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چكيده

افزایش شهرنشینی تأثیری عمیق بر ساختارهای اکولوژیک موجود دارد .یکی از مهم ترین این مشکالت کم آبی است که نموود آ در
فضای سبز شهری ملموس است .فضای سبز شهری یکی از قطبهای مصرفکنندة آب در شهرهاست .وابستگی فضای سبز به منابع
آب زیرزمینی و شرب در ایرا به کاهش سطح آب زیرزمینی و افزایش تقاضا برای آب شرب شهری انجامیده اسوت .از طورف دیگور
شهرها با خلق سطوح نفوذناپذیر ،هدایت رواناب به خارج از حوزه ،منجر به ایجاد سیالب و کاهش تغذیه آبهای زیرزمینی در فصو
بارش میشوند .یکی از شهرهایی که همین مشکالت در آ بروز عینی پیدا کرده است ،شهر جدید مهاجرا است .به نظور مویرسود
طراحی شهری حساس به آب توأم با طراحی اکولوژیک که بر استفاده بهینه از منابع موجود و استفاده مناسب از آ ها دارند مویتوانود
راهکار مناسبی برای تعدی اثرات سوء کمآبی باشد .در این مطالعه ابتدا منابع و مصارف آب مبتنی بر رویکرد طراحی شهری حسواس
به آب در شهر مهاجرا تحلی و در ادامه استراتژی_هایی بهمنظور توسعه فضای سبز در چارچوب طراحی اکولوژیک و با اسوتفاده از
منابع آب شناسایی شده ،ارائه شد .این استراتژیها مشتم بر استفاده از آب بارا و روانابهوا ،اسوتفاده از آب خاکسوتری و طراحوی
کاشت گونههای گیاهی مقاوم به تنش کمآبی هستند .نتایج حاص از تحقیق نشا میدهد منابع آب غیرمتعارف پتانسی چشمگیری
در جایگزینی با منابع آب زیرزمینی برای آبیاری فضاهای سبز در محدودة مطالعاتی دارند .ازایونرو اسوتراتژیهوای توسوعة منظور در
محدوده با استفاده از بهترین اقدامات مدیریتی از رواناب شهری ،ذخیرة آب بارا در خانههای مسکونی ،تصفیة فاضالب برای توسوعه
منظر و فضای سبز مقاوم به خشکسالی پیشنهاد شد.
كليدواژه

شهر مهاجران ،طراحی اکولوژیک ،طراحی شهری حساس به آب ،کمآبی ،منابع آب.

 .1سرآغاز

است .ای ن موو وع رح ت عن وان م دیریت ی ارچ ة آب

امروزه شهرها با چالش های متنوع و درعینحال پیچی دهای

شرب در بین مهروموم های  1691را  1691روس

روبه رو هستند که از آن بهعنوان مسائل نارام 1یاد میشود (

مهندسی عمران طره شد .این مبحث ب ا عن وان روس به ب ا

 .)Kuller et al. 2017در ای ن می ان ب رهن ک نش رایی را

پیام دهای مح دود در آمری ا ،نک ام زه ال ی پای دار در

انمم ن

ب ر آن،

انگلستان ،طراح ی ش هری حس اب ب ه آب 2در اس ترالیا و

بخ ش چ الشبرانگی ز ای ن مس هله را رال یل م یده د

نیوزیلند ،شهرهای اسنومی در هلند یا ب هص ور

عم ومی

( .)Nokhandan et al., 2011در مواجهه با م دیریت من اب

رحت عنوان زیرساختهای سبز -آبی مبرف ی ش ده اس ت

آب در عرصة ش هری روی رده ای متو اوری م ره ش ده

(

اقلیمی ،آب و مح ی ش هری و مال م

* نویسنده مسهول:

مترر

Andrew et al., 2012; Kuller et al., 2017; Lottering
Email: Darabi@ut.ac.ir
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 .)et al., 2015; Perini & Sabbion, 2017هدف اصلی این

