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 چکيده:

 در حالوز به روز آب ر یتقاضا برا ،ينيشهرنش يت وگسترشرشد جمع يران،و کمبود آب در ا يخشکسالبا توجه به 

ون نامتعارف همچ یهاآب يهای صرفه جويي و بازچرخاناست. استفاده از منابع آب جايگزين و نيز روش يشافزا

 ياناز م (BMP)يريتيمد هایيوهش ينبهتر يریکارگبهبسيار ضروری است.  ی،شهر یهارواناباستحصال آب باران و 

نفوذ به  يشافزا يندر ع يالبخطر سکنترل حجم و کاهش  یبرا يننو یکار، راه(LID)توسعه کم اثر یهاروش

ای بخش عمده و تامين يستز يطرواناب و حفظ مح يفيتاستحصال آب، بهبود ک ي،بازچرخان يرزميني،آب ز یهاسفره

لذا جهت دستيابي به اين امر مهم، شناخت از پتانسيل منابع آب . باشديمی شهری هاحوضهاز نيازهای منابع آب در 

منابع  يتيرمد ينهمختلف در زم یهاو شرکت هاسازمان ينبافزايي حل سياستي جهت همارائه راه ی شهری وهاحوضه

 ی ضروری است.شهر یهاآب حوضه

 

 های سياستي، هم افزاييحلاثر، راهکمهای توسعهی، روششهر یهارواناب و بازچرخاني، استحصال :هاواژه کليد

 

 مقدمه:-0

شرایط خاص جغرافیایی کشورمان که در منطقه نیمه خشک قرار دارد، یک واقعیت  دلیلبهخشکسالی و کمبود آب در ایران 

های مختلف از جمله کشاورزی و صنایع به آب این مشکل شدیدتر نیز خواهد اقلیمی است و با توجه به روند روزافزون نیاز بخش

سال  تا خود فعلی وضع حفظ برای ایران کشور ،(IWMIآب ) مدیریت المللی بین موسسه اساس گزارش بر یکهطوربه .شد

 عملی و موثر کارهایراه از یکی شرایطی چنین بیفزاید. در خود استحصال قابل آب منابع به درصد 110 بتواند باید 0202

 .است ی شهریهاروانابخصوص سیالب و به هااین آباستحصال و بازچرخانی های نامتعارف، برداری و استفاده از آببهره
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 شرح مسئله -2

 است. شیآب روز به روز در حال افزا یو صنعت و تقاضا برا یکشاورز یهاو توسعه بخش ینیشهرنش ت،گسترشیرشد جمع

 و باراناستحصال آب همچون  نامتعارف های آب و بازچرخانی های صرفه جوییفاده از منابع آب جایگزین و نیز روشاست

همه نقاط کشور وجود دارد، چنانچه  بسیار ضروری است. از آنجا که باران، هرچند به مقدار کم، تقریبا دری شهری، هارواناب

تواند مورد استفاده قرار گیرد، میوری مصرف آب و استحصال رواناب های شهری افزایش بهره درهای مدیریتی بهترین روش

 ، مفید واقع شود. منابع آب کمبودهای جهت جبران بخشی از

 

 

 0931سيالب شهری تبريز –( 0شکل )

 

که  است دهیبه مرز بحران آب رسهای ایران شهروضعیت اکثر منابع آب،  تیو محدود ریچند ساله اخ یدر اثر خشکسال

 .باشدیم ین آبامر در مواقع بحرا نیدغدغه مسئول نیتریاصل نیگزیمنابع آب جا افتنی. باشدیم نهیزم نیدر ا عیواکنش سر ازمندین

ودمند اهداف س یبرا هارواناباستفاده مجدد از  یعنی یشهر یرواناب ها یگفت که استحصال و بازچرخان توانیخالصه م طوربه

 ،ینشانشآت ،یمصنوع یهااچهیدر جادیا ،یبهداشت یهاسیفالش کردن در سرو ،یصنعت یندهایسبز، فرآ یفضا یاریمانند آب

