اقذاهات عولی جْت کاّص سٍاًاب ٍ تغزیِ سفشُ صیشصهیٌی دس ضْش
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چكیذُ
یکی اص هـخلِّای تَػؼِ ؿْشی افضایؾ ػغَح غیشقاتل ًفَر اػت کِ تِ خاعش تغییش کاستشی صهیيّای
کـاٍسصی ٍ هٌاتغ عثیؼی ٍ اختلاف آى تِ ػاخت ٍ ػاص ٍاحذّای هؼکًَی ٍ هؼاتش ػوَهی پذیذ هیآیذ.
اص ػَاسم ایي تغییشات ،کاّؾ ًفَر آب تاساى تِ داخل صهیي ٍ افضایؾ سٍاًاب حاكل اص تاسًذگی اػت.
جاسی ؿذى سٍاًاب دس ػغح ؿْش ػالٍُ تش تحویل ّضیٌِّای صیاد تشای احذاث هجاسی ٍ صّکؾّای
هٌاػة جْت خاسج ػاختي ایي آبّا اص هؼاتش ،تاػج آلَدگی آىّا هیؿَد ٍ تِ خاعش هخلَط ؿذى تا اًَاع
پؼابّایی کِ دس هؼیش حشکت تِ آى اضافِ هیگشدد ،تلفیِ ٍ تْشُتشداسی هجذد آىّا سا دچاس هـکل
هیکٌذ .تٌاتشایي تا تَجِ تِ ایٌکِ هذیشیت سٍاًابّای ایجاد ؿذُ دس ػغح ؿْش تِهٌظَس جلَگیشی اص آػیة
سػاًذى تِ تٌاّای ؿْشی ٍ اػتفادُ اص ایي آب تِػٌَاى هٌثغ غیشهتؼاسف تأهیي آب تشای هلاسف هختلف ٍ
ّوچٌیي افضایؾ ػغح آتخَاىّا اّویت فشاٍاى داسدّ ،ذف اص ایي تحقیق اسائِ ساّکاسّای ػولی جْت
کاّؾ سٍاًاب ٍ تغزیِ ػفشُ صیشصهیٌی دس ؿْش تَد .تذیي هٌظَس ،ساّکاسّای ػولی ّوچَى حفش چاُّای
جزب ٍ رخیشُ سٍاًابّای ایجاد ؿذُ تَػظ تاساى تِهٌظَس اػتفادُ هجذد ٍ تغزیِ هٌاتغ صیشصهیٌی،
جایگضیي ػٌگفشؽ تِ جای آػفالت دس هؼاتش تِهٌظَس افضایؾ ًفَرپزیشی ػغَح خیاتاى ٍ ایجاد کاًالّای
اًتقال آب تِ فضای ػثض کاؿتِ ؿذُ اعشاف خیاتاىّا تشای كشفِ جَیی دس هلشف آب تِهٌظَس آتیاسی ایي
گیاّاى پیـٌْاد گشدیذ .تا تَجِ تِ ًتایج ایي هغالؼِ هیتَاى تا هذیشیت كـحیح ،اص سٍاًاب حاكل اص
تاسًذگی اػتفادُ ٍ دس هلشف آب تشای تؼضی اص هلاسف ؿْشی كشفِجَیی کشد.
کلیذ ٍاطُّا:

