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 :چکیده

ها و غیره باعث غیر قابل نفوذ شدن اراضعي   های عريض و فرودگاه ها و خیابان ی روزافاون شهرها، احداث اتوبان توسعه 

هعای شعديد در سعطه شعهرها و      های ناشي از بارش به خصوص بارنعدگي  ی یعي شده و همین مسئله پیداي  رواناب

هعای احعدا ي تهعت زهکشعي      توان گفت کانال نس ي ميبه یور عمل آمده   های به شود. با بررسي تأسیسات شهری مي

های فعو  از یراحعي مناسع ي     که سیستم باشند و به علت آن های سطحي در شهر اردبیل دارای شیب مناس ي نمي آب

باشعند. در ايعن تحقیعق     اند دارای مشکالت و معضالت اساسي و زيربنايي مي برخوردار ن وده و يا اصولي، یراحي نشده

مؤ ر بر رواناب شامل متوسط شیب، مساحت، بارش ساالنه، شدت بارندگي، نعوع کعاربری سعطحي زمعین،      پارامترهای

( در نظر گرفته شده و مقعادير  9424، 9461، 9492ها در سه مقط  زماني ) یول مسیر رواناب و زمان تمرکا زيرحوزه

هعا، میعاان حعداک ر     در هر يک از زيرحوزه ها برآورد شده است. پس از برآورد مقادير هر يک از عوامل مورد بررسي آن

ی تغییعرات   سعازی شعده   سعال بدسعت آمعد و بعا معدل شع یه       911تعا  9هعای  دبي روانعاب سعطحي بعا دوره بازگشعت    

مقايسه شد و اين نتیجعه حاصعل شعد کعه افعااي  سعطون نفوذناپعاير در ا عر          9911درافق  (CLUE-S)کاربرياراضي

شود. سپس مشکالت سیستم مديريت رواناب سطحي در شهر اردبیعل   مي ی شهری باعث افااي  رواناب شهری توسعه

 قيع از یرهعا   ی راهکارهای مديريتي از تمله حاف مانداب به تفکیک منطقه و ناحیه مورد بررسي قرار گرفت و به ارائه

ری، هعدايت و  آو تهت تسهیل تم ها  زمیني از یريق چاه های آب زير ی سفره مانند تغايه یاداریاقدامات متداول آبخ

هعای   ی آب های اين تحقیق نشعان داد کعه بعا بررسعي تعامعي کعه در مقولعه        های سطحي پرداخته شد. يافته دف  آب

گیعری   ها و مسعايل معرت ط بعا موضعوع تصعمیم      توان با اشراف بیشتری در بحث سطحي شهر اردبیل صورت گرفته مي

 مطالعات صورت گرفته اعمال نمود.ای را م تني بر  نموده و در مواق  بحراني مديريت سازنده
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 مقدمه -4-4

های زمعین، پیعداي ، چرخعه، توزيع ، خصوصعیات شعیمیايي و        ی آب هیدرولوژی علمي است که درباره  

کند. قلمرو علعم   است، بحث مي ها با محیط ایراف که شامل ارت اط با موتودات زنده فیايکي و واکن  آن

ی هیعدرولوژی نیعا    ی آب، که با نعام چرخعه   ی کامل حیات آب در زمین است. چرخه هیدرولوژی تاريخچه

دهد. آب در زمعین   شود، وتود و حرکت آب را در رو و زير زمین و باالی سطه زمین نشان مي شناخته مي

باشعد: از معاي  بعه بخعار، بعه يعخ و دوبعاره         همیشه در حال حرکت است و همیشه در حال تغییر شکل مي

 (.9112، همکارانو 9تاد کیثبازگشت به حالت اول. )

کنعد،   باران رحمت الهي است و با برخورد قطرات باران بر سطه زمین بخشعي از آن در زمعین نفعوذ معي      

گعردد. پسعتي و    بخشي حفرات سطحي زمین را پر نمعوده و بخع  ديگعر بعه صعورت روانعاب تعاری معي        

های سطه زمین، رواناب ايجاد شده را در مسیرهای مشخصي هدايت نمعوده و بعدين یريعق مسعیر      بلندی

سازهای بشری و تغییر در شکل و فرم زمین، اين سیسعتم   و گیرند. با ساخت ها شکل مي ها و مسیل رودخانه

ي و همکعاران،  ی یعي مختل شده و دير يا زود صدمات مالي و تاني را به همراه خواهنعد داشعت )سعنگون   

9421.) 