جزء  موارد نیکاربرد دارد که غالب ا رهیو غ ی آب زیرزمینیهاسفره و منابع آب هیکارواش، تغذ ،یشهر یفضاها یشستشو

صارف م یبرا یکاربرد دارد اما در موارد رشربیمصارف غ یشده غالباً برا افتیگردند. آب بازیشهر محسوب م یمصارف عموم

طح جهان به در س ی. استفاده از آب بازچرخانگرددیاستفاده م زین ینیرزمیمنابع آب ز یمصنوع هیشرب مانند تغذ میرمستقیغ

 طوربه 0212تا  0222 یهاسال نیآب ب یابیدر بخش باز یگذارهی، سرماGWIشدت در حال گسترش است. طبق گزارش 

 .ه استکرد دایدرصد در سال رشد پ 2/12متوسط 

 با یافته توسعه اماکن از رواناب آوریجمع و زهکشی ی شهری،هارواناب مدیریت هایدیدگاه بیشتر میالدی، 02 دهه تا

 است. بوده دست، پایین های رودخانه یا هاکانال به رواناب این سازی رها و هدایت سپس و ممکن عملکرد و سرعت بیشترین

 کاهش در نظر مورد اهداف تا شود گرفته بکار آبریز حوضه یک در مدیریتی عملکردهای از بسیاری شودمی سعی امروزه اما
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 دستیابی قابل های منابع آبیرواناب با رویکرد بازچرخانی و استحصال آن در جهت تامین بخشی از نیاز هایوآالینده جریان دبی 

ینه های تصفیه های شهری در باالدست، هز برداری از روانابهمچنین بهره .ها را به فرصت تبدیل نمایندباشند و به نوعی تهدید

 دهد.ها را کاهش میبازچرخانی در پایین دست کالنشهر و

ای به محدوده شهری های آب منطقهعدم ورود شرکت موارد اکثر های شهری وجود دارد، دراز جمله مشکالتی که در حوضه

های هل منابع آب حوضیبه پتانساس نیاز های شهری و عدم توجه و احسجهت برنامه ریزی و استفاده از منابع آب موجود در حوضه

گاهی دلیل عدم اطالع یا آشهری تاکنون چه از لحاظ کمی و کیفی می باشد همچنین متولیان مدیریت شهری )شهرداری ها و...( به

از اهمیت منابع آب در دسترس همچون رواناب های شهری و نداشتن بخش فنی و مطالعاتی در این زمینه منجر به نادیده گرفتن 

ی ری شههاحوضهدلیل کم بودن حجم منابع آب کنون مشهود بوده است به. آنچه که تاشودمیی شهری هاسیالباناب ها و رو

این موارد را در الویت قرار نمی دهند و متولیان اداره شهر نیز صرفا  ایمنطقههای آب های برون شهری شرکتنسبت به حوضه

ر است هستند. الزم به ذک ایمنطقهی آب هاشرکتمنابع برون شهری دست به دامن  نسبت به تامین مصارف آبی به چاه، قنات،

ی مختلف در زمینه مدیریت منابع آب و نقص قوانین در برخی موارد و یا عدم اجرای هاشرکتو  هاسازمانعدم هم افزایی بین 

ه منابع آب به عدم توجه ب ایمنطقهی آب هارکتشکامل قوانین به منظور جلوگیری از ایجاد تنش ما بین متولیان مدیریت شهر و 

 شود.ی شهری، هدر رفت آنها و تشدید کیفیت نامطلوب و آثار زیست محیطی منجر میهاحوضهنامتعارف در 

 های سياستيراه حل -9

 متوسط بارندگیی فلسطین اشغالی با رادهد که این روش اول بار در صحسوابق موجود استحصال آب باران در دنیا نشان می

هدایت  میلیمتر انجام شده و کمک زیادی به تولید علوفه در منطقه نموده است. در استرالیا سطوح آبگیر ناودانی شکل جهت 22

شور در آمده کن آب باران به باغات استفاده شده که نتایج آن بصورت دستورالعملی برای تامین آب اضطراری مناطق خشک ای

