريسته مي يك زائده نه به عنوان يك منبع

اين بر  شوند وهاي طبيعي اغلب با بتن پوشيده ميكردن رواناب، آبراههبه منظور سريعتر خارج به عنوان مثال .جلوگيري كنيم
  گذارد، هم چنين در اين نگرش سطوح غير قابل نفوذي ايجاد هاي بيولوژيك تاثير ميها و تاثيرات فيزيكي طبيعي و فرايندرفتار
رواناب را افزايش  سرعتو  ها را انباشته كرده، مقداريگردد. اين سطوح آلودگهاي زير زميني ميشود كه باعث عدم نفوذ به سفرهمي
كند چرخه يابد. نگرش دوم تالش ميها و تاثيرات سيل در پايين دست افزايش مير نتيجه آلودگي، فرسايش كنارهد .دهدمي

1Fهيدرولوژيك طبيعي را كه توسط شهرسازي به هم خورده است، تعديل كند. اين نگرش شامل بهترين اقدامات مديريتي

است كه  2
گردند. مخازن شوند، طراحي ميدي روانابي كه به آبهاي سطحي تخليه ميبه منظور كم كردن بار آلودگي ونيز كاهش حجم و تن

و يا به سمت آبهاي سطحي  گيرندهاي زيرزميني در اختيار قرار تغذيه اليه درتوانند سيالب را ذخيره كرده و به تدريج زميني ميزير
نظر گرفته شود. به عنوان مثال، حياط يك مدرسه تواند به عنوان يك منبع آب آبياري در چنين مي. ذخيره سيالب همشوندرها 
هاي كنترل است زمان يك زمين ورزشي جديد باشد. عالوه بر نفوذ، اين نگرش داراي سازهتواند مشكل سيالب را حل كند و هممي

زي هيدروگراف موجود گيري آب اضافه شده به آبهاي سطحي براي شبيه ساتوانند براي به دام انداختن و اندازهها ميكه اين سازه
ترين اين اقدامات براي هاي بعدي (مثل آبياري) مورد استفاده قرار گيرند. معمولآوري سيالب براي استفادهقبل از توسعه يا جمع

نيز چاله سطحي  با لوله پالستيكي و شامل حفره عميقاين گودال پذير پر شده باشد، كه با شن نفوذاست ، ساخت گودالي ا هخانه
2Fهاي نفوذ. ترانشهباشدپذير ميوذنف

  به ما كمك كنند. مي توان تجهيزات             توانند ها ميهاي نفوذ پذير و بيوفيلتر، سنگفرش3
ها و مواد زائد پاك شوند. آب توانند به سادگي توسط شهروندان از زباله مي در مسير رواناب نصب كرد. اين تجهيزات فيلتراسيون

 ستفاده از فيلتر به ويژه فيلتر شني برايا]. 11) [1(شكل  آنها مي توانند براي مصارف مختلف مورد استفاده قرار گيرندعبور كرده از 
توصيه براي ها گسترش يافت كه اخيرا ) مطرح شد. از آن زمان به بعد، استفاده از فيلتر1981اولين بار توسط وانيليستا و همكاران (

 كمپوست رو به فزوني است.-پيت يا مخلوط شن-گانه مثل مخلوط شنهاي چند از فيلتر استفاده

                                                            
1 EPA (Environmental Protection Agency) 
2 BMPs ( Best Management Practices) 
3 Percolation Trench 



 

 
 نصب تجهيزاتي در سطح شهر براي جلوگيري از ورود آشغال به رواناب دريافتي -1شكل 

ها، سيالب را به هاين ساز .)3(شكل  شونداي درشت پر ميبا مواد دانه هاي نفوذ. ترانشه]12[) شامل دو يا سه حفره است 2هاي شني (شكل فيلتر
توانند مقدار كمي از رواناب را به دام ها ميهاي نفوذ و چاهدهند. برخي از ترانشهطور موقت در خود ذخيره كرده و به تدريج در زمين نفوذ مي

