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  چکیده

ب آلوده اجاري شدن روان واسطه بهمعابر، اختالل در سیستم عبور و مرور، آلودگی منطقه  گرفتگی آبکنترل وقایعی مانند 

ریزان  مناطق مسکونی و تأمین امنیت جانی، مالی و روانی شهروندان همواره دغدغه خاطر طراحان و برنامه یزدگ لیسو 

جمعیت و تبدیل اراضی  روزافزونشهري در اثر ازدیاد  تأسیسات. گسترش اماکن و شهري و مهندسین آب بوده است

باعث برهم  درمجموعکه  است شدهاي کشاورزي، مرتعی و جنگلی به اراضی شهري همواره موجب بروز مشکالت عدیده

هاي آبخیز گردد. عدم تعادل هیدرولوژیکی حوزهخوردن شکل طبیعی اکوسیستم و تعادل هیدرولوژیکی این مناطق می

شود بلکه موجب فرسایش خاك، افزایش آلودگی در قسمت پایاب ان پایه میهاي بزرگ و کاهش جریموجب سیل فقط نه

 هاي آبمدیریت  گاهی را در پی خواهد داشت.گردد و ناپایداري نظام سکونتهاي زیرزمینی نیز میو کاهش تغذیه سفره

دانست، امروزه میمازاد  هاي آب تر عیسرکار اصلی را جمع و دفع هرچه دیدگاه سنتی که راه برخالفسطحی شهرها 

متکی بر این دیدگاه است که رواناب شهري یک منبع آب براي استفاده مستقیم و یا منبعی براي کاهش فشار بر منابع 

، باید شیوه بهاست گرانباشد. رواناب ناشی از بارندگی در شهرها یک منبع ارزشمند و آب شرب محدوده شهرها  می

- فیت این منبع و فنون استفاده معقول و منطقی یافت و اجرا کرد. امروزه از روشمناسبی را براي حفاظت از کمیت و کی

زمان  لیتحوهاي مختلفی براي افزایش نفوذ آب در خاك، افزایش مقاومت سطوح شهري در مقابل حرکت جریان آب ( 

 میزان نظیر اقلیمی یطشرا نمودن . لحاظشوده مجدد از رواناب استفاده میسازي و استفادچنین ذخیرهتمرکز ) و هم

 ممکن ایران شهري آبخیزهاي در را ها سازه این از صحیح استفاده تواند می شهري اراضی کاربري و وضعیت خاك ،هابارش

 شرایط با تا رسید مناسبی نتایج به توان می محلی مصالح از آو استفاده احداث چگونگی و فرم در با تغییراتی و سازد

  .نماید پیدا الزم را انطباق ایران کشورمان

  سیالب، ، آبخیز شهريگرفتگی آب، هاي مدرنرواناب شهري، روش کلمات کلیدي:

  

  مقدمه

اول سیالب در مناطق شهري که در اثر طغیان  در حالت توانند از دو نوع کامالً متمایز باشند،هاي شهري میسیالب

یک مورد خاص سیالب در  عنوان بهتواند در حالت دوم سیالب شدید شهري می و شوند گرفتگی آبها دچار آب رودخانه

ها در معابر و ساختمان گرفتگی آبنظر گرفته شود، در این مورد شدت بارندگی روي مناطق شهري ممکن است باعث 

ها و غیره احداث راه، فرورفتگی بزرگزیرگذرهاهاي قدیمی، هاي زیادي در آبراههمناطق پست یا در مناطقی که ساختمان

شوند و عموماً در باران شهري ایجاد می آوري جمعهایی عمدتاً در اثر عدم کفایت سیستم اند، شود. چنین سیالبگردیده

حیدري، ( شودتر میکنند، شرایط وخیمها را مسدود میحوزه ها یا خروجیها و کانالهایی که ورودي لولهاثر آشغال

جاري شدن  واسطه بهمعابر، اختالل در سیستم عبور و مرور، آلودگی منطقه  گرفتگی آبمانند  کنترل وقایعی ).1384

مناطق مسکونی و تأمین امنیت جانی، مالی و روانی شهروندان همواره دغدغه خاطر طراحان و  زدگی سیلآلوده و  رواناب

تواند براي جوامع بشري می ها آندر طراحی صحیح  انگاري سهل هرگونهو  ریزان شهري و مهندسین آب بوده است. برنامه
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هاي آن سطوح شوند و از  مشخصهمناطقی با تمرکز فعالیت انسانی توصیف می صورت بهمناطق شهري  باشد. آفرین مشکل

