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 نخست سخن

 محیط، صحیح لیوتحلهیتجز نیازمند سازمان هر نوآوری ارتقای و پویایی حفظ بهینه، مدیریت
 هایهدف تأمین جهت در مؤثر اقدام و سازمان هایتوانمندی ارتقای راهبردها، و اهداف بهترین انتخاب
 است. شده تدوین

 .ستین پذیرامکان امور در تحقیق و تدبر و پژوهش مطالعه، از فارغ مهم، این به یابیدست شکبی
 به خود هایتوانمندی و هاظرفیت و وجودی فلسفه به توجه با تهران شهر ریزیبرنامه و مطالعات مرکز

 تا پردازد،می شهری مدیریت مسائل درخصوص پژوهش و مطالعه انجام و پژوهشی فرآیندهای مدیریت
 تسهیل شهری مدیریت حوزه پژوهشگران و نظرانصاحب مدیران، برای را گفته پیش فرآیندهای انجام
 نماید.

 روان، شد و آمد با و سرسبز شهریجهان عنوانبه تهران ،1505 تهران اندازچشم یراهبرد سند در
 شهر وسعت و تیجمع ندهیفزا رشد است. شده مطرح جهانی یاستانداردها نیآخر با مطابق و بایز و کپا

 آن جامع تیریمد ضرورت و توسعه عامل نیترمهم عنوانبه آب یاتیح نقش ریاخ دهه دو یط در تهران
 ریتأث تحت شتریب تهران در یشهر توسعه یالگو است. ردهک دوچندان را کیفیت و کمیت ابعاد در

 یهاتیمحدود به یمترک توجه جهیدرنت و خوردمی رقم یاسیس و یاجتماع ،یاقتصاد یفشارها
 با جیتدربه شهرکالن نیا هک است شده سبب امر نیهم شود.می موجود آب منابع و یطیمحستیز
 با سهیمقا در شهری توسعه از ناشی یطیمحستیز متعدد یهاچالش حل یبرا یبیشتر یهایدگیچیپ

 باشد. روبرو افتهیتوسعه یشورهاک شهرهای دیگر

 تجارب و یعلم یهاافتهی از یریگبهره با است الزم رو، شیپ یهاچالش حل یبرا و ارتباط نیا در
 و انیم وتاه،ک یهابرنامه قالب در آن یسازیبوم و شهرها در یسطح یهاآب تیریمد در یجهان موفق

 هک شهرها داخل از هارواناب دفع و انتقال ،یآورجمع ت،یهدا یسنت یهانگاه رییتغ به نسبت بلندمدت،
 نیتأم به است، داشته همراه به زین را یگزاف یهانهیهز و است همراه یکیدرولیه و یاسازه نگاه با عمدتاً
 مانند شهر یکیزیف طیشرا ارتقای ،یزندگ تیفکی بهبود منابع، نیهم از تهران شهر یآب یازهاین از یبخش
 یتوسعه یبرا مطلوب یشهر تیریمد چارچوب در تیدرنها و پرداخت یشهر رواناب نترلک و منظر

 یهاروش از استفاده با را رواناب تیریمد در اراک تیریمد لزوم امر این هک جست سود تهران شهر داریپا
 شهری هایرواناب نوین مدیریت اصول معرفی با تا است شده سعی گزارش این در کند.یم آورالزام نینو



 جامع طرح اجرای در شهری پایدار یتوسعه اصول و آب یکپارچه مدیریت نگاه کردن عملیاتی درجهت
 شود. برداشته گام تهران شهر سطحی هایرواناب

 دریافت نیازمند کیفی و یکمّ بهبود جهت دیگر پژوهش هر همچون پژوهش این ،وجود این با
 در جنابعالی، ارزشمند نظرات از مندیبهره با است امید .است محترم نامخاطب انتقادات و پیشنهادات

 برداریم. گام آثار، گونهنیا مؤثرتر یارائه

 

 نگاهداری بابک

 تهران شهر ریزیبرنامه و مطالعات مرکز رئیس

  



 چکیده

 آب جامع تیریمد ضرورت نده،یآ و حاضر حال در توسعه عامل نیترمهم یمثابهبه آب یاتیح نقش
 است. ردهک چندان دو یشهر داریپا یتوسعه یبرا پارچهیک صورتبه و یفکی و یمّک نگرش با را یشهر

 البیس نترلک چالش از توانمی شهری، یتوسعه یجهینت در ،یطیمحستیز متعدد یهاچالش انیم از
 نام یارنقطهیغ یآلودگ منابع ژهیوبه ،مختلف منابع از حاصل یآلودگ و یشهر یهارواناب تکحر از یناش
 خشکمهین ایمنطقه در تهران شهر شدنواقع به توجه با شهر در آب یعیطب یچرخه یایاح به توجه برد.

 روهروب آن با موجود وضع در هک یمختلف مصارف منظوربه مناسب تیفکی و تیمک با آب نیتأم لکمش و
 دارد. یانیشا تیاهم است،

 هایرواناب تیریمد در یجهان موفق تجارب و یعلم یهاافتهی از یریگبهره ضمن گزارش، نیا در 
 داخل از هارواناب دفع و انتقال ،یآورجمع ت،یهدا یسنت نگاه رییتغ یچگونگ به شهرها، در یسطح

 داشته همراه به زین را یگزاف یهانهیهز و است همراه یکیدرولیه و یاسازه نگاه با عمدتاً هک شهرها
 بهبود تهران، شهر یآب یازهاین از یبخش نیتأم به توانندیم هک رواناب تیریمد دیجد یالگوها به است،

 ند،ینما کمک یسطح یهارواناب تیفکی بهبود و منظر مانند شهر یکیزیف طیشرا ارتقای ،یزندگ تیفکی
 است. شده اشاره

 و یمحل صورتبه هک یشهر یهارواناب نوین تیریمد اصول تا است شده یسع نوشتار نیا در
 فنون از یامجموعه یریارگکبه و یشهر منظر ییبایز آب، کیفیت و تیمک به توجه با همراه یامنطقه
 اصل یمبنا بر اب(یپا در نترلک و هکشب اتصال تیظرف در نترلک منشأ، در نترلک) یارسازهیغ و یاسازه

 هستند، اجرا حال در جهان یشرفتهیپ یشهرها در داریپا یتوسعه اصول و آب یپارچهیک تیریمد
 در را نگاه نیا بتوان تهران شهر یسطح یهارواناب جامع طرح افتنی انیپا به توجه با تا شوند یمعرف
 نمود. یاتیعمل جامع طرح نیا دنکر ییاجرا

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 مطالب فهرست

 9 .......................................................................................................................................... مقدمه

 01 ................................................................................................ بزرگ تهران شهر زیآبر یحوضه

 01 ....................................................................................... یسطح یهارواناب یآورجمع یشبکه

 15 ........................................................................................................................................................................................... موجود یاصل یشبکه

 15 .................................................................................................................................................................................... یآورجمع یفرع یشبکه

 01 ...................................................................................................... یشهر آب یچرخه تیریمد

 01 ............................................................................................ یسطح یهارواناب تیریمد اهداف

 10 ................................................ یشهر یسطح یهارواناب تیفیک و تیکم تیریمد نینو کردیرو

 11 ............................................................................................................................. کرد؟ دیبا چه

 11 .................................................................................................... آب به حساس یشهر یطراح

 21 ....................................................................................................... یتیریمد یراهکارها نیبهتر

 21 ................................................................................................................ هاندهیآال حذف تیقابل

 11 ................................................................................................................................ یانیپا کالم

 11 ....................................................................................................................................... مراجع

 12 ............................... یشهر یسطح یهارواناب تیریمد نینو یهاروش تیسا یتارنما: وستیپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 9 یشهر یسطح یهارواناب تیریمد نینو یهاروش
 

 مقدمه

 از یکی «داریپا یتوسعه و ستیزطیمح» ،1505 افق در شورک یتوسعه اندازچشم سند در
 مطرح یبرا زین 1505 تهران اندازچشم یراهبرد سند در است. شده محسوب چالش مورد یمحورها

 نیآخر با مطابق و بایز و کپا روان، شد و آمد با و سرسبز «شهرجهان» عنوانبه تهران شدن
 نهینهاد شهروندان انیم در یستیزطیمح اخالق دیبا ،یاله یمتعال یهاآموزه پرتو در جهان، یاستانداردها

 به قنوات و یشهردرون یهالیمس سارها،چشمه مانند شهر رینظمک یعیطب یهاهیسرما حفظ و شود
  شود. لیتبد یاصل مطالبات

 در وسعت و تیجمع یندهیفزا رشد و طرف یک از خشکمهین ایمنطقه در تهران شهر داشتن قرار
 یمنزلهبه را آب یاتیح نقش نباشد، ایدن یشهرها از یاریبس با اسیق قابل دیشا هک ریاخ یدهه دو یط

 و یفکی و یمّک نگرش با را آب جامع تیریمد ضرورت و ندهیآ و حاضر حال در توسعه عامل نیترمهم
 آن یکیزیف راتییتغ روند و تهران در یشهر یتوسعه یالگو است. ردهک دوچندان پارچهیک صورتبه
 است یاسیس و یاجتماع -یاقتصاد یفشارها مثل یمتعدد عوامل یندهیفزا یفشارها ریتأث تحت شتریب
 موجود آب منابع و یطیمحستیز یهاتیمحدود به یمترک توجه و زندمی رقم را شهر یالگو هک

 حل یبرا یبیشتر یهایدگیچیپ با جیتدربه شهرکالن نیا هک است شده سبب امر نیهم کند.می
 یشورهاک گرید با سهیمقا در ،شهرهاست یتوسعه امدیپ هک خود یطیمحستیز متعدد یهاچالش
 باشد. روهروب یصنعت یتوسعهدرحال و افتهیتوسعه

 نیا یآلودگ ،یشهر یهارواناب تکحر از یناش البیس نترلک به توانیم هاچالش نیا انیم از
 سبز یفضا به یدسترس و نیتأم و آب مبودک ،یارنقطهیغ یآلودگ منابع ژهیوبه مختلف منابع از هارواناب

 لک)ش برد نام شهر در آب یعیطب یچرخه ردکعمل تعادل خوردن برهم جهیدرنت و شهر در یتفرجگاه و
 خشکمهین ایمنطقه در تهران شهر شدنواقع به توجه با شهر، در آب یعیطب یچرخه یایاح به توجه (.1
 روهروب آن با موجود وضع در هک مختلف مصارف جهت مناسب تیفکی و تیمک با آب نیتأم لکمش و

 در یشهر یهارواناب تیفکی و تیمّک حفاظت و موضوع نیا به یافکنا توجه دارد. یانیشا تیاهم است،
 یتوسعه نیتضم یبرا یجد یخطر تواندیم ینیرزمیز و یسطح از اعم آب منابع حفاظت ارچوبهچ
 باشد. ندهیآ در تهران شهرکالن داریپا

 تجارب و یعلم یهاافتهی از یریگبهره با است الزم رو،ِشیپ یهاچالش حل یبرا و ارتباط نیا در
 و انیم وتاه،ک یهابرنامه قالب در آن یسازیبوم و شهرها در یسطح یهاآب تیریمد در یجهان موفق

 هک شهرها داخل از هارواناب دفع و انتقال ،یآورجمع ت،یهدا یسنت یهانگاه رییتغ به نسبت بلندمدت،
 نیتأم به است، داشته همراه به زین را یگزاف یهانهیهز و است همراه یکیدرولیه و یاسازه نگاه با عمدتاً



 ریزی شهر تهرانمرکز مطالعات و برنامه 01

 