انعد   ها، در نعواحي شعهری بیشعتر و شعديدتر شعده      ی زيرساخت با رشد سري  شهرسازی و ايجاد و توسعه  

شعود. ايعن روابعط     هعا معي   ساز شهری و افااي  سطون با نفوذپايری و (. گسترش ساخت9191، 9)بهاتچاريا

 (.9199و همکاران، 4شود )هاوليای و ملي ا  ات  تواند در مقیاس ناحیه هیدرولوژيکي پايه، مي

ها صورت نگرفته و به عنوان م عال بعا    های آن، توسعه و رشد زيرساخت ی شهر و خیابان به موازات توسعه  

هعا و   ترين بارندگي؛ شهر به هم ريخته و مردم با مشکل آبگرفتگي معابر )در حالت شديدتر، سیالب کوچک

شوند. از یعرف ديگعر مشعکالت     افتاده در سطه شهر روبرو مي های به تريان خطرات تاني و مالي( و زباله

هعای شعهری، افعااي  صعدمات      هعای آب زيرزمینعي )فرونشسعت زمعین و تهديعد سعازه       افت سطه سفره

اکولوژيکي و غیره(، کم ود مناب  آب در شهرها و وابستگي به منعاب  آب خعارتي و وارداتعي بعه ترتیعب از      

هعای معازاد وتعود دارد، و     های تاری در منایقي کعه روانعاب   از روانابی مصنوعي با استفاده  یريق تغايه

های شهری از نظعر نفعوذ    باشد. کاربری اراضي حوزه ها در محل رياش قابل حل مي استفاده بهینه از رواناب

باشد، اين سطون دوگانه ارزيابي هیدرولوژيکي و هیعدرولیکي را در   شامل منایق نفوذپاير و نفوذناپاير مي

های ی یعي کرده است، به خایر اين مسئله ارزيابي ایالعات رواناب در  تر از حوزه های شهری مشکل هحوز

                                                

1-Keith Todd 

2-Bhattacharya

3-Hawley 



 

های شهری بايد با احتیعاط و دقعت صعورت گیعرد زيعرا روانعاب ممکعن اسعت از سعطون نفوذپعاير،            حوزه

 (.  9112و همکاران،  9وریيگگر) نقوذناپاير و يا هر دو تولید شود

ی آبخیا ی یعي با توته به پوش  گیاهي موتود در آن و نفوذپايری سعطه زمعین مقعدار     در يک حوزه  

ی  رود امعا در يعک حعوزه    زيادی از بارش از راه گیرش گیاهي، نفوذ در خاک و ت خیر و تعر  از دست معي 

اي  حجم رواناب، يابد که افا ی شهرسازی، سطه نفوذناپاير حوزه افااي  مي آبخیا شهری به دلیل توسعه

دبي اوج، کاه  مقدار نفوذپايری و تخريب کیفیت آب را بعه دن عال دارد کعه بعرای کعاه  خسعارات و       

الاکر انجام مديريت و کنترل رواناب شهری بسعیار ضعروری اسعت )سعالتقه و      محیطي فو  تأ یرات زيست

 (.9429همکاران، 
شعود کعه    يل روستاها بعه شعهر سع ب معي    افااي  تمعیت و به خصوص رواج فرهنگ شهرنشیني و ت د  

ی شعهر و ايجعاد بناهعا، در     های ی یعي به اراضي شهری ت ديل شوند و با توسععه  اراضي کشاورزی و عرصه

آيد که عدم مديريت صحیه و مناسعب ايعن آبخیعا مصعنوعي      سطه شهر يک آبخیا مصنوعي به وتود مي

های اخیعر و تعک    زده شهری در دهه ی شتاب شود. توسعه موتب برخاستن و ايجاد سیل در سطه شهر مي

هعای مختلعا اتتمعاعي، اقتصعادی،      بعدی بودن اين توسعه، از چندين سال ق ل بروز مشکالتي در زمینعه 

هعا   ها و دشعت  پايه ی یعي و غیره در شهرها را امری محتمل ساخته است. گسترش یولي شهرها روی کوه

قه نس ت به سطه نفوذپاير آن است، باعث به راه افتعادن  که مترادف با افااي  سهم سطه نفوذناپاير منط

حجم چشمگیری از رواناب در اراضي شهری شده است. مديريت اين حجم رواناب که بالفاصله پعس از هعر   

ی شعهری بعدون    شود تاکنون در بهترين حالت تنها محدود به اخراج اين آب از محدوده بارندگي ايجاد مي