آبخیضداسی ضْشی ،استحصال باساى ،چاُ ،سٍاًاب ،سطَح ًفَرًاپزیش ،سفشُ آب صیشصهیٌی،

سٌگفشش ،سیالب ضْشی
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Practical measures to reduce runoff and charging the groundwater table
in urban
Abstract
One of the characteristics of urban development is the increaseing impervious surfaces that
changing agricultural land and natural resources and assign it comes to the construction of
housing units and public pathways. The effects of these changes reduce the infiltration of
rainwater into the ground and increase the runoff from rainfall. The flow of runoff in the urban
in addition to high costs for construction and drainage channels in order to remove the water
from the streets, they are causing pollution runoff and for mixing with a variety of wastewater
that the path is added to it, purification and reuse them is in trouble. So given that the
management of runoff generated in the urban in order to avoid damaging the urban buildings
and use of this water as a source of unconventional water supply for various uses and as well as
increase the level of the aquifer are abundant, The aim of this study provide practical solutions
to reduce runoff and feeding the groundwater table in the urban. For this purpose, practical
solutions such as digging absorption wells, Store runoff caused by rain for reuse and charging
resources, replace roads instead of asphalt on roads in order to increase the permeability of the
street and creating channels for water to green space planted around the streets to conserve
water in order to irrigate the plants were proposed.

Keywords: Asphalt, Extraction of rain, Impermeable surfaces, Runoff, Urban
Flooding, Urban Watershed Management, Underground Water Reservoir, Well