 مانند شهر یکیزیف طیشرا یارتقا ،یزندگ تیفیک بهبود منابع، نیهم از تهران شهر یآب یازهاین از یبخش
 یتوسعه یبرا مطلوب یشهر تیریمد چارچوب در تیدرنها و پرداخت یشهر رواناب نترلک و منظر

 یهاروش از استفاده با را رواناب تیریمد در اراک تیریمد لزوم امر نیا هک جست سود تهران شهر داریپا
 .کندیم آورالزام نینو

 [10] تهران شهر در یسطح یهارواناب تیریمد به مربوط یهاچالش و یشهر یتوسعه -1 لکش

 

 بزرگ تهران شهر زیآبر یحوضه

 1710 حدود مساحت به یزکمر و یغرب ،یشرق یاصل یرحوضهیز 2 از بزرگ تهران زیآبر یحوضه
 جزء هک لومترمربعکی 670 حدود و یشهربرون یهاحوضه مربع لومترکی 620 از لکمتش مربع، لومترکی

 البرز یهاوهک رشته شرق و شمال از را تهران شهر است. شده لکیتش است، یشهردرون یهاحوضه
 ورکمذ ارتفاعات از هک هالیمس و رودهاهکخش از یامجموعه و کرده احاطه شهربانو یبیب و یزکمر

 )در نک رود جزبه ورکمذ یهاحوضه یتمام وسعت شوند.یم یجار شهر سمت به ،رندیگیم سرچشمه

 روانابآلودگی  سیالب

 فضای سبز تفرجگاه

 هاچالش
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 مربع( لومترکی 20 )حدود وردآورد یرودخانه و مربع( لومترکی 700 حدود تهران شهر مرز به ورود محل
 یوهستانک یاراض بیش (.7 لک)ش ندکیم رییتغ مربع لومترکی 74 ثرکحدا تا 4 نیب و است کاند عموماً

 فیضع یاهیگ پوشش با یوهستانک هایحوضه وجود رسد.یم زین درصد 40 به و است تند اریبس غالباً زین
 را یمال و یجان یبالقوه خطرات تهران، شمال در یرسوب یهاانیجر انواع دیتول مستعد و بیپرش یاراض و

 )حدود هکشب به یورود رسوبات رفتن باال باعث طیشرا نیا آورد.یم دیپد ساتیتأس و هاانسان یبرا
 20 از مترک )عموماً هاحوضه لیقب نیا ریتأخ زمان شدن وتاهک و (مربع لومتریک هر از سال در تن 1000

 (.2 لک)ش شودیم البیس دیتول و باران به نشکوا در قه(یدق

 یهانام به یاصل یحوضه چهار به شهر یاصل یهاشکزه براساس تهران یشهردرون یهاحوضه
 مربع(، لومترکی 152) نک یرودخانه و غرب برگردانلیس مربع(، لومترکی 770) شرق برگردانلیس
 هک دهندیم نشان هایبررس .شوندیم میتقس مربع( لومترکی 24) وردآورد و مربع( لومترکی 164) یزکمر
 حدود از ساالنه بارش نیانگیم کهینحوبه است، ریچشمگ تهران شهر سطح در ساالنه یبارندگ راتییتغ

 شهر، یشمال ینواح در متریلیم 400 تا یر شهر یحوال در شهر یجنوب مناطق در متریلیم 700
 شهر سطح در ساالنه یبارندگ نیانگیم ند.کیم رییتغ تهران شمال ارتفاعات در متریلیم 200 و راناتیشم

 با است. شده مشاهده متریلیم 720 آمار( سال 54 )با مهرآباد ستگاهیا در و متریلیم 270 معادل تهران
 ونیلیم 740 حدود یدیتول ناخالص رواناب حجم متوسط تهران، شهر زیآبر یحوضه وسعت به توجه
 یهاحوضه از یناش درصد 60 و یشهردرون یهاحوضه به مربوط آن درصد 50) بوده سال در عبکمترم
 نزوالت از یناش یدیتول رواناب حجم آب، نگهداشت و یکیدرولوژیه تلفات سرک با هک است( یشهربرون

 شود.یم برآورد سال در عبکمترم ونیلیم 120 حدود تهران در یجوّ

 طول در عموماً روزهکی یهابارش نیتربزرگ هک دهدیم نشان روزانه ثرکحدا یهابارش یمطالعه
 دارد. وجود سال یهاماه یهیلک در دیشد یهابارش وقوع انکام اما شوند؛یم حادث بهار و زمستان

 دنبال به ینیسنگ یمال و یجان خسارات و افتاد اتفاق 1266 مرداد در ریاخ یدهه چند البیس نیتربزرگ
 داشت.

 عمق هک شودیم گفته ییروزها به یهواشناس یجهان سازمان فیتعر طبق هک) یباران یروزها تعداد
 در روز 55 با برابر مهرآباد یکنوپتیس ستگاهیا یساله 44 یهاداده طبق باشد( متریلیم یک حداقل بارش
 روز 12 بوده شتریب ای متریلیم 4 با برابر بارش عمق هک ییروزها تعداد یساالنه نیانگیم است. سال

 سال در روز 2 با برابر متوسط طوربه بارش متریلیم 10 حداقل با یباران یروزها تعداد کهیدرحال است؛
 نند.کینم دیتول یرواناب گونهچیه معموالً متریلیم 4/7 تا 7 از مترک عمق با ییهابارش است.

 )و هستند بزرگتر داده رخ هایبارش درصد 10 حدود از هک یهایبارش هک است داده نشان قاتیتحق
 10 تا 24) یعمده بخش هک نندکیم جادیا یهایرواناب شود(،یم دهینام درصد 10 بارش اعتبار، نیهم به
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 بخش نیا بتوان چنانچه ،نیبنابرا کنند.یم جاهجاب و حمل را ساالنه لک یارنقطهیغ یهاندهیآال درصد(
 به یشهر یاراض از هاندهیآال از یمحدود زانیم عمالً ،کرد هیتصف و مهار را ساالنه رواناب از

 یهارواناب یلهیوسبه ستیزطیمح بیتخر و یجدّ یآلودگ از جهیدرنت و شودیم هیتخل ستیزطیمح
 شود.یم یریجلوگ یشهر

 )و تهران شهرکالن در واقع یسنجباران ستگاهیا 5 در شدهثبت یروزانه یهابارش آمار لیتحل با
 متریلیم 12 نیب تهران شهر یگستره در درصد 10 بارش (،متریلیم 4/7 از ترکوچک یهابارش حذف با
 و نترلک ساتیتأس یطراح یبرا دارد. نوسان شهر یشمال مرز در متریلیم 12 تا یجنوب یهیحاش در

 یسطح یهاآب تیریمد جامع طرح مطالعات تهران، شهر در رواناب یارنقطهیغ یهاندهیآال یهیتصف
 است. دهکر شنهادیپ را متریلیم 14 متوسط عدد ای ذکرشده ریمقاد تهران

 نی)سوم یاراض یاربرک ینقشه به مربوط اطالعات لیتحل و یبررس و جامع طرح مطالعات براساس
 و تهران یهاساختمان ندگیکپرا به مربوط هاینقشه و اطالعات (،1226 مصوب تهران، شهر جامع طرح

 42 از تهران شهر یاصل زیآبر یهاحوضه در رواناب دیتول در مؤثر سطوح درصد سبز، یفضا همچنین
 21 از (CN) رواناب یمنحن شماره نیانگیم تگر(،یچ ی)حوضه درصد 66 تا (یزکمر ی)حوضه درصد

 درصد 22 از (C) رواناب بیضر نیانگیم نیهمچن و (یزکمر ی)حوضه 22 تا تگر(یچ ی)حوضه
 ند.کیم رییتغ (یزکمر ی)حوضه درصد 55 تا تگر(یچ ی)حوضه

 



 02 یشهر یسطح یهارواناب تیریمد نینو یهاروش
 

 [1] تهران شهر یاصل زیآبر یهاحوضه -7 لکش
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 [1222 یبردارسکع خی]تار داوود زادهامام یمنطقه در نک زیآبر یحوزه یوهستانک مناطق -2 لکش

 

 یسطح یهارواناب یآورجمع یهکشب

 موجود یاصل یهکشب

 در موجود اطالعات هک است لومترکی 400 حدود تهران یسطح یهارواناب یاصل یهکشب طول
 20 ،یبتن پوشش دارای یاصل یهکشب از لومترکی 210 حدود هک دهدیم نشان جامع طرح مطالعات

 صورتبه )و یمصنوع پوشش فاقد لومترکی 22 و مانیس ماسه مالت با یسنگ پوشش دارای لومترکی
 مقطع، لکش نیترعمده است. متنوع زین موجود یاصل یهکشب در یعرض مقاطع لکش است. (یعیطب

 [.7 و 1] است یضویب شبه و یارهیدا روبسته، لیمستط روباز، لیمستط

 یآورجمع یفرع یهکشب

 انتقال در ینحو به هک است یساتیتأس یهیلک شامل یسطح یهارواناب یآورجمع یفرع یهکشب
 محل به دفع منظوربه ای رهیذخ یلکش هر به را دشدهیتول رواناب ای دارند نقش یاصل یهکشب به رواناب
 ها،چهیجو ها،یجو یهیلک شامل تهران شهر یسطح یهارواناب یفرع یهکشب کنند.یم تیهدا یمناسب

 یقیدق برآورد هستند. هاابانیخ یهیحاش در ژهیوبه و شهر سطح در متوسط تا کوچک یمجار و هاانالک
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 حدوداً تهران شهر یهاابانیخ لک طول جامع، طرح در ندارد. وجود آن ابعاد کیکتف به هکشب طول از
 ابانیخ متر 122 حدود تهران شهر یاراض از تارکه هر در متوسط طوربه لذا و شده برآورد لومتریک 2500
 طول از ینیتخم هکآن ضمن ،یفرع یهکشب و هاابانیخ متراژ از یعموم و یلک برآورد نیا دارد. وجود

 طوربه هک یاندهکپرا و کوچک ساده، ساتیتأس از استفاده لیپتانس دهد،یم دستبه را یفرع یهکشب
 مهار یهاروش نیبهتر به هاآن لیتبد و یطراح و نگاه رییتغ با را اندداشته وجود شهر سطح در یسنت

 دهد.یم نشان رواناب(، نترلک نیهمچن )و یشهر یهارواناب یآلودگ

 نامنظم یهابارش از استفاده یآماده همواره باًیتقر هک هاباغچه -یجو ای معابر یهیحاش یهاباغچه
 سطحی یهارواناب تیریمد ستمیس مناسب یاجزا از یکی هستند، تهران عمقمک و کوچک عموماً و

 شهری یسطح یهارواناب تیریمد یهاروش نیترمهم مناسب یداهایاندک از یکی و تهران شهر
 یمناسب اریبس انکام شهر، یهاابانیخ و هاوچهک ثرکا در سبز یفضا قطعات وجود شوند.یم محسوب

 مهم نیا موارد، از یبرخ در هاست.ابانیخ و هاوچهک از یقسمت و روهاادهیپ یهارواناب رشیپذ یبرا
 با مناسب تراز در باغچه یاجرا ندارد. تیعموم متأسفانه اما است، شده واقع یبرداربهره مورد یخوببه
 حذف باعث تواندیم آن ثرکحدا زانیم به رواناب رشیپذ منظوربه مناسب یبنددانه با مصالح و کخا

 تراز از و ترنییپا روادهیپ فک تراز از دیبا باغچه کخا یرو تراز البته شود. هایجو و هاجویچه از یبعض
 ورود هک شوند میتنظ یصورتبه اجرا یهادستورالعمل تا است الزم ن،یهمچن باشد. باالتر انالک فک

 (.5 لک)ش شود فراهم روادهیپ سمت از باغچه داخل به رواناب

 حذف و سبز یفضا یقطعه به روادهیپ از رواناب ورود باعث ،مناسب یطراح درصورت توانندیم هاباغچه -یجو -5 لکش
 [10] شوند یجو