ی شعهری هعین نعوع     عالوه پس از خروج ايعن آب از محعدوده   آن بوده است. به ی مفید از هر گونه استفاده

تمهیداتي برای کنترل آن انديشیده نشده اسعت و در بسعیاری از معوارد همعین آب باععث بعروز خسعارات        

 شود. زيادی در پايین دست مي

سعريعي  از رشعد   9442در توسعه و ساخت شهرهای قعديم و ايجعاد شعهرهای تديعد کعه بععد از سعال          

های تام  شهری نیعا اک عرا     برخوردار گرديدند، مطالعات علمي و زيربنايي کمي انجام پايرفته است. یرن

اند و بعه نعوعي حالعت انفععالي داشعته و از انسعجام کعافي برخعوردار          بعد از توسعه سري  شهرها تهیه شده

ابل عملي انجام شده قرار گرفتند. های ماکور در مق کنندگان یرن نیستند، به ع ارت ديگر مشاوران و تهیه

رويعه و کارشناسعي نشعده،     سعاز بعي   و های عمراني و ساخت ه همین رشد لگام گسیخته در کنار اترای پروژ

ی شعهرها و يعا    ی ساختماني شده است که عموما  در حاشیه س ب تولید مقادير بسیار زيادی خاک و نخاله

 (.9421لیه شده است )سنگوني و همکاران، ها تخ ها و رودخانه ی مسیل در بستر و حاشیه

هعا و يعا متعروک     هعا و تغییعر مسعیر برخعي از آن     عالوه ارزش ياقتن زمین س ب تجاوز به حريم مسیل به  

های فرعي شده است. تغییرات فو  س ب افااي  خطراتي نظیر سیالب، فرونشسعت زمعین،    نمودن مسیل

ی پوستي شده و در کنار تأ یرات نامطلوبي کعه روانعاب   ها های آبرساني و گسترش بیماری ترکیدگي ش که

مديريت نشده بر روی مناظر شهری به عنوان محیط زيست مستقیم تععداد بیشعماری از شعهروندان دارد،    

                                                

1-Gregory 



 

های آبخیا شهری بوده و اسعتفاده هعر چعه     ی رواناب حاصل از حوزه ی راهکارهای مديريت بهینه لاوم ارائه

 های م تکرانه و خالقانه صورت پايرد. بديل خدادادی، به روش بیشتر از آب، اين نعمت بي
 

 تعریف مسئله -4-2
آب حاصعل از ذوب   ايع و  يدر ا ر بارندگ یاست که در سطون شهر ييها آب ی،شهر یها منظور از رواناب  

)ععرب   باشعد  يهعا مع   آب ی  کننعده  منعاب  آلعوده   نيتعر  از مهم يرسوب  بار اديو با توته به حمل ز دیبرف تول

باععث   غیره  و فرودگاه ها و ضيعريها ابانیها و خ احداث اتوبان ،افاون شهرها روز ی (. با توسعه9419،یخدر

خصعوص   از بعارش بعه   يناشع  یهعا  رواناب  يدایمسئله پ نیشده و هم يعیی  يقابل نفوذ شدن اراض ریغ

حالعت   ،نيبنعابرا  .(9412،یشعود )تلعور   يمع  یشعهر  سعات یسأدر سعطه شعهرها و ت   ديشعد  یهعا  يبارندگ

و ممکعن اسعت    دهيع گرد يارنعدگ از ب يحجم و شدت رواناب ناشع   يباعث افاا يعیمنایق ی  افتنيیشهر

 ،یشعهر  تأسع یمردم و خسارت به امعاکن و تاس  یعاد یها تیاختالل در ع ور و مرور و فعال جاديبر ا عالوه

 ييبنعا  ريع ز سعات یسأو ت یکشعاورز  ياراضع  ،يو بعه مخعایره انعداختن منعایق مسعکون      البیباعث وقوع س

 (.9439، 9دست گردد)آکان نيیپا

برابعر    در يروهعا ماننعد معانع    ادهیع ، پها خیابان آسفالت ها، ی شهری م ل بام ساختمان سطون روک  شده  

بعه روانعاب    يعمل کرده و بخ  اعظعم بارنعدگ   ينیرزميز یها آب ی هيباران به داخل خاک و تغا    نفوذ آب

شعدن توامع     يو صعنعت  یشعهر  ی توسعه ت،یعالوه رشد تمع به .(9431،ی)مراد  شود يم ليت د يسطح