 ی قدیمی با معماری متنوع در اکثر نقاط خشک کشور گویای میزان توجه به استحصال آب باران جهتوجود آب انبارها .است

توان به هوتک وخوشاب های سیستان و بلوچستان و یا بندسارهای استان خراسان باشد. که میمصارف مختلف در گذشته می

 .نمود اشاره

برآورد  0222درصدی این رقم تا  سال  02کنند که افزایش مینیمی از جمعیت جهان در حال حاضر در مناطق شهری زندگی 

 تبدیل امر این اصلی است. دلیل داده تغییر را شهری هایحوضه هیدرولوژیکی کالنشهرها، مشخصات سریع شده است. توسعه

 کیفیت و کمیت یعنی رواناب ویژگی دو هر بر نفوذناپذیر سطوح پوشش باشد. افزایشنفوذناپذیر می سطوح به طبیعی زمین

کارهای جدید تحت عنوان روش های توسعه کم اثر از جمله است. امروزه، برای رفع این قبیل مشکالت از راه گذار تأثیر آن

میزان  کارها عالوه بر کنترل. این راهشودمیها، ترانشه نفوذ و سایر موارد استفاده باغچههای نفوذپذیر، جویاستفاده از روسازی

و  یورآجمع یهاشبکه یتوسعه کم اثر امروزه در طراح هایشرو بخشند.ها را نیز بهبود میطح شهر، کیفیت آنرواناب در س

 یشهر یهاساخت و ساز و توسعه در حوضه یو جانب یکیدرولوژیکاهش عوارض ه یبرا یاندهیطور فزابه یسطح یآبها تیهدا

بازگرداندن  ایحفظ  یبرا یرواناب شهر تیریمد یهااز روش یکیدر واقع  (LID) 1. توسعه کم اثرردیگیمورد استفاده قرار م

                                                      

1Low Impact Development  
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عنوان م اثر، بهبنابراین روش توسعه ک د.باشیم یافتگیاز توسعه  شیبه حالت پ زیحوضه آبر کی یعیطب یکیدرولوژیه طیشرا

تغییر رویکرد مدیریت منابع آب حل سیاستی در تواند نوآوری راهی شهری میهاحوضهروشی نوین در مدیریت منابع آب در 

 ی شهری محسوب شود.هاحوضهدر

 

 

 

 های توسعه کم اثرروش های ازنمونه–( 2شکل )

 

کنترل حجم و کاهش خطر  یبرا نینو ی، راهکاراثر کم توسعه هایروش میان از یتیریمد یهاوهیش نیبهتر یریکارگبه

 حیط زیستم بهبود کیفیت رواناب و حفظ ،استحصال آب ،یبازچرخان ،ینیرزمیآب ز یهانفوذ به سفره شیافزا نیدر ع البیس

های ( در کنترل سیالب0BMPsای )تحت نام ای و غیرسازه. با آنکه در کشورهایی نظیر آمریکا و استرالیا روشهای سازهباشدیم

                                                      

0 Best Management Practices 
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 ای از آنها برایدر نظر گرفتن مجموعهبرای  هایی در جهت ارایه طرح بهینهاند اما هنوز تالششهری توسعه زیادی پیدا کرده

، با ی شهریهاروانابهای توسعه کم اثر برای استحصال و بازچرخانی انتخاب روش یرد.گی شهری انجام میهاروانابمدیریت 

نوان عد. بهباشهای آب زیرزمینی متفاوت بوده و دارای گزینه های مختلفی میتوجه به شرایط اقلیمی هر منطقه و شرایط سفره

ارایی سازی و تاخیری بیشترین کهای ذخیرهین است استفاده از روشمثال در مناطقی که تراز آب زیرزمینی نزدیک به سطح زم

 باشد.هایی با نفوذپذیری باال موثرتر میتر است، روشتراز آب زیرزمینی پایینرا دارند و در مناطقی که 

 

 

 های توسعه کم اثرمزيت روش–( 9شکل )

 