  

 فاضالب دیتول با یبهداشت شرب آب یهکشب یتوسعه و احداث به ازین و تهران شهر یتوسعه
 تهران، مناطق از یبعض در کخا یرینفوذپذ نامناسب طیشرا و فاضالب یهکشب نبود علتبه و شد همراه

 بحث گرفتن یجد رغمبه شد. مبدل یجد یمعضل به رفتهرفته معابر، یهایجو به فاضالب یهیتخل
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 علتبه ر،یاخ یهاسال در ندهکپرا و زکمتمر یهاخانههیتصف جادیا و فاضالب یآورجمع یهکشب جادیا
 مناطق از یبعض در هنوز تهران، شهر سطح در یشهر فاضالب یآورجمع یهکشب املک یاجرا عدم
 و است یبهداشت یهافاضالب یرایپذ تهران شهر یسطح یهارواناب یآورجمع یفرع یهکشب ،یشهر

 یهالیمس قیطر از باران، آب همراه به فاضالب انتقال یواسطهبه زین یسطح یهاآب منابع بالطبع
 تهران، یجنوب مناطق در آب مبودک لیدل به و شوندیم آلوده دارند، امتداد جنوب تا شمال از هک شهر
 .شوندمی استفاده کشاورزی محصوالت یاریآب برای ای،هیتصف چیه بدون

 شهری آب یچرخه مدیریت

 شرایط اهمیت اند،داشته تمرکز آب مدیریت و شهرنشینی هایبحث بر گذشته مطالعات اینکه با
 به رو روزافزونی صورتبه ستیزطیمح و آب اقتصادی، ـ اجتماعی هایسیستم بین ارتباط و اجتماعی
 شهری آب منابع مدیریت از مهمی هایجنبه نیز زندگی روش و شهری معماری فرهنگ، است. افزایش
 و یبهداشت فاضالب یآورجمع آب، نیتأم لحاظ با یشهر طیمح در آب تیریمد یتعال حد امروزه هستند.
 «یشهر آب یچرخه» عنوان تحت یشهر یفضا در هاآن مجدد یریارگکبه و یسطح یهارواناب
 شامل «شهری آب یچرخه کلی مدیریت» نگرش در آب مدیریت اصلی موضوعات شود.یم شناخته

 [:2] است زیر موارد

 آب تأمین در آب منابع سایر برای جایگزینی عنوانبه شدههیتصف فاضالب از مجدد یاستفاده 
 غیرشرب؛ مصارف برای

 تأمین برای اساسی عنوانبه فاضالب و زیرزمینی آب رواناب، آب، تأمین ییکپارچه مدیریت 
 )برای آب منابع سایر جایگزینی محیطی،زیست جریان مدیریت ،اتکاقابل و اقتصادی آب

 آلودگی؛ از دستپایین هایآب حفاظت و مناسب شهری منظر غیرشرب(، مصارف

 وسایل آب از کارآمدتر یاستفاده شامل تقاضا( )مدیریت آب حفظ بر مبتنی هایروش( 
 تغییر و کمتر( آب تقاضای )با مناظر شکل تغییر ...(، و آبیاری تجربیات آب، یذخیره

 ...(. و آب مجدد یاستفاده کمتر، )تقاضای صنعتی فرایندهای

 و مختلف اجزای بین ارتباط از درکی اند،شده تجربه گذشته در هاروش این از بسیاری کهیدرحال
 وجود محیطیزیست هایجریان و هاخاک زیرزمینی، هایآب بلندمدت کیفیت برای راهکارها کاربرد
 توسط شدهحمل یندهیآال یبارها و هاغلظت ان،یجر یباال ریمقاد یهیتخل یجهیدرنت است. نداشته
 اندشده ارائه ریاخ یدهه چند طول در نیگزیجا یهاکیتکن ،ستیزطیمح بر هاآن یبالقوه ریتأث و رواناب

  هستند. ... و هاباغچه -جوی ها،تاالب و هابرکه نفوذ، تسهیالت شامل که
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 یسطح یهارواناب تیریمد اهداف

 شده یاعمده تحوالت دستخوش گذشته یدهه دو یط یسطح یهارواناب تیریمد و یزیربرنامه
 و یعیطب منابع و ستیزطیمح از حفاظت ضرورت به شتریب توجه آن، علل نیترمهم از یکی هک است

 یشهر ییربنایز خدمات و یعموم بهداشت ،ستیزطیمح یدرباره مردم یعامه یآگاه سطح ارتقای
 قاتیتحق حاصل هک (7004) شهرها یسطح هایرواناب تیریمد یزیربرنامه یژهیو یهینشر. است
 یزیربرنامه بر مکحا اصول است، اناداک پژوهش یمل یشورا و اناداک یهایشهردار ونیفدراس کمشتر

 [:5 و 1] کندیم مطرح ریز شرح به را یشهر یهاالبیس و رواناب تیریمد

 شوند. حفاظت دیبا هک هستند باارزش و مهم منبع یک یشهر یهارواناب -1

 و بزرگ یهابارش تا محدود یهارواناب مولد کوچک یهابارش )از هابارش فیط یتمام -7
  .شوند تیریمد و گیرند قرار توجه مورد دیبا بزرگ( یهاالبیس مولد ییاستثنا

 هک شوند اجرا و یزیربرنامه ایگونه به دیبا رواناب تیریمد یبرا منتخب ساتیتأس و اقدامات -2
 نیبد تا شود ایاح و حفظ و بماند یباق نخوردهدست نکمم حد تا آب یچرخه یعیطب رفتار

 بارهایجو و رودها در هیپا انیجر ل،یس نامطلوب یامدهایپ و خطرات از استنک ضمن بیترت
 .شوند تیتقو و هیتغذ همچنان زین ینیرزمیز یهاآب و شود حفظ و نیتأم

 از شیپ طی)شرا یعیطب یهاحوضه یهیاول طیشرا یایاح اگرچه هک ندکیم حیتصر ورکمذ یهینشر
 .دارد ضرورت یعیطب منابع از حفاظت یبرا نیشیپ اشتباهات اصالح اما است، نکنامم یامر (یشهرساز

 موضوع چند و ردیپذ انجام موجود یاجتماع و یفن ،یمال یهاتیمحدود قالب در دیبا اصالحات لیقب نیا
 :از عبارتند هک دهد قرار توجه مورد را یاساس

 و یاجتماع ،یاقتصاد یازهاین نیب تعادل حفظ و جادیا مفهوم به هک : توسعه یداریپا -1
 .است هارساختیز از یبرداربهره و اجرا ،یزیربرنامه انیجر در یطیمحستیز

 یسطح یهارواناب تیریمد یزیربرنامه هک است معنا نیبد : یزیربرنامه مراتبسلسله تیرعا -7
 .شود ختم یخصوص ای یعموم کمل قطعه یک سطح به و آغاز زیآبر یحوضه لک سطح از دیبا

 هایمیتصم یامدهایپ ریتأث تحت که ییهاآن ژهیوبه مردم تکمشار و حضور : مردم تکمشار -2
 .گیرد قرار توجه مورد دیبا که است یاساس و مهم یامر ،رندیگیم قرار شهری مدیریت

 یاجزا دارای نظر مورد هایسیستم که داشت توجه باید : گرااصالح و ریپذانعطاف تیریمد -5
 به ستمیس رفتار ییشگویپ رونیازا و دارند یادهیچیپ اریبس رفتار و هستند یمصنوع و یعیطب
 و اقدامات تنهانه است یضرور ل،یدل نیهم به نیست. ریپذانکام هنوز املک و یقطع لکش

 و فنون ترینمناسب و هاداده نیبهتر براساس یسطح یهارواناب تیریمد ساتیتأس
 یگردآور و ش(ی)پا نگیتوریمان ستمیس یک باید هکبل شوند؛ یطراح و یزیربرنامه ها،یکنکت
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 بتوان دیجد یهاداده و اطالعات از استفاده با تا شود فعال و دهیگرد یطراح نیز هاداده
 یسطح یهارواناب تیریمد .دیبخش بهبود را تیریمد ندیفرآ و اصالح را یقبل هایمیتصم

 .باشد اصالحات یاجرا و انجام و اتیواقع رشیپذ یبرا یافک انعطاف واجد دیبایم

 یهارواناب تیریمد یزیربرنامه بر مکحا اصل نیآخر :یهماهنگ ضرورت و یزیربرنامه سطوح -4
 یبرا یزیربرنامه سطوح .است یزیربرنامه سطوح به یبندیپا و رشیپذ شهرها، یسطح

 ای تیسا و محله رحوضه،یز ز،یآبر یحوضه لک از: عبارتند شهرها یسطح یهارواناب تیریمد
 .یخصوص ای یعموم کمل قطعه یک

 یهماهنگ و ارتباط یبرقرار شهرها، یسطح یهارواناب تیریمد یبرا یزیربرنامه در تیموفق دیلک
 یهاآب جامع طرح یبازنگر انیجر در امر نیهم است. نیزم یاربرک یزیربرنامه با برنامه نیا نیب

 ای موجود یهایینارسا اصالح یبرا مناسب فنون نشیگز و یابینهیگز یمرحله در ژهیوبه تهران، یسطح
 وجود به ازین و شد مطرح و ارکآش راتک به تهران، شهر یاصل یشکزه یهکشب یمنیا و تیظرف تیتقو

 یهارواناب تیریمد یبرنامه میتنظ ندیفرآ و یشهر یهانیزم یاربرک یزیربرنامه نیب مکمستح ارتباط
 .ساخت روشن منظوره( چند یهایاربرک صیتخص ینهیزم در ژهیوبه) را تهران یسطح

 صرفاً شد، بازگو و مطرح اختصار به باال در هک یسطح یهارواناب تیریمد و یزیربرنامه اصول
 یادهایبن ،یقاتیتحق مؤسسات و پژوهشگران از یاریبس ست.ین خاص یمنطقه یک مختص ییهادگاهید
 ا،یاسترال اروپا، در ربطیذ و مسئول یهاسازمان و متحدهاالتیا در یالتیا و فدرال یهادستگاه ،یردولتیغ

 به لیتفصبه زین (یجنوب یقایآفر ژهیوبه) قایآفر کممال از یبرخ و (یمالز و ژاپن ژهیوبه) ایآس و زالندنو
 یسطح یهارواناب تیریمد به نینو ردیکرو هک گفت توانیم یطورکلبه اند.پرداخته الذکرفوق موارد

 را ستیزطیمح علوم و آب یمهندس ن،یزم یاربرک یزیربرنامه است، یتخصص چند یدگاهید شهرها
 و یعموم اموال و جان از حفاظت همچون یمشخص اهداف به یابیدست و ردیگیم نظر در پارچهیک طوربه

 یزیربرنامه با مکمستح ارتباط جادیا گرو در را آب تیفکی بهبود و ستیزطیمح از حفاظت ،یخصوص
 و  LID به موسوم ساتیتأس بلندمدت ییکارا یدرباره دیترد اروپا، در مثالً .ندیبیم نیزم یاربرک

 هایعرصه به ورود از انیارفرماک و نیمهندس راهکا لکمش اناداک در و هاآن مستمر ینگهدار التکمش
 از ینگهدار و یبرداربهره اجرا، ،یطراح یبرا موجود یهادستورالعمل قلت و سوابق مبودک ن،ینو

 تیریمد منظوربه نینو ردیکرو ترعیسر یتوسعه یبرا یامنطقه و یمل موانع جزء LID ساتیتأس
 [.2 و 6 ،4 ،1] شودیم یتلق یسطح یهارواناب