توانند جامدات ها ميين سازهشوند. امي تركيب  ماكزيممهاي نفوذ براي كاهش دبي اي نظير حوضهاندازند و به همين دليل، با ديگر اقدامات سازه
   در نواحي با جمعيت متراكم كه زمين ها، ارگانيزمها و مواد غذايي را از طريق نفوذ، جذب و تجزيه ميكروبي از بين ببرند.باكتري معلق، ذرات ريز،

هاي نفوذ به عنوان برنامه در ايد ترانشههاي نفوذ ممكن است عملي و موثر نباشند. در اين گونه مناطق بهاي توسعه نيافته ناياب است، حوضه
درصد فسفر و نيز  42درصد مواد معلق،  95توانند مي هاي نفوذدهد كه ترانشهها نشان ميهاي آينده باشد. تخميناولويت براي مديريت و توسعه

توان  در تغذيه مصنوعي وجود دارد، بنابراين نميهاي زير زميني ، اما چون احتمال آلودگي آبن موجود در سيالب را از بين برنددرصد نيتروژ 42
هاي در ايستگاه به عنوان مثال،. ]13[ هاي نفوذ استفاده كردهاي زير زميني به عنوان منبعي براي آب آشاميدني است از ترانشهدر مناطقي كه آب

نند. الزم است در اين گونه مناطق، سطوح با سيمان پرتلند ها به زمين نفوذ كشود كه بار زيادي از آلودگيسوختگيري، نفوذ آب به زمين سبب مي
مواد شوينده شميايي، اين مناطق براي نفوذ مناسب        ها ازاستفاده كارواش به دليل پوشيده شوند يا از سطوح نفوذناپذير ديگر استفاده گردد.

 گردد. زير پيشنهاد مي در ناب شهريامديريت رو . راهكارهايباشندنمي

 سريع تشكيل و كاهش نفوذپذيري مواد اين ويژگي كه استشده پوشيده نفوذ غيرقابل مواد بوسيله زمين از بخش زيادي شهري نواحي در -1
پذير ناپذير نسبت به سطوح نفوذدهد كه وقتي سطوح نفوذمطالعات نشان مي شود.مي سيل وقوع باعث كه است سطحي رواناب

درصد افزايش  10تا  5پذيري، ناپذيري نسبت به نفوذيابد و حتي زماني كه نفوذحاصله كاهش مييابد، كيفيت رواناب افزايش مي
 پارك دولتي، اماكن فرعي، هاي خيابان سطح پوشش يابد. درحتي كليه جانوران افزايش مي د، تاثيرات منفي بر جانوران آبزي،مي ياب

در صورت استفاده از اين پوشش به جاي  .استفاده كرد هاي نفوذ پذيرفرشاز سنگ آسفالت جاي به توانمي غيره و روها پياده ها،
از ميانه  اروپايي در كشورهاي اين پوشش و باعث كاهش حجم رواناب شود. كند نفوذ زمين داخل به تواند مي راحتي به آب آسفالت،

 باشد.صرفه مي به از آن مقرون استفاده ور،كش نقاط اغلب در ماسه و سنگ قيمت ارزان مصالح وجود با و بوده متداول 1970دهه 
 و شكافي آسفالت هاي و هزينه بوده سازگار شهري توسعه و عمراني كارهاي ماهيت با پوشش نوع اين مزيت نفوذپذيري، بر عالوه
 كاهش وها  توسط ذرات ريز آنبين فضاي خالي  پر شدنها اين سنگفرش عيب .دهد مي كاهش را آسفالت هايهاي لكهمرمت

 ]. 14[ مي باشد كارايي آنها

دهد كه در هاي عمودي كه موقتا سيالب را ذخيره كرده و به آن اجازه ميخشك؛ چاه خشك زميني است پر از چاه هاي چاه توسعه و حفر -2
نوان حفر سوراخي هاي خشك به عطول به داخل زمين نفوذ كند. اين برنامه شبيه اجراي برنامه ترانشه نفوذ است. بعضي اوقات، چاه