 شهري آبخیز هاي حوزه هاي مشخصه از دیگر یکی هاي ساخت دست بشر است.وسیع و وجود آبراهه نفوذناپذیر

 و رسند می خود اوج به جریان فرایندهاي خود زمان کمترین در که باشد می بارش فرایندهاي به جریان سریع العمل عکس

 به وجود ما براي شهري هاي سیالب خطر از جلوگیري الزم تمهیدات ایجاد براي کمی زمان تمرکز زمان کمترین با

هاي آبخیز باالدست، همچنین پدیده به سمت حوزههاي اخیر و رشد سریع شهرها  نشینی در دههافزایش شهر .آورد می

تأثیر  تحت شدت بههاي شهري رواناب را در حوزه -هاي بارشتغییر اقلیم و تأثیر بر الگوهاي مکانی و زمانی بـارش، فرآیند

معموالً هر کانون و جمعیتی است که  هاي زیرساختهاي شهري یکی از ها و روانابسیستم مدیریت سیالب قرار داده است.

یابد. ایمنی و آسایش شهروندان همواره و متناسب با توسعه و گسترش شهر و نیاز به خدمات مربوطه توسعه می تدریج به

هاي مرتبط با اخیر در دیدگاه قرن نیم. تحوالتی که طی بوده استسطحی  هاي آبهاي مدیریت جزو اهداف سیستم

بندي اقدامات و تجارب ها و جمعالمللی درباره این دیدگاههاي بین، تحقیقات و بررسیرخدادسطحی  هاي آبمدیریت 

-ها و الزامات محلی را میحاکی از آن است که شرایط و امکانات، محدودیت درمجموعکارکردي در مناطق مختلف جهان، 

سطحی را  هاي آبت هاي جدید، عرصه مدیریهاي نوین در نظر قرار داد زیرا دیدگاهسازي دیدگاهباید در جذب و بومی

ها ) داشته وظایف بیشتر و مازاد و سیالب هاي آبهاي سنتی(ایمنی و آسایش شهروندان در برابر تر از جنبهگسترده

هاي بومی و محلی، و توجه به شرایط ویژگی تأکیدسازد. هاي مسئول مطرح میها و نهادجدیدي را براي سازمان چندجانبه

هاي اساسی شود زیرا امکانات و محدودیتسطحی تلقی می هاي آبمدیریت پایدار  سوي بهیک مرحله اصلی از حرکت 

گیرد. عالوه بر شرایط طبیعی توپوگرافی و ها و فنون  جدید در نظر میخاص هر شهر را براي انتخاب و کاربرد انواع روش

  باشد.میهاي اجتماعی و اقتصادي و الزامات سازمانی و حقوقی نیز مطرح اقلیمی، ویژگی
  

  سطحی هاي آبرویکرد مدرن براي مدیریت کیفیت و کمیت 

دیگر) امکان و  تأسیساتها و تبدیل مناطق بایر به اراضی شهري (احداث ساختمان، خیابان و شهرسازي و توسعه شهر

-سمت جوي دهد و  درنتیجه رواناب با حجم و سرعت بیشتر بهکاهش می شدت بهفرصت نفوذ آب باران به درون زمین را 

خود، تشدید قدرت فرسایش جریان آب و افزایش بار آالینده در رواناب  نوبه بهگردد و این شرایط سرازیر می ها آبراههها و 

و غرقاب شدن معابر و اماکن  گرفتگی آب). افزایش حجم و آبدهی رواناب شهري خطر  Wulliman, 2005را به دنبال دارد (

مشکالت تردد و ترافیک مسئله  بر عالوهند و جاري شدن باران در سطح اراضی شهري کعمومی و خصوصی را بیشتر می

سازد. رواناب ناشی از بارندگی در شهرها یک سطحی و زیرزمینی پذیرنده رواناب شهر را مطرح می هاي آبآلودگی منابع 

ین منبع و فنون استفاده معقول و ، باید شیوه مناسبی را براي حفاظت از کمیت و کیفیت ابهاست گرانمنبع ارزشمند و 

منطقی یافت و اجرا کرد. رشد فزاینده جمعیت شهري در سالیان اخیر و در آینده، بشر را ملزم به معرفی و استفاده از 