 زین یگرید مسائل دارد، وجود یادشده یهاعرصه عیجم در هک ییهاچالش برعالوه تهران، شهر در
 به وارفهرست صورتبه تهران یسطح یهاآب تیریمد جامع طرح مطالعات براساس هک هستند مطرح
 [:7 و 1] شوندمی ارائه ریز شرح



 09 یشهر یسطح یهارواناب تیریمد نینو یهاروش
 

 ژهیوبه شهر یاراض یاربرک یزیربرنامه ندیفرآ در یسطح یهارواناب تیریمد به توجه مبودک 
 تهران شهر جامع طرح یهیته خالل در

 شهرکالن یآب ستیزطیمح یعیطب توان یزیمم و ثبت ،یابیارز ،یبررس در ضعف و مبودک 
 آن یحواش و تهران

 ینهادها و هاسازمان یمساع یکتشر و یارکهم یبرا جاافتاده و روشن یهانبود سازوکار 
 و شورک وزارت رو،ین وزارت انیم ژهیوبه) موجود نیقوان چهارچوب در مدخلیذ و ربطیذ

 .(یشهرساز و راه وزارت و یشاورزک جهاد وزارت ،ستیزطیمح سازمان تهران، یشهردار

 و خاک طبیعی شرایط در تغییر همچون منطقه هیدرولوژیکی شرایط تغییر با شهرها، یتوسعه
 سیالبی هایجریان افزایش است. داده افزایش را نفوذناپذیر سطوح میزان آبریز، یحوضه گیاهی پوشش
 ایمنطقه در آن سطح آمدن باال و ناحیه یک در زیرزمینی آب سطح افت نهرها، فرسایش (،4 )شکل
 تمرکز و نفوذناپذیر سطوح افزایش همین مولود زیرزمینی، و سطحی هایآب شدن آلوده همچنین و دیگر
 است. شهری هایمحیط در مختلف یآالینده منابع

 ]2[ سیالب هیدروگراف بر شهری یتوسعه اثر -4 شکل

 

 دفع و یآورجمع را یاصل ارکراه هک یسنت دگاهید برخالف شهرها، یسطح هایرواناب تیریمد
 شهرها شدن یالبیس از یریجلوگ منظوربه یشکزه یهاروش کمک به مازاد هایرواناب ترعیسر هرچه

 رواناب هک است دگاهید نیا بر کیمت امروزه دانست،یم شهرها از رونیب به آن انتقال و هاباران خالل در
 شرب آب منابع بر فشار اهشک یبرا یمنبع ای میمستق یاستفاده یبرا آب منبع یک تواندمی یشهر

 .باشد شهرها محدود

 رواناب عتریسر هرچه خروج برای ،یشهر یزهایآبخ مسائل با برخورد در میقد یاستراتژ در اگرچه
 قرار نظر مد یالبیس حالت از یریجلوگ یبرا هادره-رود و یعیطب یهالیمس ردنک دارپوشش شهر، از

 نیا ای و حفظ انکام حد تا هاآبراهه یعیطب حالت هک است نیا بر یسع حاضرحالدر نیکل گرفت؛می
 شود. احیا هاآن در حالت
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 یهارواناب نترلک یهاستمیس تیریمد و یمهندس یوهیش در را یتحوالت ن،ینو دگاهید نیهم
 ییهاتیمحدود ،ستیزطیمح یدرباره یعموم یآگاه سطح ارتقای آن، برعالوه است. آورده دیپد یشهر

 به نینو ردیکرو در اتکن نیترمهم دهد.یم قرار رو شیپ را یدیجد یارهاکراه و کندمی مطرح را
 :[1] دکر خالصه ریز شرح به توانیم را یشهر یهارواناب تیریمد

 در دیبا یشهر یهاالبیس تیریمد ازجمله و شهر آب با مرتبط موضوعات و موارد عیجم 
 یاراض یاربرک یزیربرنامه در و مطرح شهر یاراض یاربرک یزیربرنامه مراحل نینخست

 .شود گنجانده

 لک یعنی ؛دینما توجه یزیربرنامه النک یواحدها به دیبا شهر یسطح هایرواناب تیریمد 
 یازهاین و مسائل و دهد قرار توجه مورد را عمده و مهم یهارحوضهیز ای زیآبر یحوضه

 .شود وفصلحل سطح همان در زین مربوطه

 منابع تیریمد و شهر آب یچرخه لک تیریمد از یجزئ دیبا یشهر یهارواناب تیریمد 
 .شود محسوب یعیطب

 یازهاین و طیشرا بر کیمت دیبا یشهر یهارواناب تیفکی بهبود و نترلک یبرا یگذارهدف 
 .دهد قرار ارک یمبنا را آن تداوم و یداریپا و باشد شهر رواناب یرندهیپذ ستیزطیمح

 نظرات به یافک توجه با دیبا شهر یسطح هایرواناب تیریمد اهداف نییتع و یگذارهدف 
 .شود مندبهره مردم یهادگاهید از مناسب یهاوهیش به و ردیپذ انجام مردم

 را یآت التکمش و مسائل باشد، محتاطانه دیبا یسطح هایرواناب تیریمد و یزیربرنامه 
 در اعتدال و یداریپا اصل دیبا ند.ک یریجلوگ مسائل آن بروز از انکام حد تا و نماید ینیبشیپ

 ستیزطیمح از حفاظت ضرورت جوار در را یآت و یفعل یهانسل یبرا آب منابع از یریگبهره
 .دینما مراعات

 یسطح هایرواناب تیریمدت. سبهاگران و ارزشمند یمنبع شهرها در یبارندگ از یناش رواناب 
 و معقول یاستفاده فنون و منبع نیا تیفکی و تیمک از حفاظت یبرا را مناسب یهاوهیش دیبا

 .بندد ارک به و ابدیب را آن از حیصح

 یهاحلراه و دهد قرار توجه مورد را یمحل یهایژگیو دیبا یشهر یهارواناب تیریمد 
 و یاسازه اقدامات از گروه دو هر دیبا هاحلراه رد.یگ ارک به و افتهی را یمحل طیشرا با مناسب

 .شوند شامل را یتیریمد

 یهاآب تیریمد جامع طرح در یسطح هایرواناب تیریمد یعمده اهداف فوق، موارد به توجه با
  [:1] اندشده استوار لیذ موارد براساس تهران شهر یسطح
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 و معابر یگرفتگآب از یناش التکمش اهشک و هالیس برابر در آن نانکسا و شهر از حفاظت -1
 نکاما

 یتوسعه و یشهرساز از قبل آنچه مشابه شهر، یاراض در آب یچرخه یایاح یبرا وششک -7
 .است داشته وجود یشهر یاراض

 یهارواناب یرندهیپذ ینیرزمیز و یسطح یهاآب تیفکی بهبود و حفظ درجهت وششک -2
 شهری

 یشهر یاراض یمحدوده از هاآن عیسر دفع یجابه یشهر یهارواناب از دیمف یاستفاده -5

 هک شهری یسطح هایرواناب داریپا تیریمد یهاروش و یمحل مناسب اناتکام از استفاده -4
 .است ستیزطیمح از حفاظت و یاجتماع تیمقبول ،یاقتصاد یهاجنبه به توجه مستلزم خود

 شهری یسطح هایرواناب کیفیت و تیمک تیریمد نوین ردیکرو

 یشهر یاراض به ریبا مناطق لیتبد و شهرها یتوسعه و یشهرساز شد، اشاره قبالً هک گونههمان
 را نیزم درون به باران آب نفوذ فرصت و انکام گر(،ید ساتیتأس و هاابانیخ ها،ساختمان )احداث

 ریسراز هاآبراهه و هایجو سمت به شتریب سرعت و حجم با رواناب جهیدرنت و دهدیم اهشک شدتبه
 رواناب در هاندهیآال بار شیافزا و آب انیجر یشیفرسا قدرت دیتشد خود، ینوبهبه طیشرا نیا و شودیم
 دارد. دنبال به را

 در یدرصد 70-10 شیافزا با است. میمستق ایرابطه رواناب تیمک و رینفوذناپذ سطوح نیب ارتباط
 یدرصد 40-24 شیافزا یک ابد.ییم شیافزا برابر 7 رواناب حجم ز،یآبر یحوضه رینفوذناپذ سطوح
 مقدار در مقایسه با حاصل رواناب شدن برابر 4 به یدرصد 100-24 شیافزا و یبرابر 2 شیافزا به منجر
 [.2] شودیم منجر آن سابق

 رینفوذپذ سطوح یدرصد 12 شیافزا با هک دادند نشان یکیدرولوژیه مدل یک یتوسعه با نامحقق
 یایکآمر در مربع لومترکی 21 مساحت به یشهر یحوضه یک در یالدیم 1111 تا 1122 یهاسال یط

 است. افتهی شیافزا درصد 20 رواناب حجم ،یشمال

 اهشک انیجر تیفکی ر،ینفوذناپذ پوشش شیافزا با هک دهدیم نشان قاتیتحق گرید طرف از
 ل،یگازوئ و نیبنز نشت هوا، در موجود هاییآلودگ ازجمله) مختلف مواد نشینیته و تجمع با ابد.ییم

 یمغذ مواد معلق، مواد نظیر هاییآالینده غلظت سطوح، روی بر ...( و یوانیح یودهاک ،یشهر یهازباله
 یهاطیمح در یجار رواناب در آهن( وم،یادمک سرب، ،یرو )مثل نیسنگ فلزات و فسفر( و تروژنی)ن

 آب منابع و تاالب ها،لیمس ها،رودخانه مثل رندهیپذ منابع به هاندهیآال نیا انتقال رود.یم باال یشهر
 در هاندهیآال نیا یمنف اثرات شود.یم باارزش منابع نیا رفتن دست از و تیفکی اهشک باعث ینیرزمیز
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 گوناگون یشورهاک در یمتعدد مطالعات اند.شده ارائه 7 جدول در هاآن از یبرخ دیتول منابع و 1 جدول
 نیا جینتا 2 یال 2 جدول اند.شده انجام یشهر یهارواناب تیفکی یبررس یبرا رانیا ازجمله
 دهد.یم نشان را هایریگاندازه

 هاآن راتیتأث و یشهر هایرواناب یهاندهیآال -1 جدول

 راتیتأث هاندهیآال

 محلول( و معلق )جامدات رسوبات
 ،1زیستی یساختارها نابودکردن ها،ندهیآال انتقال منطقه، ییبایز رفتندست از کدورت،

 مخازن و هااچهیدر پرکردن آبزیان، گوارش و تنفس کردن مختل

 فسفر( و تروژنی)ن یمغذ مواد
 غلظت نوسانات و کاهش آب، تیسمّ کدورت، بو، ،ییگراهیتغذ ها،جلبک ییشکوفا

 منطقه ییبایز رفتن دست از محلول، ژنیاکس

 یاروده و یگوارش یهاعفونت ...( ها،روسیو ها،فرمی)کل هاکروبیم

 انیآبز شدن کشته بو، آب، محلول ژنیاکس دیشد کاهش یآل مواد

 ن،یسنگ )فلزات یسمّ مواد
 ...( ها،کشآفت ها،دروکربنیه

 ییغذا یرهیزنج در یستیز تجمع جانداران، ریسا و انیآبز تیمسموم

 منطقه ییبایز رفتن دست از زباله

 هاندهیآال انتشار منابع -7 جدول

 یمغذ مواد نیسنگ فلزات

 درختان یهابرگ و یوانیح زائدات کودها، ... و هاغالف اتاقان،ی ترمز، ر،یتا یدگییسا

 هاندهیشو کنندهروان یهاروغن احتراق

 هاسوخت احتراق و کنندهروان یهاروغن یفلز اجسام و هاساختمان یخوردگ

 یصنعت عاتیضا فلزات استخراج و ذوب و یفلزکار عیصنا انتشارات

 صنعت در یزکاریتم یندهایفرا ییایمیش یکودها و هاکشآفت ،هاکشقارچ

 یندهیآال نیترعیشا ،رسوبات و هستند آب تیفیک کاهش یاصل عوامل از هارواناب در موجود ذرات
 مختلف یهاندهیآال یبرا متحرک یبستر یمثابهبه ذرات نیا اند.شده یمعرف یشهر انهار و هارودخانه