 ها ضمنسازد. اين چاهشوند كه نفوذ آب را به اليه قابل نفوذ زيرين فراهم ميدر اليه غير قابل نفوذ در نزديكي سطح زمين تلقي مي
   گردد. البته بايد توجه داشت كه در اين مورد مطالعات دقيق صورت  مي زيرزميني آب سفره تغذيه رواناب، باعث جذب به كمك

خاك،  چون نوعتهديد واقعي كيفيت آب زير زميني هنگام تغذيه مصنوعي توسط رواناب شهري به عوامل مختلفي هم مي گيرد.
  زميني بستگي دارد. ها، كاربري قديم و جديد اراضي و عمق آب زيرمقدار مواد معلق موجود در آلودگي



ها در زيست آمريكا صوت گرفته، نشان داده شده است كه تمام آلودگي محيط حفاظت اي كه توسط آژانسبه عنوان مثال در مطالعه
 آن  براي تعيين استحكاملذا الزم است قبل از اقدام به حفر حداقل نوع خاك  مانندسانتي متري خاك باقي مي 16باالي عمق 

 ].15مشخص شود[
 اين منطقه شهري كه در به منتهي هاي حوضه در آبخيزداري هاي طرح اجراي با شهر به منتهي هاي سرشاخه در آب نفوذ و تراوش افزايش -3

 در موجود هايمسيل به ورودي خالص آب ميزان از شهر به منتهي هاي سرشاخه در آبخيزداري رايج هاي فعاليت اجراي با قسمت
الزم است  كند. آنها كمك بهتر مديريت به تواند مي كه شود مي برداشته هامسيل اين دوش از باري واقع در و شود مي كاسته شهر

كند رسد به آرامي در زمين نفوذ ميد. بارشي كه به زمين اين مناطق مينهاي مناسب منطقه با مطالعات دقيق مشخص شوكه گونه
 هاي گونه با كاري نهال د.شوش حجم و تندي رواناب حاصله ميشود و در هر حال موجب كاهاده گياهان جذب مييا براي استف

فراهم      كشت را  به روستاييان از قابل توجهي تعداد نيز اشتغال و آوردفراهم مي را اراضي احياي و خاك حفاظت موجبات مثمر
شود. بود بافت خاك، كاهش جريان سطحي، افزايش نفوذ و كاهش فرسايش ميكند و موجب به، حيات وحش را حفظ ميسازد مي

 پوشش درصد حداقل دهد،مي نشان شده انجام داري نسبت به مناطق بدون پوشش دارد. تحقيقاتبه عالوه احتياج كمتري به نگه
 باران از درصد 98نفوذ  به قادر دباش گياهي پوشش درصد 70داراي  مرتعي است و چنانچه درصد 40 سيالب كنترل نظر از گياهي

 پوشش كاهش و مراتع تخريب صورت در و كرد نخواهند تجربه را سيالبي شهري، دست پائين مناطق لذا بود و خواهد زمين درون به
 تفاعار از درصد 74ديگر  عبارت به و يافت خواهد افزايش برابر 36ميزان  به سطحي رواناب ميزان درصد 20از  كمتر به آن گياهي

 قابل و روشهاي ساده از چنين يكي]. هم16بود[ خواهد محتمل بسيار شهري نقاط در سيالب وقوع كند ونمي نفوذ زمين در باران
 از يافته فرسايش حاصلخيز پخش خاك و سفره تغذيه هدف با سيل از بهينه بردارياراضي، بهره شدن بياباني از جلوگيري در اعتماد

 .باشد مي دست پايين اراضي روي بر سيل، همراه مغذي مواد ساير و دست باال

 
 ) بستري پوشيده از شن( فيلتر شني  -2شكل 

 
 ترانشه نفوذ اقدامي موثر در نفوذ رواناب به داخل زمين -3شكل 



 كه به نحوي است، برخوردار زيادي اهميت از حوزه خروجي در رواناب تجمع زمان مفهوم آبخيز، هاي حوزه هيدرولوژيكي مطالعات در -4
 هاي حوضه . درمي باشد، رسد مي حوضه خروجي به زمان يك در رواناب اعظم بخش كه گرد هاي حوضه درنشانگر خطر وقوع سيل 