  يهعا، افعاا   البیسع  ديگعاارد و موتعب تشعد    يمربویه مع  ايآبر  ی حوزه ی درولوژیدر ه ينامطلوب راتی أت

 مهندسعین شود) يمع  ينع یزم ريع ز یها آب ی هيو کاه  تغا هيپا اناتيکاه  تر اب،يدر قسمت پا يآلودگ

 (.9433،مشاور ريموت

آن است که بر ا ر  ديمؤ رفتهيانجام پا نهیزم نيکه در ا یمختلا و متعدد یها يو بررس قاتیتحق  

 اانیم کنی. لابدي يم  يافاا ،ها البیس دبيحداک ر  وها، حجم رواناب  و عمران حوزه یشهرساز اتیعمل

به  یشهر یها هدر حوز يلیگسترده و تفص یها يبررس گاارش شده است.م ال  يبه صور مختلف  يافاا

از  يمتفاوت یدرصدها ایو ن رياز سطون نفوذناپا يبا درتات مختلف يمرب  ول لومتریک 2/9 ي يوسعت تقر

 رفتهي( انجام پايسطح یها و دف  آب یآور تم  ی )ش که یشهر يزهکش ی تحت پوش  ش که ياراض

مهندسین نشان داده شده است) ريمتوسط ساالنه در تدول ز البیس يحداک ر آبده راتییتغ ی که نحوه

 (.9433،مشاور ريموت
 

 

 

 

 

 

                                                

1-Akan 



 

 های سطحی در سیالب متوسط ساالنه آوری آب تأثیر شهرسازی و احداث شبکه جمع :4-4جدول

 
 

 21تا  1/6ها بین  ن هايي است که میاان سطون نفوذناپاير آ ها مربوط به حوزه ی ق تدول فو ، داده  

تا  9/1های با دوره بازگشت از  ها در برابر سیالب درصد نوسان داشته، استفاده شده است و واکن  حوزه

تر باشد، نس ت  والنيسال مورد ارزيابي قرار گرفته است. بنابراين هر چه دوره بازگشت سیالب ی 911

حداک ر آبدهي سیالب از اراضي شهری به حداک ر آبدهي سیالب از همان اراضي ق ل از اترای عملیات 

های عظیم و  شود که علت اين امر آن است که به هنگام وقوع سیالب شهرسازی به عدد واحد ناديکتر مي

های  و در نتیجه واکنشي مشابه حوزه های غیر شهری در حد اش اع است نادرالوقوع معموال  خاک حوزه

های شهری را تنها  توان درصد سطون نفوذناپاير حوزه ی موارد نمي چنین در کلیه دهد. هم شهری بروز مي

های حوزه از تمله خصوصیات فیايکي و نفوذپايری  شاخص واکن  حوزه محسوب کرد، زيرا ساير ويژگي

ای که اراضي شهری تائي از آن   وسعت کل حوزه خاک، موقعیت مکاني و شرايط توپوگرافي شهر و

 گاارند.  های حاصله تأ یر مي شوند، نیا در بارگي و شدت سیالب محسوب مي

است.  ياباار اساس ،یکنترل رواناب شهر یبرا يتيريمد یها روش نيبهتر دار،يپا ی توسعه یاستراتژ در  

و  یریشگیپ یها اند که شامل استفاده از روش ه شدهيارا یرواناب شهر تيريو مشخص مد يدو مورد اساس

 یکنترل رواناب شهر یها روش نیشوند و همچن يم دهینام یا سازه ریغ یها روش کنترل درتا که عمدتا  اي

 (. 9421 ،يو ع دالله يشوند، است )اسمعل يم دهینام یا سازه یها روش که عمدتا 

شعهرها از تملعه    یتعام  و هعاد   یها الزم در قالب یرن داتیو تدارک تمه یا منطقه یها يبررس انجام  

 یدهايع ها و بازد يشود. بررس يم يتلق دهيپد نيبار ا انيز یها امدیپ او مقابله ب يابيارز یاقدامات مناسب برا

قعرار   يآبرفتع  یهعا  نهشعته  یوکه بعر ر  لیشهرستان اردب ايآبر ی نکته است که حوزه نيا ديآمده مؤ عمل به

شهر احداث شده اسعت و بعا توتعه بعه      يسطح یها آب يباشد که زهکش يکم م اریبس بیش یگرفته دارا