 زدانهیر ذرات یبرا امر نیا شوند.یم یآب یهاطیمح در هاندهیآال انتقال باعث و کنندیم عمل زین
 یبرا شدهانجام مطالعات طبق چسبند.یم ذرات نیا به هاندهیآال یعمده کهیطوربه است. تریبحران
 کاهش نیسنگ فلزات و کل فسفر کدورت، معلق، جامدات غلظت ؛ذرات یمتوال حذف با تهران، شهر

 هارواناب در موجود زیر ذرات مقدار کاهش است. مشهودتر زدانهیر ذرات حذف با کاهش نیا و ابدییم
 بر هاندهیآال یمنف اثرات کاهش یراهکارها از برسند، یسطح یهاآب به هارواناب نیا نکهیا از قبل

 مؤثر کاهش یبرا زدانه،یر ذرات با هاندهیآال یعمده ارتباط لیدل به قتیدرحق است. پذیرنده آبی منابع
  کنند. حذف را زدانهیر ذرات بتوانند هیتصف یراهکارها است بهتر هاندهیآال

                                                 

1 Biologic 
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 یشمال یایکآمر یشهرها در شهری هایرواناب کیفی هایویژگی -2 جدول

 لیتر( بر گرمیلیم) رخداد غلظت میانگین آالینده

 120-452 1کل معلق جامدات

 17-11 7بیولوژیکی خواهیاکسیژن

 27-122 2شیمیایی خواهیاکسیژن

 57/0-22/0 5کل فسفر

 14/0-72/0 4محلول فسفر

 1/1-12/5 6کل کجلدال نیتروژن

 26/0-7/7 2نیترات نیتریت/

 52-112 لیتر( بر )میکروگرم 2کل مس

 127-552 لیتر( بر )میکروگرم 1کل سرب

 707-622 لیتر( بر )میکروگرم 10کل روی

 شهری هایرواناب در هاآالینده رخداد غلظت میانگین معمول مقادیر -5 جدول

 لیتر( بر گرمیلیم) رخداد غلظت میانگین 

 11NURP آالینده
 &17USGS

12NPDES 
15(Ontario) MOE 14MASMA 

 24 122 2285 125 کل معلق جامدات

 - - 1/15 5/10 بیولوژیکی خواهیاکسیژن

 - 201 2/47 1/66 شیمیایی خواهیاکسیژن

 12/0 67/0 27/0 25/0 کل فسفر

 - - 12/0 1/0 1فسفات

                                                 

1 Total Suspended Solids (TSS) 

7 Biological Oxygen Demand (BOD) 

2 Chemical Oxygen Demand (COD) 

5 Total Phosphor(TP) 

4 Soluble Phosphor (SP) 

6 Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 

2 Nitrite/Nitrate (NO2/NO3) 

2 Total Cu 

1 Total Pb 

10 Total Zn 

11 Updated Urban Runoff data from Nationwide Urban Runoff Programs 
17 United States Geological Survey 
12 National Pollutant Discharge Elimination System 
15 Metropolitan Toronto Waterfront Wet Weather Outfall Study 
14 Urban Stormwater Management Manual for Malaysia 
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 - 25/7 22/1 62/1 کل کجلدال نیتروژن

 - 44/7 66/0 25/0 نیترات نیتریت/

 فیروزآباد و اوین حصار،سرخه نهر سه در تهران شهر سطحی رواناب هایآالینده غلظت -4 جدول

 کیفی پارامتر
 لیتر( بر گرمیلیم) حدود

 فیروزآباد نهر اوین نهر حصارسرخه نهر

 01/0-05/0 0012/0-01/0 044/0-120/0 سرب

 006/0 -026/0 0 -026/0 0014/0-002/0 کبالت

 001/0-0016/0 001/0-0016/0 001/0-0015/0 کادمیم

 770-250 46-250 725-222 کل معلق جامدات

 110-507 51-210 121-527 شیمیایی خواهیاکسیژن

 11-750 52-161 22-701 بیولوژیکی خواهیاکسیژن

 5/0-5/1 2/0-2/6 5/0-1/5 7محلول اکسیژن

 (1226-1222 هایسال بارندگی )رخدادهای اصفهان شهر هایرواناب کیفیت مشخصات -6 جدول

 میانگین مقادیر لیتر( بر گرمیلیم) رخداد غلظت میانگین کیفی پارامتر

 221 166-1146 کل معلق جامدات

 1750 141-2562 شیمیایی خواهیاکسیژن

 212 62-7500 بیولوژیکی خواهیاکسیژن

 7284 482-4281 کل فسفر

 776/0 0 -4/1 روی

 5/0 015/0-7/1 سرب

 [10] شمالی آمریکای با مقایسه در تهران شهر مختلف هایحوضه در رواناب یفکی هاییژگیو -2 جدول

 یفیک پارامتر

 تر(یل بر گرمیلیم) غلظت

 نهر
 حصارسرخه

 روزآبادیف نهر نیاو نهر
 یحوضه
 اریخشا

 یحوضه
 رازان

 یحوضه
 اورانین

 یحوضه
 شیتجر -کیمقصودب

 یکایآمر
 یشمال

 - - 770-250 46-250 725-222 کل معلق جامدات
5250-
517 

156-24 452-120 

 7/0 -22/0 47/1-24/2 1/7-76 5/2-2/4 1/7-5/6 - - - کل فسفر

 4/0 -72/0 21/0-16/0 7/0-15/0 7/1-6/2 2/1-1/5 - - - محلول فسفر

 2/7 -2/1 52/0-2/16 - 22/0-72 1-21 - - - تراتین تریت/ین

 052/0-112/0 076/0-144/0 - - - - - - کل مس

 127/0-552/0 014/0-774/0 - - - - - - کل سرب

 27-122 - - 774-221 125-222 110-507 51-210 121-527 شیمیایی خواهیاکسیژن

                                                                                                                                      

1 Phosphate 

7 Dissolved Oxygen (DO) 
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 17-11 - - 25-102 - 11-750 52-161 22-701 بیولوژیکی خواهیاکسیژن

ی ایکآمر پربارش و افتهیتوسعهی شورهاک در مشابه موارد با رانیا در هایریگاندازه نیای سهیمقا
 آن لیدال هک است رانیای شهرها در هاندهیآال نیانگیم غلظت بودن باالتر ازکی حا ایاسترال وی شمال

ی ایکآمری شهرها در مترک کخشی روزها تعداد و شتریب بارش و معابر بهتر تیریمد لیدل به عمدتاً
ی هیتخل ازی ریجلوگی برا الزمی هادستورالعمل و نیقوان وجود و رانیادر مقایسه با  ایاسترال وی شمال

ی هارواناب مانندی ارنقطهیغ منابع وی شهری هافاضالب مانندی انقطه )منابع نشدههیتصفی هاندهیآال
 است.ی آب منابع به (یسطح

 شدن غرقاب و یگرفتگآب خطر ،یشهر رواناب یآبده اوج و حجم شیافزا شد، اشاره هک طورهمان
 یشهر یاراض سطح در باران آب شدن یجار و ندکیم شتریب را یخصوص و یعموم نکاما و معابر

 یرندهیپذ ینیرزمیز و یسطح یهاآب منابع یآلودگ یمسئله یکتراف و تردد التکمش برعالوه
 .(6 لک)ش کندیم مطرح را شهری یهارواناب

 1210 آبان 4 یبارندگ در تهران شهر یگرفتگآب ریتصو -6 لکش

 

 فردمنحصربه یهایژگیو با شهریکالن به کوچک یاهیقر از گذشته قرن دو طول در تهران شهر
 هر از حاضرحالدر تهران شهر هک گفت توانیم یشهر یهارواناب تیریمد دگاهید از است. شده مبدل

 یمحدوده گسترش .است مواجه یالتکمش و مسائل با یشهر یهارواناب تیفکی و تیمک یجنبه دو
 یشهر یاراض وسعت بر طبعاً یغرب شمال و یشرق شمال و شرق شمال، سمت به تهران شهر یخیتار

 یهارواناب حجم شیافزا و آبخوان یعیطب یهیتغذ اهشک ،یریلگیس دیتشد و است افزوده رینفوذناپذ
 یهاتیفعال حد در و یجد و حاد مسئله زین رواناب تیفکی لحاظ به است. داشته دنبال به را یشهر
 و مستمر اقدامات رغمبه است. نفر ونیلیم 10 حدود یتیجمع با شهرکالن یک در یجار یروزمره یزندگ

 زه،ییپا یهابارش ،یشهر یپسماندها و زباله دفع و یگردآور و شهر یسازکپا و نظافت یبرا منظم
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 شهر یعیطب یشکزه یهکشب به و رندیگیبرم یشهر یاراض سطوح از را هاندهیآال انواع بهاره و زمستانه
 تنزل و یآلودگ دیتشد باعث دیتردیب و نندکیم هیتخل وردآورد( و حصارسرخه ن،ک یهارودخانه ازجمله)

 .شوندیم شهر رامونیپ و درون ستیزطیمح تیفکی

 رد؟ک دیبا چه

 یمنف آثار مهار یبرا هک انددهیرس جهینت نیا به یالمللنیب داردامنه و گسترده قاتیتحق و هایبررس
 اقدامات دیبا (کخا و آب منابع ازجمله یعیطب منابع )و ستیزطیمح بر شهرها یتوسعه و یشهرساز
 آب طبیعی یچرخه از دیتقل .ردیپذ صورت شهری آب یعیطب یچرخه یایاح درجهت یاافتهیسازمان
 اوج و حجم دیتشد در مؤثر ای مولد عوامل هک است آن مفهوم به عمل در یعیطب طیشرا یایاح و شهری
 شود. یریجلوگ یشهر یهارواناب یلهیوسبه ستیزطیمح یآلودگ از و شوند نترلک و مهار دیبا هارواناب

 شودیم اطالق یفنون و هاروش به اساساً شهرها یسطح یهارواناب تیریمد به مدرن( ای) نینو ردیکرو
 اوج و حجم وشندکیم یعنی ؛نندکیم عمل شهر در آب یعیطب یچرخه یمصنوع یایاح درجهت هک

 لیتقل یزانیم و حد به شهر سطح در یبارندگ از یناش یجار یهاآب در یآلودگ زانیم و هارواناب یآبده
 یبرخ داشت. وجود ،میقد شهر رامونیپ ریبا یاراض در شهری یاراض یتوسعه از شیپ یعنی ،قبالً هک ابدی
 و مشخص را شهر یتوسعه از شیپ یعیطب طیشرا سهم و اندرفته فراتر حتی خصوص این در کشورها از

 .1اندکرده اعالم یسطح یهارواناب تیریمد یهاطرح یمّک اهداف از سلسله یک صورتبه را آن

 در دیبا یامروز یهادگاهید طبق و نندکیم عمل یعیطب طیشرا یایاح درجهت هک یفنون و هاروش
 یقطعه یک در هک ییوسازهاساخت سطح )در ییاجرا سطوح نیترنییپا تا یزیربرنامه النک سطوح

 :از عبارتند وارفهرست و اختصاربه رند،یگ قرار توجه مورد شود(یم انجام یخصوص کمل کوچک