ِهقذه
افضایؾ جوؼیت ٍ تِخلَف سٍاج فشٌّگ ؿْشًـیٌی ٍ تثذیل سٍػتاّا تِ ؿْش ػثة هیؿَد کِ اساضی کـاٍسصی
.)Tali, et al., 2013 ؛1392 ،؛ ّادیصادُ تضاص1393 ،ٍ ػشكِّای عثیؼی تِ اساضی ؿْشی تثذیل ؿًَذ (ػجادی ٍ ّوکاساى
تَػؼِ ؿْشّا ٍ ایجاد تٌاّا تاػج ایجاد یک آتخیض هلٌَػی هیؿَد کِ ػذم هذیشیت كحیح ٍ هٌاػة ایي آتخیض هلٌَػی
 اص چٌذیي ػال قثل، تَػؼِ ؿتابصدُ هٌاعق ؿْشی دس دِّّای اخیش.هَجة جاسی ؿذى ػیل دس ػغح ؿْش هیگشدد
 گؼتشؽ عَلی ؿْشّا. عثیؼی ٍ غیشُ دس ؿْشّا ؿذُ اػت، اقتلادی،تاػج تشٍص هـکالتی دس صهیٌِّای هختلف اجتواػی
ِ تاػج ت،تش سٍی کَّپایِّا ٍ دؿتّا کِ ػثة افضایؾ ػْن ػغح ًفَرًاپزیش هٌغقِ ًؼثت تِ ػغح ًفَرپزیش آى هیؿَد
 هذیشیت ایي حجن اص سٍاًاب کِ تالفاكلِ پغ اص ّش.ساُ افتادى حجن چـوگیشی اص سٍاًاب دس اساضی ؿْشی ؿذُ اػت
ُ تٌْا هحذٍد تِ اخشاج ایي آب اص هحذٍدُ ؿْشی تذٍى ّشگًَِ اػتفاد،تاسًذگی ایجاد هیؿَد تا کٌَى دس تْتشیي حالت
ُ تِ ػالٍُ پغ اص خشٍج ایي آب اص هحذٍدُ ؿْشی ّیچ ًَع توْیذاتی تشای کٌتشل آى اًذیـیذُ ًـذ.هفیذ اص آى تَدُ اػت
 قؼوتی اص ؿْش کِ تِعَس کاهل.اػت ٍ دس تؼیاسی اص هَاسد ّویي آب تاػج تشٍص خؼاسات صیادی دس پاییي دػت هیؿَد
،دس هحذٍدُ ؿْشی قشاس داؿتِ ٍ کلیِ تاسؽ ٍاقغ ؿذُ تش سٍی آى اص یک ًقغِ خشٍجی دس داخل هشص ؿْش تخلیِ هیؿَد
 تذیي تشتیة کلیِ ػغَح ًفَرًاپزیش اػن اص پـت.)Pahl-Wost, 2004( ) ًام داسدUrban catchment( حَصُ آتخیض ؿْشی
 دس ایي تؼشیف، آتگیشّا ٍ ًیض ؿثکِّای صّکـی ٍ جوغآٍسی فاضالب، جَیّا، ػغَح آصاد تتٌی، ػغح آػفالت هؼاتش،تامّا
ٍ  سٍاًاب دس هٌاعق غیشؿْشی هؼوَالً تِ هؼیلّای عثیؼی ساُ پیذا کشدُ ٍ دس ًْایت سٍدخاًِّای فللی.قشاس هیگیشًذ
 فؼالیتّای اًؼاًی دس هٌاعق تَػؼِ یافتِ ؿْشی تا احش هؼتقین اص عشیق تَلیذ پؼاب ٍ غیشهؼتقین.دائوی سا پذیذ هیآٍسًذ
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اص عشیق جلَگیشی اص ًفَر آب تٍِػیلِ پَؿؾ اساضی تا هَاد غیشقاتل ًفَر تش چشخِ آب عثیؼی احش گزاؿتِ ٍ احذاث
ػیؼتن صّکـی تشای تخلیِ ایي دٍ ًَع جشیاى فاضالب ٍ آب ػغحی ایجاد ؿذُ سا تا ّذف تِ حذاقل سػاًذى هـکالت
صًذگی اًؼاى ٍ هحیظصیؼت الضاهی هیکٌذ ( .)Butler and Davies, 2011اگش هیضاى تاسًذگی تیؾتش اص ظشفیت کاًالّای
صّکـی تاؿذ ،هَجة آبگشفتگی هؼاتش ؿذُ ٍ تِدًثال آى هـکالت فشاٍاًی تِهٌظَس تخلیِ ٍ هذیشیت ایي آب ّواًٌذ
ّذایت آى تِ تًَلّای هتشٍ ٍ غیشُ تَجَد خَاّذ آهذّ .وچٌیي تخلیِ آبّای صیشصهیٌی ٍ ػذم جایگضیي ؿذى آب ایي
هٌاتغ ًیض یکی اص تضسگتشیي هـکلّای کـَس خـک ایشاى هحؼَب هیؿَد .خـک ؿذى تؼذاد صیادی اص قٌاتّا ٍ چاُّا
تاػج ؿذُ اػت کِ تخؾ صیادی اص ػشهایِگزاسیّای اًجام ؿذُ اص تیي تشٍد ،اص ایي سٍ تغزیِ هٌاتغ صیشصهیٌی یکی اص
سٍؽّایی اػت کِ هیتَاًذ تخـی اص آب خاسج ؿذُ اص صیشصهیي سا جایگضیي کٌذ (ػلیضادُ .)1383 ،تٌاتشایي تا تَجِ تِ
ایٌکِ هذیشیت سٍاًابّای ایجاد ؿذُ دس ػغح ؿْش تِ هٌظَس جلَگیشی اص آػیة سػاًذى تِ تٌاّای ؿْشی ٍ ّوچٌیي
اػتفادُ اص ایي آب تِهٌظَس افضایؾ ػغح آتخَاىّا اّویت فشاٍاى داسدّ .ذف اص ایي تحقیق اسائِ ساّکاسّای ػولی جْت
کاّؾ سٍاًاب ٍ تغزیِ ػفشُ صیشصهیٌی دس ؿْش تَد .تذیي هٌظَس ساّکاسّای ػولی صیش اسائِ هیگشدد .الثتِ عشحّای کٌتشل
سٍاًاب تِ عَس کلی تؼیاس صیاد ٍ هتٌَع ّؼتٌذ .کاستشد ّش کذام تؼتِ تِ ؿـشایظ هحـل ،هیضاى سیؼک دس تشاتـش خـؼاسات
ٍاسدُ ،هیـضاى هٌـافغ حاكل اص اجشای عشح ٍ هـؼائل اجتوـاػی اقتـلادی هٌغقِ تفاٍت داسد (هختاسی.)1388 ،
الف) حفش چاُّای جوغآٍسی آب دس هؼاتش ؿْشی
دس قؼوتّایی اص هؼاتش کِ احتوال آتگشفتی دس هَاقغ تاسًذگی تیؾتش ٍجَد داسد (ؿکل  )1هیتَاى تا احذاث
چاُّایی تا ظشفیت هٌاػة ،اص ایجاد سٍاًاب جلَگیشی ٍ دس هلاسف هختلف اػن اص آتیاسی فضای ػثض ٍ غیشُ اص آب رخیشُ
ؿذُ دس ایي چاُّا اػتفادُ کشد.