کننعده و   تمع   یهعا  باشد، کانعال  يم يشمال -يو تنوب يشرق شمال -يغرب منطقه که تنوب يموعم بیش

 لیع کعه از تنعوب شعهر اردب    یاچ  يلیخبال ی رودخانه ياصل ی دارند. شاخه يتنوب -يتهت شمال این ياصل

از  يباشعد. قسعمت   يرا دارا مع  يسعطح  یهعا  آب ی هیع تخل فعه یوظ ی حوزه يبه عنوان زهک  اصلگارد  يم

سعمت   منطقعه بعه   بیشع  بعه  با توتعه  این يشود و بخش يم لیشوراب ی اچهيتنوب وارد در يسطح یها آب

در شعهر   ياحعدا   یها توان گفت کانال يم يشود. به یور نس  يم يسو در شمال شهر زهکش قره ی رودخانه

 ايع برخعوردار ن عوده و    يمناس  يفو  از یراح یها ستمیکه س باشند و به علت آن ينم يمناس  بیش یدارا



 

مهندسعین مشعاور   باشند) يمع  ييبنعا  ريع و ز يمشعکالت و معضعالت اساسع    یانعد دارا  نشده يیراح ي،اصول

 (.9433،ريموت

بعه   لیع شعهر اردب  يتوپعوگراف  يک یرف،سد از ر ينظر م آمده به عمل به یها يتوته به موارد فو  و بررس با  

 دهیع چیپ اریبسع  ياراضع  یو کعاربر  یاز شهرسعاز  يناشع  راتییها و تغ از تمله وتود روخانه يمختلف ليدال

و  یآور جم يهعا  سعتم یس يو یراح ياز بارندگ يناش یها رواناب کنترل و مديريتل،یدل نیباشد.  به هم يم

 يشعود، الاامع   يکشورمحسعوب مع   ياز منعایق کوهسعتان   يکع يکه  لیدر شهر اردب يسطح یها آب تيهدا

ی معورد مطالععه،    چنین از یرف ديگر، ت یین ت عات منفي تغییرات کاربری اراضي در محدوده هم باشد. يم

 گیرانه مؤ ر واق  شود. تواند در اقدامات پی  مي
 

 کلیات -4-9

 تعاریف -4-9-4
گوينعد. بعه علعت گسعترش      9شهرها را هیدرولوژی شهریی سیکل هیدرولوژی و بیالن آب درون  مطالعه  

ها و غیره میاان نفوذ آب در زمعین   بام ها، پشت سطون غیر قابل نفوذ در سطه شهرها نظیر آسفالت خیابان

دست رودخانه در نواحي پايین شهر افااي  يافته و منجر به افااي   يابد. سیالب اغلب در پايین کاه  مي

 (.9432گردد)مظفری، ها مي فرساي  در کانال

ی شهری قرار داشته و کلیه بارش واق  شده بر روی آن از  قسمتي از شهر که به یور کامل در محدوده  

 (.4،9119نام دارد )پالوستل 9ی آبخیا شهری شود، حوزه ی خروتي در داخل مرز شهر تخلیه مي يک نقطه

 ی هیدرولوژیک آب چرخه -4-9-2
تعا   ی زمعین وتعود دارد کعه بعه اشعکال مختلعا تابعه        و گاز در سطه کره آب به سه حالت ماي ، تامد  

ها، تشعکیل و حرکعت ابرهعا، بعاران و ريعاش بعرف،        ها و درياچه ی آبي اقیانوس شود. ت خیر آب از پهنه مي

 های دينامیکي آب هستند. تريان رودخانه و حرکت آب در زيرزمین تن ه

ی  آيند ی یعي، شامل تغییعر حعاالت مختلعا آب از مرحلعه    ی هیدرولوژيک آب در فر به یور کلي چرخه  

باشعد. معمعوال  گفتعه     ی چرخعه معي   ت خیر، تراکم، بارش، تشکیل رواناب و نفوذ در زمین يا ت خیر و ادامعه 

ی شهری با افااي  میاان سرعت و کاه  نفوذ آب در زمین باعث بر هم زدن نظم ی یعي  شود توسعه مي

گردد. مديريت رواناب شهری در تالش است تا با کاه  سعرعت و حجعم    مياين چرخه در مقییاس محلي 

تريان رواناب، شرايط ی یعي ق ل از توسعه را حفظ کند. اين مسئله يک موضعوع بسعیار مهعم و نیازمنعد     