جداگانه و یا همراه با  صورت بهدور  چندان نه آیندهکند.جریانات ناشی از مناطق شهري، ممکن است در منابع جدید آب می

یک منبع مهم جهت استفاده براي مصارف بهداشتی، آبیاري کشاورزي و یا حتی براي تولید آب  عنوان بهفاضالب، 

که براي  است دهیرسالمللی به این نتیجه بین دار دامنهها و تحقیقات گسترده و قرار گیرد. بررسی مورداستفادهآشامیدنی 

باید اقدامات منابع آب و خاك می ازجملهزیست و منابع طبیعی هاي منفی شهرسازي و توسعه شهرها بر محیطمهار پیامد

در جهت احیاي چرخه طبیعی آب شهر صورت پذیرد. تقلید از چرخه آب شهر و فرایند و احیاي شرایط  يا افتهی سازمان

نترل شوند و از باید مهار و کها میدر تشدید حجم و اوج رواناب مؤثرطبیعی در عمل به مفهوم آن است که عوامل مولد یا 

سطحی شهرها  هاي آبشود. رویکرد نوین یا مدرن به مدیریت هاي شهري جلوگیري رواناب لهیوس بهزیست آلودگی محیط

کنند، یعنی شود که در جهت احیاي مصنوعی چرخه طبیعی آب در شهر عمل میها و فنونی اطالق میاساساً به روش

جاري ناشی از بارندگی در سطح شهر به حد و میزانی  هاي آبمیزان آلودگی در ها و کوشند حجم و اوج آبدهی روانابمی
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فراتر  ها آنتقلیل یابد که قبالً پیش از توسعه اراضی شهر در اراضی بایر پیرامون شهر قدیم وجود داشت. برخی از ملل از 

یک سلسله از  صورت بهه و آن را رفته آنچه سهم شرایط طبیعی پیش از احداث و توسعه شهر بوده، معلوم و مشخص نمود

اند رسمی و قانونی اعالم نموده صورت بهباید بدان دست یابند، سطحی که می هاي آبهاي مدیریت اهداف کمی معین طرح

)British, 2002.(  

باید در سطح کالن هاي امروزي میکنند و طبق دیدگاهو فنونی که در جهت احیاي شرایط طبیعی عمل می ها روش

شود که در یک قطعه کوچک ملک خصوصی انجام می ییوسازها ساختترین سطوح اجرایی (در سطح ریزي تا پایینامهبرن

  از: اند عبارتوار و فهرست اختصار بهقرار گیرند  موردتوجه) 

 تسهیل و تشدید نفوذ آب باران در خاك منظور بهپذیر در اراضی شهري، افزایش سطوح نفوذ 

  کاهش اوج آبدهی جریان  درنتیجهزمان حرکت رواناب و  تحویلکاهش سطح نفوذناپذیر شهرها، که منجر به

 گرددزیرزمینی شهري می هاي آبسطحی، تسهیل و تشدید نفوذ آب باران در خاك و افزایش پتانسیل تغذیه 

 ه به مفهوم جلوگیري از کنترل رواناب در منشاء یعنی جلوگیري از حرکت رواناب روي سطوح اراضی شهري ک

 باشدتشدید آلودگی رواناب می

  ترین بخش کوچک، ساده، بسیار متعدد و پراکنده در سطح شهر براي بازداشت آلوده تأسیساتاستفاده از انواع

 هاي ممکنترین روشرواناب و تصفیه آن به ساده

  و به کمک تجهیزات کارآمد رمؤثهاي منظم و مستمر معابر و اماکن عمومی به روش سازي پاكتنظیف و 

 سازي و آموزش همگانی و جلب مشارکت مردم براي حفاظت از محیط زیست و پاکیزه نگهداري شهرآگاه 

 منطقه فرادر سطوح مکانی مختلف ( محله، ناحیه، منطقه،  مؤثرهاي اي از اقدامات و روشاستفاده از زنجیره ،

  کل شهر، سراسر حوزه آبخیز )

هاي مختلفی براي افزایش نفوذ آب در خاك، افزایش مقاومت سطوح شهري در که اشاره شد امروزه از روش طور همان

شود که سازي و استفاده مجدد از رواناب استفاده میچنین ذخیرهزمان تمرکز ) و هم لیتحومقابل حرکت جریان آب ( 

هاي نوین مدیریت را احیاء کنند. تمامی روش شهري يوسازها ساختکوشند سیستم طبیعی پیش از توسعه و همگی می

رواناب را بازسازي نموده و میزان فرسایش  - گیرند تا شرایط طبیعی بارش رواناب، از طبیعت و چرخه آب شهر الهام می

 و ها دولت بلکه شود،ینم یتلق فراوان و یتناهیال نعمت کی عنوان به آب امروزهخاك و بار آلودگی رواناب را کاهش دهند. 