 تواندمي شهري هايمسيل و كانالها ها، جوي سمت به رواناب عظيم حجم يكباره هجوم و فرماستحكم قاعده همين نيز شهري آبخيز
 مقطع از سيالب عبور زمان افزايش و رواناب حركت در تاخير توان با ايجادمي آورد. وجود به را جدي مشكالت رواناب مديريت در

 سبب آسفالته هاي بام پشت سانتي متر در 15تا  10ارتفاع  به شن اليه يك ، اين مشكل را تا حدودي حل كرد. استفاده ازمسيل
 ساختمان بام پشت براي پوشش نوع ). اين9شود (شكل ها مي بام پشت آب سريع تخليه از و جلوگيري ناودانها آب حركت در تاخير

3Fشني به سقف و داشته اي گسترده رواج اروپايي كشورهاي در

 و آفتاب نور برابر در عايق از حفاظت بر است. اين اليه عالوه موسوم 1
افزايش       را شهر هاي كانال از سيالب دهي عبور زمان ترتيب به اين و شده بام پشت در باروان ديرتر تخليه سببباران،  ضربات

 ].17[ مي دهد

 
 آسفالته هاي بام پشت در سانتيمتر 15تا  10 تفاعار به گراول اليه يك از استفاده -9شكل 

 

ها خيابان و معابر حاشيه در سبز فضاي نمود. وجود بهينه استفاده شهري سبز فضاي و درختان آبياري براي بارندگي از حاصل آب توان ازمي -5
 هدايت هايجوي ها، كانال ها،خيابان تمام كنار در .آورد بوجود نفوذپذير فضاي اين داخل به رواناب هدايت براي مناسبي پتانسيل

 ميزان افزايش و بهينه از رواناب استفاده ضمن ترتيب بدين و نموده سبز منحرف فضاي به داخل را رواناب توانمي كه دارد وجود آب
]. 18داد [ افزايش را حوزه تمركز زمان و كاست شهري آبخيز حوزه رواناب در كل ميزان از زيرزميني، آب هاي سفره تغذيه و نفوذ

 توانمي شهري، سبز فضاي گسترش كيفيت آب زيرزميني دارد. با مثبتي بر نفوذ آب و ذخيره در خاك وشهري، تاثير  فضاهاي سبز
 سبز فضاي كننده شهرها دانست. عالوه بر اين تاثيرات مثبت، نقش تعيين در نفوذپذير سطوح ترين گسترده از يكي عنوان به را آن
 گرفت.  نظر در شهروندان را نيز بايد براي طبيعي محيطي القاء و شهري مناظر يطراح در

 و كرده آوريجمع مخزن يك از استفاده با توان مي مسكوني واحد فضاي هر در مستقيم صورت به را باران آب تهران نظير شهرها كالن در -6
 تأمين شوداستفاده مي آبياري براي شهري آب از اغلب كه نتهرا مانند شهري در را سبز فضاي نياز مورد آب درصد 50حدود  در
را در موارد ديگر مثل آتش نشاني، شستشوي  دن اين آب براي آبياري فضاي سبز آنتوان در صورت مناسب نبود. حتي ميكر

 نسبت بارندگي، پراكنش و ميزان نظير فاكتورهايي به توجه با متعددي هايروش زمينه اين ماشين و موارد ديگر استفاده كرد. در
اي براي ]. البته الزم است قبل از هر اقدامي، پيش تصفيه19دارد [ وجود غيره و منطقه غالب اقليم ها،پشت بام نفوذپذيري

 ها انجام گيرد.جلوگيري از ورود آلودگي

اي، نياز به تاسيساتي ردد. اقدامات غير سازهگاي تعريف ميآگاهي بخشي به مردم در مديريت رواناب شهري به عنوان اقدامات غير سازه -7
هايي براي جلوگيري از رشد آلودگي شامل آموزش، احتراز از توليد آلودگي و دستورات منظم دارند. مردم ندارند و به جاي آن، برنامه