ی پیشنهادی  باشد. بنابراين یران بايد ا رات الگوی توسعه های مختلا مي ريای و یراحي در مقیاس برنامه

 های مناسب و خاص مديريتي بر رواناب در نظر داشته باشد. لب استراتژیرا در قا

 ی آب تأثیر انسان بر چرخه -4-9-2-4

                                                

1-Urban hydrology 

2-Urban catchment

3-Pahl-Wostl



 

ها که در تکاپوی پیشرفت نعه بعه    ی آب دارد و انسان بر عوامل ی یعي، انسان تأ یر عمیقي بر چرخه عالوه  

باشعند تعأ یر شعديدی بعر فرآينعد کعاه  آب و آلعودگي بیشعتر آن          همراه ی یعت بلکه در مقابل آن معي 

 گاارند. مي

هعا و تغییعر    درختعان تنگعل   رويعه  امروزه رشد روزافاون تمعیت تهان و افااي  مصرف آب، قطع  بعي    

های نامناسب و غیعر اصعولي    ی آب، شیوه کننده اکوسیستم ی یعت، رشد شهرسازی و افااي  صناي  آلوده

ی معنظم   های مصنوعي همگي از عوامل نعابودی چرخعه   کشاورزی، احداث سدهای مخاني و ايجاد درياچه

ی بشعری محسعوب     ديعد بعرای تامععه   هعا نعوعي ته   ی آن باشند که در نهايت همعه  آب در سطه تهان مي

 شوند. مي

 رواناب سطحی -4-9-9
فاکتورهای اساسي در محاس ات رواناب سطحي، پارامتر نفودپايری سطحي است که به صعورت تعامعي     

توسط محققین مختلا تعريا و تحقیق شده و روابط مختلفي بعرای تخمعین آن ارائعه شعده اسعت. ايعن       

های کامپیوتری محاس ات رواناب گنجانعده شعده اسعت. در     در اک ر مدلی هورتون  پديده به صورت رابطه

ی غالب، تريان سطحي يا تريان سري  است کعه يکعي از ا عرات مشعخص      های آبخیا شهری، مؤلفه حوزه

 (.9421ی شهرسازی است )اسمعلي و ع داللهي،  پديده

 مکانسیم تشکیل رواناب سطحی -4-9-1
ی شاخ و برگ گیاهان تاب شده که در اصعطالن   وسیله شروع بارش به مقداری از باران در یول لحظات  

هعای   ی بارندگي مقداری از آن به عنوان بازداشت سعطحي در گعودال   و با ادمه شود به آن گیرش گفته مي

کند. پس از اش اع شدن ذرات خعاک   شود و افاون بر آن آب باران به درون خاک نفوذ مي زمین ذخیره مي

ای، آب در سعطه خعاک تعاری شعده و      های آب و رسیدن ریوبت خاک به حد ظرفیعت مارععه   از مولکول

 (.9294، 9دهد )هورتن طحي ميتشکیل رواناب س

 اصول و مفاهیم آبخیزداری شهری -4-9-5
ی پايعدار   برداری است که براساس اصول و الگوهعای توسععه   مفهوم آبخیاداری، فراهم نمودن امکان بهره  

های آبخیا غیر شهری به شهری، در نتیجه تغییر کاربری اراضعي از حالعت     گیرد. با ت ديل حوزه صورت مي

هعا و مععابر(    کشاورزی، مرتعي و تنگلي( به شهری )مسکوني، صعنعتي، تجعاری، ورزشعي، تعاده    ی یعي )

ی اخیر، شهرها بعا رشعد    ی به وتود آمده است. در دو دههای تحت عنوان آبخیاداری شهر موضوع پیچیده

ی گسترش اراضعي شعهری، مهعاترت بعه شعهرها،       سري  تمعیت و شهرسازی روبرو بوده و هستند، پديده

عه ناهمگون اقتصادی و نفوذناپاير شدن حوزه در ا ر توسععه شعهر باععث تغییعر رژيعم هیعدرولوژيکي       توس

شود و باعث کاه  زمان رسعیدن   ها به رواناب ت ديل مي که بخ  بیشتری از بارش حوزه گرديده به یوری

معدت   وتعاه آن به مسیل گرديده، از سوی ديگر رژيم بارش غالب در کشور به صورت رگ ارهعای شعديد و ک  

هعا و   رو رودخانعه  دهد، از ايعن  بهاره و بعضا  تابستانه است که فرصت نفوذ باران به داخل خاک را کاه  مي

                                                

1- Horton 



 