. آورند عمل به عاتیضا و اتالف نیباکمتر را يبردار بهره حداکثر دیبا آن ریذخا از که اندبردهی پ نکته نیا به دانشمندان

 در آب منابع زانیم مبناي بر کشوري هر و. شود یم یتلق کشورها ي توسعه يزیر برنامه از یبخش آب، منابع تیریمد

نحوه مدیریت رواناب شهري و  .کند اجرا موجود آب منابع از نهیبه برداريبهره براي را یخاص برنامه و ياستراتژ دسترس،

 افتهی توسعه ها آنمدیریت  منظور بههاي جدیدي انواع روش تاکنونبوده و  رییتغمسیالب شهري در طی سالیان متوالی 

شامل کنترل جریانات شدید  ،یطیمح ستیز يها يآور فنتر و مبتنی بر هاي کوچکهاي جدید در مقیاساست. روش

ها، زهکشی خاك، آسفالت نفوذپذیر و براي جریان سطحی، تاالب شده ساختههاي بیولوژیکی طبیعی و یا توسط سیستم

  ها بوده است. این سیستم باتیترک ازبسیاري دیگر 
  

  و هدایت ناودان ها بام پشتآب  سازي ذخیره

-هاي استحصال آب باران براي آبیاري فضاي سبز خانگی میاز روش هاي کوچک آب، یکیاستفاده از مخازن یا بشکه

-باشد، مینفوذ می رقابلیغ، ها بام پشتتوسط  شده اشغالسطح وسیعی از مساحت شهر متعلق به فضاي  که ییازآنجا باشد.

آبیاري فضاهاي سبز از آن  منظور به بعداًو  سازي ذخیرهاستفاده دوباره  منظور بهتوان آب حاصل در زمان وقوع باران را 

جلوگیري از ورود حجم زیادي از آب به  -2در مصرف آب  جویی صرفه - 1این کار چندین مزیت دارد،  . استفاده نمود،
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جلوگیري از  عمالًهایی کارایی الزم را ندارند) و در زمان وقوع چنین باران اکثراًسیالب شهري (که  آوري جمعسیستم 

سازي در مناطق خشک و رسد که سیستم ذخیرهباشد. چنین به نظر میمی دست پاییناطق معابر و من گرفتگی آب

 گونه ایندر  ،مند نیستند صرفه اقتصادي الزم را نداشته باشدفراخشک که چند بار در سال بیشتر از نزوالت آسمانی بهره

هاي درون مناسبی به باغچه طور بهر خانه، رها کردن در جوي کنا جاي بهرا  بام پشتتوان خروجی لوله فاضالب موارد می

  حیاط منزل و یا جلوي خانه هدایت نمود.
    

  
  : مخزن ذخیره باران و هدایت آب باران به درون باغچه1شکل شماره 

  

  مخازن نفوذ آب باران

رواناب ناشی از رگبار و عبور آن در خاك  آوري جمعجهت  کاررفته بهزمینی مخازن نفوذ آب باران، ساختارهاي زیر

، شامل یک منهول و یک مخزن هدایت اتاقِهستند مخازن نفوذ، رواناب در سطح زمین را جمع و آن را به یک سیستم دو 

رسد و شود جریان به یک نقطه لبریز شده میباشد. زمانی که این اتاق پر میمی گیر رسوبکند. منهول داراي حوضچه می

کنند. هاي مخزن امکان نفوذ آب به داخل خاك را فراهم میکند. سوراخدار) شروع به پر شدن میدوم (مخزن سوراخاتاق 

پایین  زیرزمینی هاي آبها نفوذپذیري زیادي دارند و تراز  نفوذي را در مناطقی که خاك هاي آبتوانند مخازن نفوذ می

زیرزمینی، مخازن نفوذ براي مناطق صنعتی و تجاري توصیه  هاي آبهستند، کاهش دهند. به دلیل جلوگیري از آلودگی 