 :شودمیشرح ذیل ارائه  های سیاستی برای حل مساله بهاین راستا راه حلدر 

 از وضعیت منابع آبی کشور  آگاهی جهت افزایش به متولیان مدیریت شهری اطالع رسانی -

 ایجاد لینک ارتباطی و هم افزایی بین کارشناسان منابع آب و برنامه ریزان شهری -

 ی شهریهاحوضهحفاظت و بهره برداری از منابع آب در  بازنگری قوانین و اجرای مقررات در زمینه -

 تسریع در تدوین مقررات شهرسازی با رویکرد استحصال آب باران و حفظ محیط زیست و اجرایی نمودن آن -

های آب های شهری توسط شرکتریزی و مدیریت منابع آب نا متعارف حوضهدر الویت قراردادن پروژه های برنامه -

 ایمنطقه

 و به حداقل ی شهریهاحوضههای استحصال رواناب شهری و آب باران در های تشویقی و حمایتی از طرحبستهایجاد  -

 آب یرطبیعیو غ یعیطب یعاترساندن ضا

 ها و سایر مصارفجایگزین نمودن منابع آب نا متعارف در مصارف آب فضای سبز شهرداری -
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تغذیه  ایجاد سازوکارهای عملی با رویکرد ا در راستایو شهرداری ه ایمنطقهی مشارکتی بین آب هاطرحاجرای  -

 ی آب زیرزمینی و بهبود کیفیت رواناب ها و کاهش آالینده هاهاسفره

وآب  ایمنطقههای آب ی غیر شهری و شرکتهاحوضه از منابع آبدر مصرف ها به خودکفایی سوق دادن شهرداری -

 و فاضالب

یع در ی وسهامحیط، مدارس و هاسازمانایجاد بسته های تشویقی و انگیزشی برای استحصال آب باران توسط اداره ها،  -

 در راستای کاهش مصارف یا فروش آب ذخیره شده به مصرف کنندگان مختلف مناطق شهری

 ایآب منطقه مدیریت یکپارچه منابع آب بین متولیان شهری و شرکتنظام تغییر نگرش و عملی نمودن  -

 های شهریایجاد سازوکارهای الزم جهت پایش کمی و کیفی منابع آب در حوضه -

 های شهری )کارواش و...(ایجاد سازوکارهای الزم جهت تصفیه و خودپاالیی مصرف کنندگان موجود درحوضه -

 منطقههای خدمات آب و فاضالب هر ها و محدودیتی شهرها و روستاها با ظرفیتهمسو نمودن توسعه -

های نوین توسعه کم اثر در شهرها توسط متولیان مدیریت شهری در به عنوان مثال، اگرچه اجرای روشدر ادامه موارد فوق، 

ابتدا با بار مالی و تامین اعتبار مواجه است ولی در درازمدت در برابر هزینه هایی که مدیریت بحران و شهرداری نسیت به جبران 

نماید، تعدیل یافته و در عین حال مسائل بحران آب و زیست محیطی نیز بهبود الب شهری پرداخت میخسارات مالی ناشی از سی

ان و تعبیه های استحصال آب بارهای پروانه ساخت و ارائه تخفیف در قبال استفاده از روشیابد. در مثالی دیگر، با کاهش هزینهمی

ابطه با در ر ی منابع آب یک واحد مسکونی یا مجتمع مسکونی را تامین نمود.ای از نیازهاتواند بخش عمدهو بهره برداری آن می

ی هاوضهحیابی منابع آبی در و شهرداری ها منجر به شناسایی و پتانسیل ایمنطقهی آب هاشرکتمورد دیگر، هم افزایی بین 

حل مشکل کمبود آب مناسب جهت کمک به توان  ی شهری، میهاروانابشهری شده و با طراحی و تعبیه مخازن نگهداری 

 هاروانابوان پساب و تهای شهری مییابی منابع آب حوضه ی نمود. با پتانسیلسبز و تفرجگاه یسبز و توسعه فضاها یفضا یاریآب

 ریزی کرد.  را در واحدهای کوچک باالدستی پاالیش نمود )به جای تصفیه در پایین دست شهرها( و برای مصارف مختلف برنامه
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