ضكل ً -1وایی اص آبگشفتگی هعابش دس ٌّگام باساى ٍ ّذسسفت ایي سٍاًاب

ب) اػتفادُ اص ػٌگفشؽ تِ جای آػفالت
آػفالت تِ خاعش خاكیت غیشقاتل ًفَری کِ داسد تاػج افضایؾ تَلیذ سٍاًاب هیگشدد .اػتفادُ اص ػٌگفشؽ دس
خیاتاى تِ جای آػفالت ،تاػج افضایؾ ًفَرپزیشی ػغح خیاتاى ؿذُ ٍ هیضاى سٍاًاب سا کاّؾ هیدّذ .اهشٍصُ دػتگاّای
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پشیٌتش ػٌگفشؽ کاس ػٌگفشؽ کشدى خیاتاى سا ساحتتش ٍ تا كشفِتش کشدُ اػت .صیشا دس صهاى کنتش ٍ تا كشف اًشطی
تؼیاس کوتش ،ػغح تیؾتشی اص خیاتاى سا هیتَاى ػٌگفشؽ کشد (ؿکل .)2

ضكل  -2پشیٌتش ایجاد سٌگفشش دس خیاباى

ّوچٌیي دس قؼوتّایی کِ داسای ػغح تذٍى ػقف صیادی ّؼتٌذ هاًٌذ پاسکیٌگ خَدسٍّا کِ هیضاى تاساى
تشخَسد کشدُ تا ػغح آىّا قاتل تَجِ اػت ،هیتَاى ػالٍُ تش ػٌگچیي کشدى هحیظ پاسکیٌگ ،صیش ػٌگّا یک الیِ ؿي
سیخت ٍ ػپغ یک الیِ طئَتکؼتایل تِػٌَاى كافی قشاس داد تا جلَی ػثَس خاک ٍ خاؿاک سا تگیشد کِ صیش ایي طئَتکؼتایل
آب تا ػغح غیشقاتل ًفَر رخیشُ ؿذُ ٍ اص ّذسسفت آى جلَگیشی هیؿَد (ؿکل .)4 ٍ 3

ضكل  -3بلَکّای ًفَرپزیش ()Butler and Davies, 2011
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ضكل  -4سیستن رخیشُ آب با سٌگ فشش کشدى خیاباى ()Butler and Davies, 2011