شوند، هر دو تا سه سال نیاز به الیروبی دارند. رسوبگیر جمع میاند. این مخازن جهت حذف موادي که در حوضچهنشده

زمینی کم است، زیر هاي آبمخازن نفوذ آب باران در مناطقی که خاك داراي نفوذپذیري باالیی است و احتمال آلودگی 

  ).EPA, 1999باشند( می مؤثربسیار 
  
  

  
  : نمایی از مخزن نفوذ آب باران2شکل 
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  نفوذ آب باران  هاي چاهک

وسیله سنگ الشه پر به ها آناي هستند که پس از حفاري درون جذبی، مخازن کوچک مکعبی یا استوانه هاي چاهک

اتیلن مشبک هاي پلیبتنی یا حلقه ساخته پیشهاي با یک تیغه یا غالف از جنس آجر، بلوك ها آنشود و دیواره می

جذبی با تسهیل نفوذ آب به داخل خاك باعث  هاي چاهکشود. پر می دانه درشتپوشانده شده و اطراف و درون با مواد 

کنند کمک می زیرزمینی هاي آبه شوند و همچنین به تغذیو تصفیه رواناب می درحرکت تأخیرکاهش حجم و ایجاد 

)CIRIA, 2007 .(  
  

  نفوذ غیرقابلتر از سطوح طراحی فضاي سبز پایین

دهند، لذا نفوذ منطقه شهري را تشکیل می غیرقابلدرصد از سطوح  25تا  20 تقریباًها در فضاي شهري سطح خیابان

- دهد و فقط به انباشته شدن سیالب کمک میهاي روان در سطح شهر را تشکیل میاین سطوح منبع عظیمی از سیالب

 که آن ازجملهاز سیستم پاالیشی انتقال دهیم.  نوعی بهاجراي این سیستم در معابر الزم است که سیالب را  منظور بهکند. 

  ).1389تر از سطح جاده ساخته شوند (شیروي، درختکاري وسط خیابان، بلوارها و فضاي سبز کنار خیابان پایین
  

  خیره موقت رواناب مخازن ذ

ذخیره سطحی هستند که با ذخیره موقت  تأسیساتموقت رواناب، مخازن و یا  نگهداشتهاي استخرها یا حوضچه

. )Michael, 2004( شوندحاصل از بارندگی و کنترل جریان خروجی، موجب کاهش اوج آبدهی سیالب می رواناب

 باشد.می  ها آنهاي نگهداشت موقت رواناب، وجود فضاي کافی جهت احداث موضوع در استفاده از حوضچه ترین مهم

ها و برخی فضاهاي باز شهر است که هاي تعدیل سیالب، قطعات فضاي سبز، پاركهاي مناسب براي احداث حوضچهمکان

آب ها باید عمق حوضچه گونه اینباید به خطوط اصلی زهکشی نزدیک باشند. همچنین در انتخاب مکان مناسب براي می

موارد ضروري است. همچنین حفظ  ازجملههاي جانبی حوضچه نیز سازي دیوارهقرار داد. ایمن مدنظرمنطقه را  زیرزمینی

  باشد. داري مستمر میکارایی حوضچه مستلزم الیروبی و نگه
 

   
  نگهداشت و کاهش دبی اوج منظور به: نمایی از مخازن ذخیره 3شکل 

  

  مخازن ذخیره دائمی 
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یک حوضچه دائمی عمل  صورت بهتنها جریان پایه  برقرار است این نوع مخزن  که آن در اوقات خشک و بدون بار

رود. در مواقع سیالبی جریان ورودي به حجم نموده و سطح آب حوضچه از سطح فوقانی بخش دائمی مخزن باالتر نمی

کند که در باالي مخزن دائمی قرار و بخش دیگري از مخزن را اشغال میشود موجود در بخش دائمی مخزن افزوده می

بوده و کیفیت  مؤثرنشینی رسوبات ورودي به حوضچه مخازن در کنترل و ته گونه اینگردد. تخلیه می تدریج بهدارد سپس 

موقت و خشک،  اشتنگهدهاي هاي دائمی یا مرطوب نسبت به حوضچهحوضچه .بخشدآب را نیز تا حد زیادي بهبود می

در شرایطی  ها آنهاي شهري دارند اما استفاده کنند و کارایی بیشتري در تصفیه روانابغالباً منظر زیباتري را ایجاد می

  اوقات وارد حوضچه یا استخر گردد.شود که یک جریان پایه دائمی در سراسر طول سال یا در اکثر مطرح می
  