 کخا در باران آب نفوذ دیتشد و لیتسه منظوربه ،یشهر یاراض در رینفوذپذ سطوح شیافزا 

 اوج اهشک جهیدرنت و رواناب تکحر زمان افزایش به هک شهرها رینفوذناپذ سطوح اهشک 
 یهیتغذ لیپتانس شیافزا و کخا در باران آب نفوذ دیتشد و لیتسه ،یسطح انیجر یآبده
 .شودیم منجر یشهر ینیرزمیز یهاآب

 مفهوم به هک یشهر سطوح یرو رواناب تکحر از یریجلوگ یعنی ،منشأ در رواناب نترلک 
 است. رواناب یآلودگ دیتشد از یریجلوگ

 نیترآلوده بازداشت یبرا شهر سطح در ندهکپرا و ساده، ،کوچک ساتیتأس انواع از استفاده 
 نکمم یهاروش نیترساده به آن یهیتصف و رواناب بخش

                                                 

شهر را معادل  یتوسعه یاز محدوده یده حد مجاز رواناب خروجکرفرض « یجنگل» یرا مترادف با اراض یعیط طبیه شراکانادا کشور کازجمله  1
 [.1]ده است کرف و اعالم یتعر ،از بارش یدرصد رواناب ناش 10
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 کمک به و مؤثر یهاروش به یعموم نکاما و معابر مستمر و منظم یسازکپا و نظافت 
 ارآمدک زاتیتجه

 زهکیپا و ستیزطیمح از حفاظت یبرا مردم تکمشار جلب و یهمگان آموزش و یسازآگاه 
 شهر داشتننگاه

 ه،یناح )محله، مختلف یانکم سطوح در مؤثر یهاروش و اقدامات از یارهیزنج از استفاده 
 .)زیآبر یحوضه سراسر شهر، لک فرامنطقه، منطقه،

 شیافزا ،کخا در آب نفوذ شیافزا یبرا یمختلف یهاروش از امروزه، شد، اشاره هک طورهمان
 و یسازرهیذخ نیهمچن و ز(کتمر زمان افزایش )و آب انیجر تکحر مقابل در یشهر سطوح مقاومت
 و توسعه از شیپ یعیطب ستمیس وشندکیم یهمگ هک شودیم استفاده رواناب از مجدد یاستفاده
 آب یچرخه و عتیطب از رواناب، تیریمد نینو یهاروش یتمام نند.ک ایاح را یشهر یوسازهاساخت

 بار و کخا شیفرسا زانیم و نمایند یبازساز را رواناب -بارش یعیطب طیشرا تا رندیگیم الهام شهر
 از یاگسترده و متنوع اریبس یمجموعه نه،یزم نیا در قاتیتحق دستاورد دهند. اهشک را رواناب یآلودگ

 هاآن اهم هک است (7BMP و 1LID) رواناب تیریمد نینو یهاروش و زاتیتجه سات،یتأس رویکردها،
 شوند.یم حیتشر «آب به حساس یشهر یطراح» نگرش یمعرف از بعد ادامه، در

 2آب به حساس شهری طراحی

 زهکشی و فاضالب دفع آب، تأمین شامل که دارند ایپیچیده آب یچرخه شهری، آبریز هایحوضه
 با که آب زیادی مقادیر دیگر، سوی از و است دشوار مناسب کیفیت با آب تأمین سویی، از است. رواناب
 مصرف استحمام و نوشیدن از غیر مصارفی برای اند،شده توزیع و تصفیه شرب حد در زیاد یهزینه

 شوند.می

 است رفته کاربه پایدار شهری یتوسعه برای جدید ینگرش یمنزلهبه آب به حساس شهری طراحی
 نام با شمالی آمریکای در نگرش این شود.می منجر شهری آب در یکپارچه و جامع ایچرخه ایجاد به که

 شناخته (5SUDS) شهری پایدار زهکش هایسیستم عنوان تحت انگلستان در و (LID) اثرکم یتوسعه
 شود.می

                                                 

1 Low Impact Development (LID) 

7 Best Management Practice (BMP) 

2 Water Sensitive Urban Design (WSUD) 

5 Sustainable Urban Drainage System 
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 منابع داریپا تیریمد منظوربه مناسب یارچوبهچ یطراح آب، به حساس یشهر یطراح دگاهید در
 یهاحلراه به یابیدست و یزیربرنامه و یتیریمد ماتیتصم نیبهتر کپارچهی کاربرد براساس ،یشهر آب

 رواناب، مدیریت .است مدنظر ،یشهر یتوسعه ندیفرا یهااسیمق تمام در یاقتصاد یباصرفه
 جریان، مدیریت سیالب، کنترل به معطوف که است آب به حساس شهری طراحی از ایزیرمجموعه

 یاستفاده برای محلی فاضالب و رواناب مجدد یچرخه از استفاده هایفرصت و آب کیفیت بهبود
 است. غیرشرب

 رواناب حجم و اوج دبی مقدار سنتی، روش با مقایسه در آب، به حساس شهری طراحی نگرش در
 زمان در هاجاده ایمنی افزایش فرسایش، از ناشی تخریب پتانسیل کاهش به امر این و یابدمی کاهش

 این در همچنین، شود.می منجر پذیرنده هایآب به آلودگی انتقال کاهش و شدید هایطوفان وقوع
 بر فشار از توانمی مناسب، کاربردهای در شده(تصفیه فاضالب یا )و رواناب از مجدد یاستفاده با نگرش،

 کاست. پاک آب منابع

 پشتیبانی سویی، از ند.شو بررسی گسترده کاربرد از پیش باید که دارد نیز مشکالتی نگرش، این
 سوی از است. دولت ازجمله باالدستی هایسازمان الزام نیازمند رواناب، مدیریت طرح یک از بلندمدت

 هایسازمان بین در سطحی هایرواناب و هافاضالب زیرزمینی، آب مدیریت آب، تأمین مسئولیت دیگر،
 کند.می ترمشکل را آب ییکپارچه مدیریت امر این که است شده پراکنده مختلف

 تسهیالت از استفاده و کندمی حفظ را طبیعی ستیزطیمح امکان حد تا ،WSUD روش به طراحی
 دهد.می افزایش باز فضای و هاخیابان در هاBMP با همراهی در را ها(تاالب )مثل تصفیه گیاهی

 و نیرزمیز در توانندمی آب( هایتانک نفوذ، هایسیستم قبیل )از ایسازه اقدامات از بسیاری ،عالوهبه
 در مهندسی و علمی نکات رعایت و مناسب منظر طراحی از استفاده با ،جهیدرنت بگیرند. قرار دید از خارج
 (.2 )شکل گرفت خواهند قرار مدنظر شناسیزیبایی هایارزش طراحی، فرایند
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 ]WSUD]11 رویکرد با شهری هایمحیط طراحی از هایینمونه -2 شکل

 

 آب به حساس شهری طراحی نگرش در تاکنون که ایغیرسازه و ایسازه مدیریتی هایروش
 کاهش شرب، آب برای تقاضا کاهش منظوربه کنندگانمصرف آموزش شامل اندشده بررسیو  تجربه
 هایتانک از استفاده )شامل رواناب زهکشی هایزیرساخت با آن ترکیب طریق از نفوذناپذیر سطح
 خانگی فاضالب از استفاده ...(، و بام روی کاریگیاه متخلخل، روسازی ها،سقف از باران آب آوریجمع
 شویوشست باغ، آبیاری منظر، برای ازجمله) مختلف مصارف برای شدهیآورجمع باران و شدههیتصف

 یتصفیه برای هادریاچه و هاتاالب از استفاده و ...( و بهداشتی سرویس سیفون گرم، آب سیستم ماشین،
 (.2 )شکل هستند نهایی یذخیره و تکمیلی
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 و ایسازه مختلف راهکارهای از استفاده با شهری آب مدیریت در مطلوب وضعیت از شماتیک تصویری -2 شکل
 ]11[ ایغیرسازه

 

 رواناب از مجدد یاستفاده چگونه که دهدیم نشان استرالیا ملبورن در1استیت ینکرمانا یمنطقه
 به ماندهیباق آب شود، متوقف آب نفوذ اگر .کند ینهبه را نفوذ و یرتبخ تواندیم هاباغ یبرا یسطح
 د.شومی استفاده شدهیمهندس یمحل آب یچرخه در اًمجدد و بازگشته رواناب یآورجمع یشبکه

 آب به حساس یشهر یتوسعه نگرش از آن یتوسعه در هک است یگرید مورد7یگتریف یمنطقه
 بخش در واقع یمسکون واحد 72 از متشکل یامجموعه منطقه این است. شده گرفته بهره
 نگهداری برای یمرکز یرآبگ یک و نفوذ یارهایش باران، آب مخازن از آن در که است یااسترال2یلتونهم

 آبخوان یک یتغذیه منظوربه رواناب از ،تیدرنها .شودیم استفاده آن کیفیت بهبود همچنین و رواناب
 ها،سقف آب یبرا ساله دو یشپا یبرنامه یک پروژه نیا در (.1 )شکل شودمی گرفته بهره محصوریرغ

 با یسازگار یبرا منابع ینا از شدهبرداشت یهانمونه و شد آغاز گرم آب هاییستمس و باران آب مخازن
 یآورجمع که است داده نشان یجنتا گرفتند. قرار یشآزما مورد یااسترال شرب آب یهادستورالعمل

درصد  60 یباًتقر یزانم به آب مصرف در یکل جوییهصرف ،هاآن از مجدد یاستفاده و یسطح هایبروانا

                                                 

1 Inkermann Estate 

7 Figtree 

2 Hamilton 
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 و توالت فالش و گرم آب یستمس یبرا یازن مورد آب درصد 40طریق، این از) است کرده یرپذامکان را
 .[11] (است شده تأمین یخانگ یاریآب یهایازن درصد 100

 [17] یگتریف یمنطقه در آب به حساس یمفهوم یطراح -1 شکل

 

 یهتصف را خانهیهتصف پساب یدنی،س یغرب جنوب بخش یتوسعه در فاضالب از آب یافتباز طرح
 .کندیم منتقل خانه 12000 به یهثانو یبندشبکه یک یقطر از شربرقابلیغ آب عنوانبه و کندمی

 راتاث یگر،د طرف از است. یترل یلیونم 1 منابع یرسا از آب ینمأت در آن از حاصل یساالنه ییجوصرفه
 یابدیم کاهش یزن1یننپ -یبرهاکس یرودخانه یستمس بر یمغذ مواد بار ورود از یناش یطیمحستیز
[17]. 

 .نداشده یطراح آب یرمتمرکزغ یریتمد اصل به توجه با یمسکون ییهناح پنج7ایژایب مجتمع در
 یبرا فاضالب، یخانهیهتصف یخروج و شودیم یهتصف و یآورجمع جداگانه طوربه یه،ناح هر فاضالب

 یفیهتص هاییاچهدر و هاتاالب به یسطح رواناب و یزتم آب با همراه سازی،یرهذخ و یشترب ییهتصف
 یهاتاالب از ی،مغذ مواد از ناشی ،جلبک ییشکوفا و گرایییهتغذ از یریجلوگ یبرا .ریزدیم یلیتکم

                                                 

1 Hawkesburry-Nepean 

7 Beizhai 
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 است شده استفاده 1یلحا یمنطقه عنوانبه کنند،یم یزندگ رود ساحل در که یآب یاهانگ و یمصنوع
[12]. 