خیعای و خسعارت ناشعي از آن     های آبخیا شعهری از درتعه ريسعک زيعادی بعرای سعیل       های حوزه مسیل

 (.9429پور،  برخوردارند )لگايان و حجي

های م ارزه با فرساي  تشديد شونده توأم با کعاه  و   ر قالب برنامهپیشگیری، کاه  يا مهار فرساي  د  

ی مصنوعي مناب  آب زيرزمیني  مهار رسوبات ناشي از فرساي ، کاه  خسارات سیل، خشکسالي و تغايه

های مکانیکي و  داری( و در مواردی تأمین آب از یريق احیای مناب  خاک و آب با استفاده از روش )آبخوان

های آبخیاداری از ارکعان و اصعول آبخیعاداری در م احعث مربعوط بعه آبخیاهعای         ر قالب یرنبیولوژی، د

متشکل از اراضي تنگلي و مرتعي به یور غالب و يا همراه با اراضي غیر تولیدی و کشاورزی در سطون کم 

هعای   توان اند. به یوری که دستیابي به تعادل اکولوژيک در حد در مقايسه با ساير اراضي و در بخ  سراب

ی آبخیا، از مفاهیم اصلي اين بخ  از آبخیاداری معروف بعه   ی یعي بین مناب  خاک، آب و گیاه در حوزه

ای و پايعداری در   های ی یعي بعوده و از الاامعات اقعدامات حفعاظتي، احیعايي و توسععه       آبخیاداری محیط

؛ 9229و همکعاران،   9؛ بعروکس 9269، 9شعود )کاپلنعد   چارچوب راه ردهعای معديريتي آن محسعوب معي    

 (.  9119، 4موهارانا

در اصول و مفاهیم تعريا و مشخص شده مربوط به آبخیاداری شهری و روستايي، گرچعه دسعتیابي بعه      

هعای آبخیعای مشعرف بعه       یعي بین مناب  خاک، آب و گیاه در حعوزه یهای  تعادل اکولوژيک در حد توان

نظر قرار گرفتعه و رعايعت    نیا مطرن است، اما ضرورت دارد اصول زير به دقت مد هریشهرها يا پیرامون ش

 شوند:

های برون شهری همراه با تلوگیری و مهار ورود خار  سازی پايدار شهرها از هجوم و ورود سیالب ايمن  -9

 شهرها.ی  و خاشاک و رسوبات ناشي از فرساي  در آبخیا مشرف به شهرها يا پیرامون شهری به محدوده

ها بعه منعایق خعارج     های درون شهری، ساماندهي و هدايت بدون خطر سیالب پیشگیری، مهار سیالب -9

 ها. شهری با توته ويژه به ازوم مصون و ايمن بودن منایق آبگیر از خطر تمرکا و تجم  سیالب

و استفاده آوری، استحصال، هدايت  ی زهکشي در منایق مختلا شهری با هدف تم  ساماندهي ش که -4

 های درون شهری به منظور پیشگیری از آب گرفتگي معابر. از رواناب

هعای   های سعطحي و سعیالب   آماي  اراضي شهری در ارت اط مستقیم با خطرات تمرکا و تجم  رواناب -9

 ها در مصارف شهری. سازی امکانات استفاده از آن درون و برون شهری همراه با فراهم

ای خاک و زمعین بعه خصعوص رانع  و لغعاش زمعین در منعایق         اع حرکات تودهپیشگیری و مهار انو -2

 شهری.

بنايي برای ايجاد فضاهای س ا درون و پیرامون شهری به خصوص برای ايجاد  فراهم سازی امکانات زير -6

بعرداری در زمعان    ها يا نقاط امن بعرای بهعره   ها، مقاصد تلطیا هوا و کاه  آلودگي آن و پناهگاه تفرتگاه

 (.9436حوادث غیر مترق ه )قدوسي، 

                                                

1-Copland 

2-Brooks

3-Moharana



 

هعای   ی مجموعه بحعث  فاکتورهای زيادی در بحث آبخیاداری شهری مورد بررسي است که در بر گیرنده  

 (:9436گل ابايي و همکاران،زير است )