ج) حفاظت اص ػفشُّای آب صیشصهیٌی
تغزیِ هلٌَػی ػفشُ ٍ جلَگیشی اص ًفَر آلَدگی تِ آبّای صیشصهیٌی ،اص جولِ اقذاهاتی اػت کِ هیتَاًذ تِ
حفاظت اص ػفشُّای آب صیشصهیٌی کوک کٌذ .تا اػتفادُ اص سٍؽّای پخؾ آب دس ػغح صهیي ،اػتفادُ اص گَدالّای
عثیؼی جْت ًفَر آب ،اػتفادُ اصحَضچِّای تغزیِ ،افضایؾ ًفَر عثیؼی آب دس تؼتش سٍدخاًِّا ٍ هؼیلّا ،تضسیق آب تِ
ػفشُ تَػظ چاُّای تضسیقی ٍ ایجاد تشاًـِّای افقی دس صهیي ،هیتَاى اقذام تِ تغزیِ هلٌَػی ػفشُّای صیشصهیٌی کشد.
د) کاًالّا ٍ جَیّای جوغآٍسی آبّای ػغحی (ػیالبسٍّای کوکی)
یکی اص سٍؽّای دفغ جشیاىّای ػیالتی اص هحذٍدُّای ؿْشی ،حفش ػیالبسٍّای کوکی تا صّکؾّای
کوشتٌذی اػت .دس حقیقت تِ جای آًکِ تواهی ػیالب اص داخل هؼیشی کـِ تـا احـذاث خـاکشیض یـا دیَاسُ ػیلتٌذ دس
عشفیي آتشاِّ ایجاد ؿذُ اًتقال یاتذ ،تخــی اص ػیالب سا هیتَاى تِ ًْشّا یا کاًالّایی کـِ تـِعـَس هلٌَػی حفش
گشدیذُ ٍ اص هؼیش دلخَاُ ٍ هؼیي ػثَس دادُ ؿذُ ،هٌحشف کشد .ػیالبسٍّـای کوکی صهاًی هغشح هیؿًَذ کِ
جشیاى ّـای ػـیالتی اص عشیـق یک یا چٌذ سؿتِ هؼیل یا آتشاِّ عثیؼی تِ ػَی ؿْش یا اساضی ؿْشی ػشاصیش ؿًَذ.
ایيگًَِ ػیالبسٍّا دس هؼیشی تقشیثاً ػوَد تش هؼیلّا اهتذاد هییاتٌذ ٍ پغ اص دسیافت جشیاىّای ػیالتی تذٍى تحویل
تاس اضافی تش ػیؼتن صّکـی داخل هحذٍدُ ،تِ سٍدخاًِ یـا هؼیلّای عثیؼی تخلیِ هیؿًَذ.
ُ) عشاحی ٍ اجشای ػاصُ هـثک
عشاحی ٍ اجشای یک ػاصُ هـثک دس ًضدیکی هحذٍدُ ٍسٍدی ػیالب تـِ ؿْش ضشٍسی تًِظش هیسػذ .تا تَجِ تِ
ایٌکِ دس صهاى ٍقَع ػیالب تـش احش اًشطی صیاد آى ،تٌِ دسختاى ٍ ّش جؼوی کِ دس هؼیش ػیالب پایذاسی ًذاسد ،حشکت
کشدُ ٍ ٍاسد کاًال ،هجاسی ػثَسی ٍ پلّای داخل ؿْش هیؿَد .تا اًتقال ایي قثیل اؿیا اص تاال دػت ٍ هؼیش سٍدخاًِ تـِ
ایـي هحلّا ،آتگزسّا هؼذٍد هیؿَد کِ ّویي اهش تاػج تاال سفتي ػغح آب سٍدخاًِّا ٍ تخشیة ػاختواىّا ٍ تأػیؼات
حاؿیِ سٍدخاًِ ٍ ؿْش هیؿَد کِ تذیي هٌظَس الصم ٍ ضشٍسی اػت یک ػاصُ هـثک فَالدی قثل اص ٍسٍد ػیالب تِ ؿْش،
عشاحی ٍ احذاث ؿَد تا هـکالت اًؼذاد هؼیشّای اًتقال آب تَجَد ًیایذ ٍ .سٍاًاب تَلیذی کاّؾ یاتذ.
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ٍ) حَضچِّای رخیشُ هَقت سٍاًابّای ؿْشی
ایجاد اػتخشّای تتٌی تِهٌظَس جوغآٍسی هَقت آب تاساى ٍ سٍاًاب ًاؿی اص آى هیتَاًذ ساّکاس هٌاػثی تشای
هذیشیت سًٍاب ؿْشی تاؿذ .الثتِ ایي سٍؽ خَد داسای دٍ ػیة تضسگ اػت کِ اص قاتلیت آى هیکاّذ )1 .دسكَست پش ؿذى
ایي اػتخش ٍ ػشسیض ؿذى آى ،خَد خغش سٍاى ؿذى ػیل ٍ ایجاد سٍاًاب سا افضایؾ هیدّذ )2 .ایي سٍؽ تشای رخیشُ
هَقت آب هٌاػة اػت ٍ دس كَست حفظ آب تِ هذت عَالًی دس ایي اػتخشّاً ،یاص تِ الیشٍتی اػتخش تَدُ کِ خَد
ّضیٌِتش خَاّذ تَد.
ص) هؼیشّای ّذایت آب تِ فضای ػثض
دس صهاى تاسًذگی هیتَاى اص آب حاكل اص آى تشای آتیاسی دسختاى ٍ فضای ػثض ؿْشی اػتفادُ تْیٌِ کشدٍ .جَد
فضای ػثض دس حاؿیِ هؼاتش ٍ خیاتاىّا ٍ ایجاد هؼیشّای اًتقال آب اص ػغح خیاتاى تِ داخل ایي فضای ػثض ،هَجة ًفَر
آب دس خاک ٍ ػیشاب کشدى گیاّاى آى هٌغقِ هیؿَد  .تذیي تشتیة ضوي اػتفادُ تْیٌِ ٍ افضایؾ هیضاى ًفَر ٍ تغزیِ
ػفشُّای آب صیش صهیٌی ،هیتَاى اص هیضاى کل سٍاًاب دس حَصُ آتخیض ؿْشی کاػت ٍ صهاى توشکض حَضِ سا افضایؾ داد
(ؿکل .)5