  

  

  هاي نفوذپذیرروکش

و محل عبور و مرور  ها ابانیخها و هم در سطح روها و پارکینگیا متخلخل، هم براي روکش سطح پیاده روسازي تراوا

آنکه  يجا بهه رواناب ناشی از آب باران رود و شباهت زیادي به روسازي معمول دارد، با این تفاوت کنقلیه به کار می لیوسا

آن مهار و از جریان  يا ندهیآالهاي زیرین نفوذ کرده و بخشی از در سطح جاري گردد، از طریق روکش نفوذپذیر به الیه

 هاي آباهدافی چون کاهش حجم رواناب، تغذیه  نیتأمها، با ذخیره موقت آب، امکان گونه پوششگردد. اینآب زدوده می

هاي شهري و ابهاي نفوذپذیر همچنین به لحاظ تصفیه روانآورد. روکشزیرزمینی و بهبود کیفیت آب را به وجود می

انواع سطوح  جاي بهتوان هاي نفوذپذیر را می). روکشBrattebo, 2004بهبود کیفیت آن نیز قابلیت باالیی دارند (

اداري و عمومی و حیاط منازل و  يها ساختمانها به کاربرد. روها و پارکینگبراي روکش پیاده ژهیو بهنفوذناپذیر شهري 

باشد. توجه به حجم بار هاي نفوذپذیر میهاي تراوا یا روکشها براي کاربرد انواع بلوكامالك خصوصی جزو بهترین مکان

جلوگیري از انسداد و  منظور به تأسیساتداري مستمر این ترافیکی منطقه، ایجاد زیرسازي مناسب و اجراي برنامه نگه

هاي نفوذپذیر در اراضی شهري  ربرد روکشدر انتخاب و کا کننده تعیینموارد مهم و  ازجمله ها آنگرفتگی خلل و فرج 

ها بیشتر خواهد شد، زیرا در هنگام بارش ها و خیابانایمنی نیز با کاربرد سطوح متخلخل، امنیت بزرگراه ازنظرباشد. می

د (ملکی کننایجاد نمی رانندگیزنند و مشکلی در ها یخ نمیدر زمین نفوذ کرده، بنابراین خیابان سرعت بهبرف و باران، آب 

  ).1389و تقی زاده، 
  

  
  و کاهش آلودگی مبدأنفوذ رواناب ناشی از بارندگی در  منظور به: نمایی از روکش نفوذپذیر 4شکل 

  

    ها باغچه جوي

است که براي جلوگیري از فرسایش و تسهیل  عمق کمخاکی عریض و  یا آبراهه علف کاري شده، کانال باغچه يجو

یا استفاده از موانع کوتاه، چکدم، در طول مسیر  ها جوي باغچه. شیب کم است شدهنفوذ آب به درون خاك علف کاري 
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 ,CIRIAشود (هاي آب نیز زدوده میاز آلودگی اي مالحظه قابلدهد، در این راستا بخش نفوذ رواناب در خاك را افزایش می

 انداز چشمدهد و گردد، بخشی از رواناب را در خاك نفوذ میباعث بهبود کیفیت رواناب می جوي باغچه). استفاده از 2007

  کند.و منظر زیباتري در شهر ایجاد می
  

   
  در کنار خیابان براي نفوذ رواناب ناشی از سطح خیابان شده احداث: نمایی از جوي باغچه 5شکل 

  

  هاي نفوذ ترانشه

شود و معموالً و قطعات سنگ پر می دانه درشتاست درون آن با ذرات  عرض کمترانشه نفوذ یک ترانشه طویل و 

شود و موقتاً ذخیره می دانه درشتدر فضاي خالی مابین ذرات  تأسیساتمجراي خروجی ندارد. رواناب ورودي به این 

هایی همچون کند. رواناب خروجی از اماکن و محوطهنفوذ میها به درون خاك اطراف ترانشه از کف و دیواره جیتدر به

- هاي نفوذ را میتوان به سمت یک ترانشه نفوذ هدایت کرد و به داخل زمین نفوذ داد. بنابراین این ترانشهپارکینگ را می

باید نشه نفوذ میها توصیه نمود، طراحی و اجراي ترابتنی یا در جوار جوي جاي بهتوان براي زهکشی رواناب یک محوطه 