در جهت جلوگيري از تماس هايي را باشند. آنها بايد گامعامل مهمي در جلوگيري از آلودگي رواناب شهري و كاهش آلودگي آن مي
اهميت ناچيز و بي شودها با رواناب شهري بردارند. شهروندان بايد بدانند ممكن است اقداماتي كه توسط يك فرد انجام ميآلودگي

يي كه هاتواند، آلودگي را چندين برابر كند. زبالهها يا هزاران نفر توسط ديگر شهروندان ميباشد، اما تركيب عمل مشابه توسط صد
شود، ممكن است روزانه هزاران بار توسط ديگر افراد تكرار شود. مردم فورا بايستي مواد هاي سيالب رها ميتوسط فردي در زهكش

خطرناك خانگي را تصفيه كنند، مواد شيميايي براي مراقبت از چمنزارها نبايستي به طور مفرط مورد استفاده قرار گيرند يا اينكه 

                                                            
1 Gravel Roof 



طور صحيح  به بايد براي تزريق مواد شيميايي براي مراقبت از چمنزارها)( هاي تحت فشارفاده نشوند، سيستمقبل از باران است
 .]15[ هاي زباله نبايد بدون پوشش رها شوندنگهداري شوند و هر گرفتگي بايستي فورا رفع شود، ظروف شيميايي و سطل

شهري وجود ندارد. اما شايد بهترين مثال در اين مورد، شهر سانتا مونيكا در ايالت  اطالعاتي در مورد هزينه اجراي فعاليتهاي مديريت رواناب
. اين سود براي بوده است به صورت متواليميليون دالر  2/1حدود  2008تا  1995سود ساالنه اين شهر از سال كاليفرنياست. 
ي سيالب، كمك به شهروندان براي انجام امور مربوط هاي زهكشهاي مختلف كاهش يا تصفيه رواناب، نگهداري سيستماجراي برنامه

 ].15رود [ها و خريداري و نصب ديگر تجهيزات به كار ميآوري برخي زبالهها، جمعروبه رواناب، تميز كردن خيابانها و پياده

 گيري و پيشنهاداتنتيجه -3

هاست؛  مشكالت فراواني در زمينه آب پيش روي دولت به طور قطعن، با توجه به افزايش جمعيت جهاني و توزيع ناعادالنه بارندگي در كره زمي
است. در اين تحقيق سعي شده  در اثر بارندگي يكي از آن هاآيد كه گرفتگي معابر شهري با اين وجود گاهي مشكالتي به وجود مي

 :رددگهايي براي رفع اين مشكل پيشنهاد شود. در خاتمه پيشنهادات زير ارائه ميكاراست، راه
 هاي حاصل از بارندگيهاي طبيعي آبي براي جذب و كاهش آلودگي روانابها و ديگر اكوسيستمتوسعه تاالب -1
 هاي صنعتيهاي شهري به ويژه در مورد واحدوضع قوانيني براي آلودگي رواناب -2
اي، كارايي مصرف آب، اي تغيير كاربري و حوضهههاي مديريت منابع آب مثل برنامهيكپارچه سازي مديريت رواناب با ديگر استراتژي -3

 بازيافت آب و غيره.
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Abstract 
 
Water scarcity, arid climate of our country and achievement to sustainable development have contributed to 
optimal use of water resources. Runoff water and clogging of urban streets are major problem in industrial 
and urban communities. Determination of flow rate is the most parameter at design of surface water 
harvesting systems. Runoff water makes major problem in the region. Development of urbanization causes 
clogging of city streets. Municipal surface and completely impervious cover such as asphalt makes amount 
of volume of runoff water that it may drainages and polluted. It is tried in our country to convey runoff water 
to the out of city areas while it can be used for more substantial purposes. This large quantity of water can be 
used for artificial recharge of underground water resources. With regard to recent droughts it seems urgent to 
implement new methods. 
      
Key words: Sustainable development of water resources, Urbanization, Clogging of urban streets, Runoff 
water 
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