 ها. ها و مديريت آن رواناب -

 برداری از آن. فاضالب شهری و بهره -

 .9ی تايره گرمايي پديده -

 ب، هوا و خاک.های آ وضعیت آالينده -

 زباله و بازيافت آن. -

 الگوسازی شهرسازی. -

 م لمان شهری. -

 ها و اوقات فراغت. تفرتگاه -

 های احتمالي مانند سیل، زلاله و غیره. مقابله با بحران -

 های آبخیز شهری کاربری اراضی حوزه -4-9-6
برخعوردار اسعت.   ای  شناخت کاربری اراضي در خصوص کمیّت و کیفیت رواناب شعهری از اهمیعت ويعژه     

رود. اصعوال    هايي است که همراه رواناب انتظعار معي   ی میاان و نوع آلودگي معموال  نوع کاربری نشان دهنده

ای کعه نیعاز    شعود. در منطقعه   ها تعیعین معي   براساس نیاز ساکنان منایق شهری، کاربری اراضي اين حوزه

اضي اختصاص بعه معوارد صعنعتي خواهعد     ای از ار صنعت مردم را به يکديگر تم  کرده است، بخ  عمده

اداری، کاربری  -های دولتي متمرکاند، اراضي به حالت تجاری ها و بخ  ای که ارگان داشت و يا در منطقه

گیرد. اگر چه  پیدا خواهند کرد. یراحي کاربری اراضي شهری توسط معماران و یراحان شهری صورت مي

ی کم ود  ی اخیر مسئله دنظر قرار نگرفته است، لکن در دههتاکنون استفاده از رواناب شهری در یراحي م

ی استفاده از آب باران  ها، به مسئله مناب  آب در سطون تحقیقاتي مد نظر قرار گرفته است. در اين یراحي

 (.9421و رواناب در منایق شهری توته شده است )اسمعلي و ع داللهي، 

ی اخیر بعرای   ها در سي ساله ری متناسب با قدمت آنهای زهکشي رواناب شه معیارهای یراحي سیستم  

تعری نسع ت بعه     هعای کوتعاه   اند. معموال  برای منایق مسکوني دوره بازگشت های متفاوت ارائه شده کاربری

شود. اين معیارها با توته به نگرش به رواناب شهری به عنوان يعک من ع     منایق تجاری در نظر گرفته مي

تعر روانعاب شعهری را از     اند. در اين نگرش بايد هر چعه سعري    ا شده توسعه يافتهآلوده کننده، مااحم و تل

ها، درياچعه و دريعا ريخعت. در ايعن خصعوص       های پايرنده نظیر رودخانه منایق شهری خارج کرد و به آب

های زهکشي هر چه نفوذناپايرتر باشند، بهتر است. مهندسین با اين نگرش با انواع مصعاله بتنعي،    سیستم

 های متفاوتي را  ها، ساختمان های ی یعي را تغییر داده و در تهت افااي  راندمان هیدرولیکي آن راههآب

 ساخت بشر باشد. شود. سیل ممکن است ی یعي و يا دست تهت انتقال بخشي از سیل استفاده مي

                                                

سطون تیره رنگ در يک شهر، گرمای گسیل شده از سوی خورشید را تاب کرده بخشي را در خود نگاه داشته و 1- 

ی  شود که آن را پديده کنند که اين امر باعث گرم شدن هوای ایراف مي قسمتي را با یول موج بلند از خود سای  مي

 گويند."تايره گرمايي"
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Abstract: 

Development of cities, construction of highways,wide streets and airports and 

so impenetrable natural lands and the problem of the origin of runoff from 

precipitation to heavy rains in cities and urban facilities. Studies show that the 

relative can be constructed with channels for drainage of surface waters in the 

city of Ardabil not have proper slope and because of the design of these 

systems is not appropriate or principles, are not designed the problems and the 

Constitution and the underlying. In this study parameters runoff including 

average slope, area, annual rainfall, rainfall intensity, land use type surface, 

along the path of runoff and the sub basintime of concentration in three 

periods (1349, 1367, 1393) considered and the is estimated values. After 

calculating the values of each of the factors examined in each sub basin, the 

maximum peak discharge rate direct runoff with return periods between 2 and 

100 years, respectively, and the model simulated land use changes on the 

horizon (CLUE-S) in 1400 were compared and it was concluded that the 

increase in impervious surfaces Urban runoff is a result of urban development 

increases. The problems direct runoff management system in Ardebil by 

region and area studied and management options, including marshes removed 

through conventional measures like the aquifer through wells watershed 

management to facilitate the collection, was guidance and surface water.The 

results showed that the comprehensive survey, which was conducted in 

Ardabil in terms of surface water can be more aristocratic in discussions and 

decision-making and crisis management issues related to the formation based 

on the studies can be applied. 
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