باید بازدیدهاي ترانشه در کاهش حجم و بهبود کیفیت رواناب، می ییآ کارطبق ضوابط فنی صورت پذیرد و براي حفظ 

  ترانشه قبل و بعد از فصل بارندگی انجام گیرد. سازي پاكنوبتی و مرمت و 

  

   
  نفوذ رواناب ناشی از بارندگی باهدفهاي : نمایی از ترانشه6شکل 

  

  زادهاي بارانباغچه
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از مصالح  ها آنهاي زیرین خاك هاي معمولی هستند با این تفاوت که الیهزاد در ظاهر همانند باغچههاي بارانباغچه

هاي گردد. بنابراین مشابه باغچهشود و عموماً یک لوله زهکشی در داخل مصالح نفوذپذیر تعبیه مینفوذپذیر استفاده می

هاي موجود در سطح شهر و ها استفاده کرد. بهسازي باغچهگونه باغچهتوان از اینها میحاشیه خیابانموجود در منازل یا 

هاي هاي ناشی از بارشقادر به پذیرش، نگهداري و نفوذ دادن رواناب که ينحو به ها آنبهبود و ارتقاء مشخصات فنی 

 شود.ی رواناب در منشاء توصیه میهاي کنترل آلودگترین روشیکی از ساده عنوان بهکوچک باشند 
  

  بام سبز 

داري و با جذب و نگه پوشاندهاست که سقف و بالکن یک ساختمان را با پوشش گیاهی  يا هیچندالبام سبز سیستم 

بخشی از حجم باران و با استفاده از فرآیندهاي تبخیر و تعرق و تصفیه، حجم و پیک رواناب را کاهش داده و موجب بهبود 

هاي سبز تا حد گردد. استفاده از بامکیفیت آب و هوا، حفظ زیبایی شهر و جلوگیري از اتالف انرژي ساختمان     می

  زیادي به نوع اقلیم منطقه، میزان و توزیع بارش ساالنه وابسته است 

 
  : نفوذ آب باران در مبدا با نگرش مدیریت رواناب و کاهش آلودگی7شکل 

  

  بازدارندهسیستم زیست 

باشد. این سیستم هاي زیست بازدارنده یکی از راهکارهاي جدید، جهت مدیریت و همزیستی با سیالب میسیستم

شامل سطح خاکی است که توسط گیاهان غیر هجومی (گیاهانی که داراي ریشه عمیق نباشد) پوشیده شده باشد. که 

کشی در زیر شده و یا به و یا وارد سیستم لوله شده شیپاالن هاي زیریسیالب وارد آن شده و توسط این سیستم در الیه

هاي زیرین دهد آب بیشتري در واحد زمان به الیههاي گیاهان اجازه میکند. ریشههاي زیرین و آب زیرزمینی نفوذ میالیه

  ).1389نماید (شیروي، هاي سهمگین جلوگیري مینفوذ کند و از ایجاد سیالب
  

  آبخیزدارياجراي عملیات 

ها و کاهش رسوبات اثر هاي باالدست، در کاهش سیالب، تغذیه آبخوانهاي آبخیزداري در حوضهگیري از طرحبهره

و  بیومکانیکی ، بیولوژیکی ، اي سازه کارهاي انواع شامل که آبخیزداري اقدامات). 1389فراوانی دارد (بینا و همکاران، 

 سیل از وقوع جلوگیري در آن اثرات و قرارگرفته ارزیابی مورد پژوهشی و تحقیقاتی مجامع توسط است، مدیریتی اقدامات

 مناطق زیرزمینی آب منابع در باألخص زیرزمینی آب منابع تغذیه و و کنترل مهار ، خسارت در کاهش و همچنین

 ، اي سازه عملیات اجراي آن بر عالوه. است قرارگرفته تائید مورد روستایی جمعیت هاي کانون و) قنات ، چشمه( کوهستانی

 و یکدیگر به پیوستن از قبل ، جوي نزوالت از ناشی هاي هرز آب ، گردد می باعث آبخیزداري بیومکانیکی و بیولوژیکی

  .گیرد قرار برداران بهره مورداستفاده و خودکنترل محل همان در ، خسارت ایجاد و سیالب به تبدیل
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  گیرينتیجه

کنترل آن در منشاء یعنی جلوگیري جلوگیري از ایجاد رواناب و  براي جدید يها سازه و راهکارها ارائه مقاله این هدف