 یسسرو فالش و گرم آب هاییستمس یاری،آب یبرا باران آب مخازن در شدهرهیذخ باران از استفاده
 .[15] است شده یکشلوله آب از استفاده در کاهش درصد 57 به منجر 7تانکپداک در یبهداشت

 2مدیریتی راهکارهای بهترین

 تیریمد یحوزه در «یتیریمد یارهاکراه نیبهتر» عنوان تحت ییارهاکراه ر،یاخ یهاسال یط
 رواناب، نترلک شامل یمختلف اهداف با ارهاکراه نیا از استفاده اند.هه شداستفاد سطحی یهارواناب

 ییبایز بهبود ،ینیرزمیز آب یهاسفره یهیتغذ ش،یفرسا اهشک ت،یفکی بهبود ل،یس کسیر اهشک
 موفقیت توانندمی که یاقدامات از یکسری است. شده انجام یطیمحستیز اهداف گرید و یشهر ینواح

 توانندمی و شوندمی نامیده مدیریتی راهکارهای بهترین نمایند، تضمین را رواناب مدیریت طرح بلندمدت
 در اصالحات برای حدودی تا و شدهساخته مناطق در مجدد یتوسعه ،توسعهدرحال هایسایت در

 و هاخیابان تا شخصی هایخانه از تواندمی اعمال یمحدوده شوند. اعمال مسکونی کامالً هایحوضه
 شود. شامل را آبریز یحوضه تمام

 اضافی مغذی مواد و رسوب طرف از وارده فشار کاهش به مایل عموماً مدیریتی راهکارهای بهترین
 تیفکی و تیمک بهبود و نترلک ت،یریمد یبرا هاروش نیبهتر هاBMP هستند. پذیرنده هایآب بر

 ،یمهندس یهاستمیس ارها،کراه ها،روش ها،برنامه شامل هایکنکت نیا هستند. یشهر یهارواناب
 معمول، یطیمحستیز یتیریمد یردهایکرو برخالف هستند. یابیانکم یارهایمع و ندهایفرا ها،فناوری
BMPقیتلف رواناب تیفکی و تیمک بهبود یبرا را عتیطب یهاییتوانا و فردمنحصربه خواص ها 

 شوند.یم میتقس یارسازهیغ و یاسازه گروه دو به هاBMP نند.کیم

 محیطی،زیست و شهری یتوسعه هایسیاست شامل ای،غیرسازه مدیریتی راهکارهای بهترین
 است محتمل اجرایی و آموزشی هایبرنامه و احداث دست در هایساختمان در محیطیزیست مالحظات

 تجربیات در رفتار یا نگاه نوع در تغییر برای ایغیرسازه مدیریتی راهکارهای بهترین این از ترکیبی که
 بود. خواهد نیاز مورد شهری یتوسعه درخصوص مهندسی یجامعه در جاری

                                                 

1 Buffer 

7 Tank Paddock 

2 BMPs: Best Management Practices 
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 [12] هاBMP مختلف انواع از یریتصاو -10 لکش

 
 حائل نوار -الف

 
 باغچهجوی -ب

 
 تاالب -ج

 
 بیولوژیکی ماند سیستم -د

 
 نفوذ سیستم -هـ

 
 برکه -و

 
 باران آوریجمع مخزن -ز

 
 گیررسوب یحوضچه -ح

 
 ذخیره یحوضچه -ط

 
 سبز بام -ی

 
 نفوذپذیر روسازی -ک

 رواناب که است روانابی تصفیه واحدهای و ساتیتأس شامل ایسازه مدیریتی راهکارهای بهترین
 از استفاده تیاولو دهند. بهبود را آب کیفیت تا دهندمی انتقال یا کنندمی نگهداری و آوریجمع را

BMPو حوضهی اراض پوشش منطقه،ی میاقل ویکی درولوژیه طیشرا ند.کیم رییتغ مختلف طیشرا در ها 
 ارائه هاروش نیا مختلف انواع ازی ریتصاو 10 لکش در رگذارند.یتأث BMP انتخاب بر طرح، اهداف

 اند.شده

http://www.bgs.ac.uk/science/landUseAndDevelopment/images/urban_geoscience/suds/infiltration_basin_and_trench_big.jpg
http://www.google.com/imgres?q=stormwater+pond&hl=en&biw=1600&bih=703&gbv=2&sout=0&tbm=isch&tbnid=te3Kw5nwoO5HMM:&imgrefurl=http://www.bae.ncsu.edu/stormwater/downloads.htm&docid=vwyBFlMbuiDWIM&imgurl=http://www.bae.ncsu.edu/stormwater/images/edenton.jpg&w=2272&h=1704&ei=JxcAT7OYGZL44QT8l7yNCA&zoom=1&iact=rc&dur=125&sig=111338571673468166663&page=5&tbnh=145&tbnw=183&start=81&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:81&tx=128&ty=84
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 رواناب تیفکی حجم، اوج، یدب اهشک عامل چهار بر هایکنکت نیا از یکهر ریتأث زین 2 جدول در
 اند.شده ارائه ینیرزمیز یهاآب هیتغذ بر اثرات و

 BMP [14] هایتکنیک مختلف عملکردهای -2 جدول

 

 شتریب اطالعات اند.شده ارائه مختلف BMPیهایکنکت درمورد یمختصر حاتیتوض ادامه، در
 و مطالعات زکمر تیسا در تارنما صورتبه نیهمچن و گزارش نیا وستیپ در هاBMP نیا یبارهدر

 اند:شده ارائه تهران شهر یزیربرنامه

 یک طریق از و زهکشی شن میان از تواندمی رواناب که شنی شیاری هایسیستم :1صافی زهکش 
 شود. هدایت و آوریجمع لوله

 یابد.می جریان آن میان از رواناب که زمین از ایشده کاریگیاه یا چمن یباریکه :7نواری فیلتر 

 محل و ابانیخ سطح در هک ژئوتکستایل آستر بدون زیاد؛ خالی فضای نسبت :2متخلخل آسفالت 
 هک تفاوت نیا با دارد، یمعمول یروساز به یادیز شباهت و رودیم ارکبه هینقل لیوسا مرور و عبور

 یهاهیال به رینفوذپذ شکرو قیطر از شود، یجار سطح در هکآن یجابه باران آب از یناش رواناب
 شود.یم زدوده آن یهاندهیآال از یبخش و کندمی نفوذ نیریز

                                                 

1 Filter Drain 

7 Filter Stripe 

2 Porous Asphalt 

BMP تغذیه آب های زیرزمینیبهبود کیفیتکاهش حجم روانابکاهش اوج جریاننوع

کممتوسطکمباالحوضچه ی ذخیره

باالمتوسط/باالباالباالحوضچه ی نفوذ

باالباالمتوسطمتوسطترانشه ی نفوذ

کمباالکمباالتاالب

متوسط/باالباالباالباالروسازی نفوذپذیر

باالمتوسط/باالمتوسطکم/متوسطسیستم ماند بیولوژیکی

کم/متوسطمتوسطکم/متوسطکمنوار حائل

کم/متوسطمتوسط/باالکم/متوسطمتوسطجویباغچه

کم/متوسطباالکم/متوسطکمسقف سبز

کمکمکم/متوسطکممخزن باران

کممتوسط/باالکمکمحوضچه ی رسوب گیر
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 هایبلوک یا متخلخل هایبلوک خالی، فضای زیادی مقدار با پیوسته سطح :1رینفوذپذ روسازی 
 فراهم زین را ذخیره از،ین درصورت تواندیم متصل مخزن یسازه یک متصل. نفوذ فضای با یکپارچه

 ند.ک

 اهشک یواسطهبه هک آب مناسب عمق شامل متقارن، بتنی یاسازه مخازن :7گیررسوب مخزن 
 شوند.یم معلق جامدات نشست باعث انیجر سرعت

 و جذب با و پوشاندمی یاهیگ پوشش با را ساختمان یک سقف هک یاهیچندال ستمیس :2سبز بام 
 ندیفرا با و دهدمی اهشک را یشکزه ستمیس ابعاد و رواناب یکپ و حجم باران، از یبخش ینگهدار

 شود.یم شهر ییبایز و وهواآب تیفکی بهبود موجب هیتصف و تعرق و ریتبخ

 مناطق در یخانگ سبز یفضا یاریآب منظوربه باران آب استحصال روش نیترجیرا :5باران مخزن 
 برون صورتبه هابامپشت رواناب یرهیذخ و یآورجمع یبرا ،کوچک یهاهکشب نیا است. مرطوب

 رند.یگیم قرار استفاده مورد وشده  نصب یریمس

 حذف به کمک منظوربه که هستند رواناب انتقال برای عمقکم عریض یهاآبراهه :4باغچهجوی 
 آبراهه در کاریگیاه ارتفاع و تراکم به حذف بازده اند.شده کاریگیاه معلق، جامدات و رسوبات
 جذب زین هاندهیآال از یتوجهقابل بخش و دهدیم شیافزا را یرینفوذپذ آن، مک بیش دارد. بستگی

 شوند.یم حذف و ذرات

 و بستر طریق از رواناب آن در که سنگ از پرشده حجم یا زیرزمینی یحفره :6یجذب یهاچاه 
 رواناب نترلک یبرا متقاطع بیش با معابر و هاوچهک از یاریبس در کند.می نفوذ زمین به هاکناره

 رود.یم ارکبه

 و دانهدرشت ذرات با پرشده متر،یسانت 500 تا 60 عمق به ،لیطو یترانشه یک :2نفوذ یهاترانشه 
 یخال یفضا در را رواناب موقت یرهیذخ انکام هک است یخروج بدون معموالً و سنگ قطعات

 ند.کیم فراهم را اطراف کخا به هاوارهید و فک از نفوذ جهت دانه،درشت ذرات نیماب

 سطح باالی ،کندمی نفوذ زمین به سنگی یا شدهکاریگیاه بستر طریق از که را روانابی :2نفوذ آبگیر 
 کاهش را شدهحمل یآالینده جرم جهیدرنت و رواناب حجم آبگیر، بستر به نفوذ با و داردمی نگه

                                                 

1 Porous Pavement 

7 Sedimentation Tank 

2 Green Roof 

5 Rain Garden 

4 Swale 

6 Saokaway 

2 Infiltration trench  

2 Infiltration pond 
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 نفوذ خاک به ریز بسیار ذرات و محلول مواد و یابندمی تجمع آبگیر کف در درشت ذرات دهد.می
 کنند.می

 نگه را ورودی رواناب و دارد آب مقداری همیشه :1)بلندمدت( یدائم نگهداشت ای رهیذخ مخازن 
 مخازن، گونهنیا در بخشد.یم بهبود را آب تیفکی و است مؤثر رسوب نترلک در سازه نیا دارد.می

 برعالوه تا شودیم گرفته نظر در البیس موقت یرهیذخ و نگهداشت یژهیو موقت شیگنجا
 غالباً مخازن نیا .کند لیتسه را یگذاررسوب ندیفرا آن، اوج یدب و حجم اهشک و البیس افتیدر
 آب نی)تأم روندیم ارکبه زمانهم طوربه هدف نیچند نیتأم یبرا چندمنظوره، مخازن صورتبه
 ...(. و یتفرجگاه ،یاریآب

 مخازن رواناب، موقت نگهداشت یاستخرها ای هاحوضچه نیا :7موقت نگهداشت ای رهیذخ مخازن 
 باعث ،یخروج انیجر نترلک و رواناب موقت یرهیذخ با هک هستند یسطح یرهیذخ ساتیتأس و
 شرایط در رواناب یذخیره به قادر و است خشک اوقات اغلب شوند.یم البیس یآبده اوج اهشک

 دارد. شدهکاریچمن سطح همچنین، است؛ مرطوب

 کمک به را شدهیآورجمع رواناب هاحوضچه نیا :2بلندمدت کخش موقت نگهداشت یهاحوضچه 
 نیا نند.کیم هیتخل ساعت 52 تا 75 یزمان بازه طول در ان،یجر یکنندهکنترل یخروج یهاسازه

 هایحوضچه شوند.یم زین آب تیفکی بهبود باعث یالبیس انیجر اوج نترلک برعالوه هاحوضچه
 75 تا مرطوب شرایط در رواناب یذخیره به قادر و خشک اوقات اغلب ،خشک موقت نگهداشت