ضكل  -5ایجاد ضیاس دس بیي جذاٍل خیاباى بِهٌظَس ّذایت آب بِ باغچِ کٌاس خیاباى ()Allison, 2005
ح) جذاػاصی ػیؼتنّای هختلظ دفغ سٍاًابّا ٍ فاضالبّا
ّواى عَس کِ دس ؿکل  6هـخق اػت ( )Butler and Davies, 2011دس تیؾتش ؿْشّا ،آبّای قاتل اػتفادُ
ًاؿی اص تاساى دس لَلِّای فاضالب جوغآٍسی ؿذُ ٍ تؼیاس آلَدُ هیؿًَذ .تِهٌظَس تغزیِ هٌاتغ آب صیشصهیٌی تْتش اػت
ػیؼتنّای جوغ آٍسی سٍاًاب ٍ دفغ فاضالب اص یکذیگش جذا ؿًَذ تا آب قاتل حاكل اص تاساى ٍ سٍاًاب ًاؿی اص آى ،آلَدُ
ًـذُ ٍ قاتلیت اػتفادُ خَد سا اص دػت ًذٌّذ.
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ضكل ً -6وایی اص ّذسسفت آب قابل استفادُ باساى با ٍسٍد آى بِ سیستن فاضالب ضْشی ()Butler and Davies, 2011

ًتیجِ گیشی
تاتَجِ تِ اّویت کٌتشل سٍاًاب ٍ جلَگیشی اص ّذسسفت آى تشاػاع ٍیظگیّای اقلیوی ،اقتلادی ،تَپَگشافی ٍ
اجتواػی ّش ؿْش ،هی تَاى تْتشیي سٍؽ کٌتشل سٍاًاب سا اًتخاب ٍ اجشا کشد .ایٌکاس ػالٍُ تش هذیشیت سٍاًاب تاػج افضایؾ
هٌاتغ آب صیشصهیٌی ؿذُ ٍ خغشات ًاؿی اص تشداؿتّای غیشهجاص ّواًٌذ ًـؼت صهیي کِ اهشٍصُ تا آى تؼیاس هَاجِ
ّؼتین سا کاّؾ خَاّذ داد .ساّکاسّای ػولی اسائِ ؿذُ دس ایي هقالِ تٌْا گَؿِای اص سٍؽّای قاتل اجشا دس هحذٍدُّای
ؿْشی جْت هذیشیت سٍاًاب ٍ تغزیِ ػفشُ صیشصهیٌی هیتاؿذ .دس كَست اػوال ّویي هؼیاسّای حذاقلی دس هذیشیت
سٍاًاب ،تغییشات صیادی دس هذیشیت ؿْشی سخ خَاّذ داد ٍ ؿْشًٍذاى کـَس تؼذ اص ّش تاسؽ دچاس هـکالت هتؼذد
تشافیکی ،تْذاؿتی ٍ آب گشفتگی هؼاتش ًویؿًَذ.
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