. باشدو استفاده دوباره می آوري جمع منظور بهاز حرکت رواناب روي سطوح اراضی شهري و جلوگیري از تشدید آلودگی 

 بلندمدتریزي معیارهاي توسعه پایدار، برنامه بایست بر اساسهاي جدید در زمینه مدیریت جریانات شدید شهري میایده

کاهش شدت این جریانات و جلوگیري از  درواقعاي و امکانات موجود صورت گیرد. هدف اصلی از چنین اقداماتی منطقه

باشد و اهداف بعدي شامل توسعه بازیافت و استفاده از این منابع آب در مصارف خانگی انتشار آلودگی در کل حوضه می

شود. گیري و گرفتگی معابر میباشد که این امر منجر به کاهش سیلکشاورزي می نیچن همها و ند توالت، آبیاري پاركمان

اما در مناطقی که     رادارند جادشدهیاهاي توانایی جذب و انتقال مقدار توجهی از رواناب طورمعمول بهبسترهاي طبیعی 

در  روانابپذیري خاك پایین و یا شرایط نیمه اشباع برقرار باشد، خاك توانایی جذب آب را نداشته و موجب افزایش نفوذ

 چراکههاي نفوذ بسیار مفید هستند شود. تکنیکو وقوع سیالب می گرفتگی آبمنطقه شده که با تداوم بارندگی موجب 

زیرزمینی را تغذیه  هاي آب که یدرحالند و یا حتی حذف نمایند مشخصی رواناب سطحی را کاهش ده طور بهقادرند  ها آن

ها و دیگر فضاهاي کند. فضاهاي باز شامل پاركمی نیتأمها را ها یا تاالبها، جویبارنمایند و آب زیرزمینی نیز آب چاهمی

ا مطرح هستند و تنها با منابع خوبی براي وارد نمودن سیالب یک منطقه خاص به آنج عنوان بههاي بایر سبز یا زمین

-پذیر منطقه را افزایش داد. تجربیات جهانی نشان میتوان سطح نفوذها میها و محلهتغییرات کوچک هندسی در خیابان

گیر وجود ندارد و حل مشخص و مطمئن براي مهار و کاهش خسارات سیالب براي کلیه مناطق سیل راه کیدهد که 

 تواند می  ها سازه این قرار داد. مورداستفادههاي متناسبی را توان روشمناطق مختلف می ها و امکاناتمحدودیت تناسب به

 اقلیمی شرایط نمودن گیرند. لحاظ قرار مورداستفاده ها طرح اهداف و کارایی میزان به با توجه کشور نقاط از بسیاري در

 شهري آبخیزهاي در را هاروش این از صحیح استفاده تواندمی شهري اراضی کاربري و وضعیت خاك ها،بارش میزان نظیر
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 استان اردبیل 

Modern methods for using in urban runoff management 
 
Abstract 
Control of events such as waterlogging of the passageways, disturbance in the traffic system, pollution 

of the area through the flow of contaminated runoff and flooding of residential areas and providing 
financial, mental and financial security of citizens have always been a concern for designers and 
planners and water engineers. The expansion of urban and urban areas due to the increasing population 
and the conversion of agricultural land, pastureland and forest to urban lands have always caused many 
problems that in general cause a disruption of the natural form of the ecosystem and the hydrological 
balance of these areas. The hydrological imbalance in the watersheds not only causes large floods and 
reduces the base flow, but also causes soil erosion, increased contamination in the area and reduces the 
nutrition of underground aquifers and leads to instability of the settlement system. Managing the surface 
water of cities contrary to the traditional view that the main solution was to collect and dispose of as 
soon as possible excess waters, Today, it is based on the view that urban runoff is a source of water for 
direct use or sources to reduce the pressure on drinking water sources in the cities. Rainfall runoff in 
cities is a valuable and precious source, it must find and implement a suitable method to protect the 
quantity and quality of this resource and reasonable use of techniques. Today, different methods are 
used to increase water penetration in soil, increasing the resistance of urban surfaces to flow of water 
(delivery of focus time) as well as storage and reuse of runoff. Considering climatic conditions such as 
rainfall, soil condition and urban land use can make proper use of these structures in the urban waters of 
Iran. With the changes in the form and the way of constructing local materials, we can reach the 
appropriate results to meet the conditions of our country Iran will find the necessary adaptation. 

 

Keywords: urban runoff, modern methods, waterlogging, urban watershed, flood 