 باتالقی بستر است ممکن و هستند شدهکاریچمن سطح دارای معموالً همچنین، هستند. ساعت
 باشند. داشته

 معلق جامدات ینینشته برای شدهیطراح مخزن ه:کبر 

 و دائم هیپا انیجر یبرقرار با هک هستند یعمقکم نگهداشت یهاحوضچه مصنوعی: تاالب 
 یبرا را الزم زمان و کاهندمی رواناب سرعت از م،کمترا یاهیگ پوشش از استفاده و یشگیهم

 آورند.یم وجودبه یکولوژیب جذب و نفوذ ،یگذاررسوب

 بار اهشک باعث جهیدرنت و دهندیم اهشک را رواناب یکپ ای حجم سات،یتأس نیا از یبرخ
 در شیفرسا اهشک باعث موارد از یاریبس در و یشکزه ستمیس ابعاد اهشک و هکشب یکیدرولیه

 نگهداشت و رهیذخ یهاحوضچه ،یمصنوع یهاتاالب همچون ییهاروش .شوندیم یعیطب یهاآبراهه
 رهیذخ و یآورجمع مخزن یک در را آب هک ییهاروش یهیلک ،یطورکلبه و البیس یدائم ای موقت

 ای اهشک انکام گرید یسو از و نندکیم نترلک را رواناب حجم( بعضاً )و اوج یدب طرف یک از نند،کیم

                                                 

1 Retention pond 

7 Detention Basin 
2 Extended Detention Basin 
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 آورند.یم دیپد زین را هاندهیآال شیپاال و ابیپا در شیفرسا مهار مخزن، به یورود یرسوب بار حذف
 زین ینیرزمیز یهاآب یهیتغذ و یاریآب یبرا شدهرهیذخ آب نیا از هک دارد وجود انکام نیا نیهمچن

 .کرد استفاده

 باعث دهند،یم نفوذ کخا نیریز یهاهیال به را آب هک هایکنکت و هاروش نیا از گرید یبرخ
 در و شوندیم ینیرزمیز یهاآب یهیتغذ و آب تیفکی بهبود (،کوچک یها)بارش رواناب حجم اهشک

 نفوذ(. یهاترانشه و هاباغچه ،یجذب یهاچاه تراوا، سطوح )مثل نندکیم عمل آب یچرخه یایاح جهت

 ،یسطح جذب ،ینینشته همچون یمختلف یهاروش به سات،یتأس و هاروش نیا ثرکا
 شوند.یم هاندهیآال اهشک باعث اه،یگ توسط برداشت و ونیلتراسیف ،یگذاررسوب

 هاندهیآال حذف تیقابل

 مدفوعی( فرمیلک و فسفات ترات،ین ، TSS، BOD) آب کیفیت معمول هایشاخص حذف قابلیت
 در ها(آالینده زیستی و شیمیایی فیزیکی، هایداده )براساس شدهشناخته هایسازوکار از هریک توسط
 باال گیاهی، برداشت توسط مغذی( )مواد نیترات و فسفات حذف قابلیت مثالً اند.شده ارائه 1 جدول

 هاآن حذف قابلیت آب، در هاآن متفاوت حاللیت دلیل به که است حالی در نیا است؛ شده زده تخمین
 برابر در هاآالینده این دوی هر است. متفاوت بسیار کردن صاف و سطحی جذب نشینی،ته توسط
 شوند.می حذف متوسط تا کم میزان به هوازیبی شرایط در اما هستند، مقاوم هوازی یتجزیه

 [16] مختلف مدیریتی راهکارهای در هاآالینده حذف قابلیت -1 جدول

 1مدفوعی کلیفرم فسفات نیترات بیولوژیکی خواهیاکسیژن کل معلق جامدات فرایند

 متوسط زیاد کم متوسط متوسط سطحی جذب

 زیاد زیاد کم متوسط زیاد نشینیته

 متوسط کم/ کم کم متوسط کم میکروبی یتجزیه

 زیاد زیاد کم متوسط زیاد کردن صافی

 تأثیربی تأثیربی تأثیربی کم تأثیربی تصعید

 متوسط کم/ تأثیربی تأثیربی کم تأثیربی نوری یتجزیه

 تأثیربی زیاد زیاد متوسط تأثیربی گیاهی برداشت

 )جامدات شهری رواناب اصلی یآالینده 4 حذف مختلف، فرایندهای ارزیابی و جدول این براساس
 از هریک در مدفوعی( کلیفرم و فسفات نیترات، روزه، 4 بیولوژیکی و شیمیایی خواهیاکسیژن معلق،

 و 11 هایشکل در مختلف مواد حذف در ارجحیت براساس هاآن بندیرده مدیریتی، هایروش بهترین

                                                 

1 Fical Coliform 
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 قبیل از متغیرهایی با است ممکن مدیریتی راهکارهای بهترین از هریک عملکرد اند.شده ارائه 17
 یتهیه در بنابراین کند؛ تغییر سیستم عمر و محل هیدرولوژیکی و وهواییآب شرایط طراحی، مشخصات

 از جزئی و کند عمل ییتنهابه و خود طراحی کارایی حد در روش هر که است شده فرض هاشکل این
 نباشد. تصفیه یزنجیره یک

 [16 و 10] TSS و BOD، COD حذف در مدیریتی راهکارهای بهترین بندیرده -11 شکل

 

 نتایج که دهدمی نشان (12 )شکل مدیریتی تجارب بهترین در TSS حذف برای پایش نتایج
 نشان واقعی مقادیر از کمتر را TSS حذف در باغچهجوی قابلیت ،17 و 11 هایشکل در شدهارائه
 است. ترهماهنگ موارد سایر در گرچه دهد؛می
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 [16 و 10] مدفوعی کلیفرم و فسفات نیترات، حذف در مدیریتی راهکارهای بهترین بندیرده -17 شکل

 

 برآورده را رواناب مدیریت اهداف تمام ییتنهابه تواندنمی مدیریتی راهکارهای بهترین از کیچیه
 یتعداد کاربرد شامل روش نیا .است ضروری معموالً تصفیه هایروش سلسله یک کاربرد بنابراین کند.

 خواهد هیتصف ستمیس ینهیبه یکل ییکارا کی به که است یمواز ای یسر صورتبه هیتصف یهاروش از
  است: زیر ترتیب به مدیریتی راهکارهای بهترین بندیزمان در عمومی روش .دیانجام

 ایسازه غیر مدیریتی راهکارهای بهترین طریق از امکان، درصورت کردن آلوده از خودداری -1

 رواناب منبع در ایسازه مدیریتی راهکارهای بهترین توسط آلودگی کردن حداقل و کنترل -7
 نباشد. یریشگیپقابل یسادگبه آلودگی کهیدرصورت مسیر، انتهای در یا عبور حین در سطحی،

 مرحله. آخرین در پذیرنده، هایآب بر رواناب آلودگی آثار مدیریت -2

 به کل در که است موازی یا سری صورتبه تصفیه هایروش از تعدادی کاربرد شامل روش این
 طوربه تصفیه هایروش سلسله مفهوم کهیدرحال انجامید. خواهد تصفیه سیستم یبهینه کارایی

 از معموالً مشکالت .است نشده اجرایی یخوببه هنوز مفهوم این است، گرفته قرار قبول مورد ایگسترده
 ها،روش سلسله در هاآن یریقرارگ محل :شوندیم یناش یتیریمد یراهکارها نیبهتر نادرست کاربرد

 .[12 ،12] ینگهدار مشکالت و یاچندمرحله یبرنامه کی در هاآن یاجرا در تقدم حق
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 [16 و 10] مدیریتی راهکارهای بهترین در استاندارد( انحراف ±) شدهپایش TSS حذف بازدهی درصد متوسط -12 شکل

 

 یانیپا المک

 نیتأم .دارد دهیچیپ و گسترده یابعاد تهران مثل یشهرکالن در یشهر آب تیریمد با مرتبط امور
 و حفاظت آن، مناسب افتیباز و دفع و یبهداشت فاضالب مناسب یآورجمع ،یبهداشت شرب آب

 جادیا و یحیتفر یهاتیفعال یبرا آب از استفاده و سبز یفضا یاریآب الب،یس قبال در شهر یسازمنیا
 از یانکم مختلف سطوح در ینگرجامع یک ازمندین (77 یمنطقه یشهردرون یاچهیدر )مثل هاتفرجگاه

 برخالف یسنت ردیکرو هک است یحال در نیا است. محله یک سطح تا گرفته زیآبر یحوضه لک سطح
 نظر در جداگانه ییهامقوله را ستیزطیمح و آب مختلف یهابخش صرفاً پارچه،یک و جامع ردیکرو
 رد.یگیم

 یامنطقه و یمحل صورتبه هک یشهر یهارواناب نوین تیریمد اصول شد یسع نوشتار نیا در
 و یاسازه فنون از یامجموعه یریارگکبه و یشهر منظر ییبایز و آب تیمک ت،یفکی به توجه با همراه

 تیریمد اصل یمبنا بر اب(یپا در نترلک و هکشب اتصال تیظرف در نترلک منشأ، در نترلک) یارسازهیغ
 با تا شود یمعرف است، اجرا حال در جهان یشرفتهیپ یشهرها در داریپا یتوسعه اصول و آب یپارچهیک

 طرح نیا دنکر ییاجرا در را نگاه نیا بتوان تهران شهر یسطح یهاآب جامع طرح افتنی انیپا به توجه
 تا: شودیم هیتوص منظور نیبد نمود. یاتیعمل جامع
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 ردیکرو یاجرا و نیقوان وضع مناسب، هاییگذارهدف با یشهردار و تهران شهر یاسالم یشورا -1
 یهاآب در یآلودگ زانیم و هارواناب یآبده اوج و حجم شد؛ اشاره هاآن به گزارش نیا در هک نینو

 یتوسعه از شیپ یعنی ،قبالً هک دهند لیتقل یزانیم و حد به را شهر سطح در بارش از یناش یجار
 داشت. وجود ،میقد شهر رامونیپ ریبا یاراض در شهر یاراض

 تا یزیربرنامه النک سطوح در نند،کیم عمل یعیطب طیشرا یایاح درجهت هک یفنون و هاروش -7
 توجه مورد (یخصوص کمل کوچک یقطعه در وسازساخت سطح )در ییاجرا سطوح نیترنییپا

 رند.یگ قرار یشهردار رانیمد

 و نترلک شد، اشاره هاآن به گزارش نیا در هک (BMP و LID) نوین ردیکرو ساتیتأس کمک به -2
 در و منتقل یشهر یهارواناب قیطر از هک ییهاندهیآال مهار ژهیوبه یارنقطهیغ یهایآلودگ مهار
 رد.یپذ انجام شود،یم منتشر ستیزطیمح

 یهارواناب تیریمد در (BMP و LID ساتیتأس شامل مدرن ای) نینو ردیکرو یریارگکبه با -5
 کرد، عمل شهرها در آب یعیطب یچرخه یمصنوع یایاح درجهت توانیم یشهر سطحی

 یهاآب در یآلودگ زانیم و هارواناب یآبده اوج و حجم سات،یتأس نیا یریارگکبه با هکیورتصبه
 افت.ی خواهد لیتقل یتوجهقابل زانیم به زین شهر سطح در یبارندگ از یناش یجار

 یهیلک گرفتن درنظر با ها(BMP و LID) ساتیتأس نیا از یکهر یژهیو یهادستورالعمل و ضوابط -4
 اریاخت در و شود هیته هاآن از یبرداربهره و ینگهدار اجرا، ،یطراح با مرتبط یفن ضوابط و اصول
 گیرد. قرار یشهردار مختلف مناطق
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