 .)2013ممموع ه ای ن عوام ل ر نشه ای آب ی موج ود را

روی رده ا روج ه ک ل هرایان ه و ی ارچ ه ب ه پیام دها و

بحرانی میسازد .در راس تای هم ین چ الش ه ا اس ت ک ه

استرارژیهای مدیریت آب است .هرچند ک ه هن وز رأکی د

رو را

موازی دیگری مانن د طراح ی حس اب ب ه اقل ین،

کلیدی بر ابباد طبیبی مدیریت آب بیش از جنبههای دیگ ر

طراحی اقلیمی مسهوالنه یا طراحی بیوکلماری ک نی ز پ ا ب ه

است و به مباحث اجتماعی کمتر روجه شده است

( Wong,

 .)2006مبن ای ای ن رو ر رمرکززدای ی از من اب آب ب ا
اس ت از :نک ام

روی ردی محلی اس ت .ه دف آن عب ار

برنامهریزی و طراح ی ی ارچ ه آب ،م دیریت حمای ت و
حواظ ت از چرخ هه ای آب در مح ی ش هری ر و م ب ا
حساسیت مدیریت آب به فرایندهای هیدرولوژی ی ،طبیبی
و اکولوژیک (.)Wong, 2006

عرصة وجود نهادهاند (.)Lottering et al., 2015
طراحی شهری حساب به آب از اصولی رببیت میکن د
که میروان اصلیررین آنها را به شره زیر برشمرد:
 حواظت مناب طبیبی ،حواظ ت و بهب ود نک ام طبیب یآبی در درون محی شهری؛
 حواظت از کیویت آب ،بهبود کیویت آب زه ش شدهاز محدوده شهری به درون آبراه هه ا ،رودخان هه ا و

روی رد طراحی شهری حساب به آب در بردارن ده دو

محی ساحلی؛

ببد کلیدی اس ت :بعب د نخس ت آن ه ا حساس یت ب ه آب

 -احیا ربادل آب شهر با حداکثر س ازی اس توادة مم دد

رال یل م یده د و بب د دوم را طراح ی .در بب د نخس ت

(سیمب ،آبه ای خاکس تری ،آب بازیاف ت ش ده) و

ی ارچهسازی مدیریت آب در محی شهری مد نکر اس ت

استواده از الگوی م دیریت س یمب روس به ب ا پیام د

و در بخش دوم مباحث برنامهریزی و طراحی در پیون د ب ا

اندک؛

مدیریت مناب آب مورد روجه اس ت ( .)Wong, 2006ای ن

 -حداقل رساندن رقاوای آب شرب ،حواظ ت از من اب

روی رد در پی مدیریت دو مسهله متناقض سیمب /رواناب

آبی از طریق حواظت ،استواده مم دد و اف زایش کل ی

و رنشهای آبی حاصل خالکسالی است .ب ه هم ین دلی ل

کارایی سیستن؛

رمش میکند را ب ا دوری هزین ی از روی رده ای منو رد و

 -کاهش مداخله هیدرولوژی ی ،کاهش جری ان پی ک و

هسسته ،چرخه آب را نکامی چند الیه رصور ک رده و آن را

حم ن روان اب حاص ل روس به ش هری درع ینح ال

در رناس
کن د (

با شرای محی مص نوع و اکوسیس تن م دیریت
Saeedi & Darabi, 2015; Saeedi & Goodarzi,

فراهنسازی ام ان نووذ و راذیه آبهای زیرزمینی؛
 -ایماد منکر ،ی ارچهسازی آب و منکر بهمنکور بهب ود

 .)2018; Salinas Rodriguez et al., 2014این روی رد در

ارزشهای بصری ،اجتماعی ،فرهنگی ،و اکولوژی ی؛

حالی طره میشود ک ه ش هرها ب ا کمب ود آب مواج هان د،

 -حداقل سازی هزینه و افزایش ارزش افزوده ب همنک ور

بن ابراین بخال ی از نیازه ای ش هری از آب ش رب ر أمین

کاربردی شدن آن (.)Donofrio et al., 2009

میشود .ازاین رو در رو ر رمرکزه را فال ار ب ر من اب آب

ی ارچگی محور اساسی طراحی شهری حساب به آب

رالدید و بر به رهب رداری از من اب اص لی و س ورهای آب

به شمار میآید که در آن سه محور اص لی قاب ل شناس ایی

Andrew et al.,

است :حواظت از آب ،ح داقل رس اندن فاو مب ،کنت رل

 .)2012از سوی دیگر امواج هرمایی ،ر نشه ای اقلیم ی و

کیویت و جریان رواناب و س یمب و بهب ود آن .در بخ ش

ای ن نی از م یافزای د،

نخس ت م دیریت رقاو ا ،اس تواده از روان اب و س یمب،

نوس ان در می زان

ذخیره سورهها و احیا آنها و در نهای ت اس توادة مم دد از

Haghtalab et al.,

آب های خاکستری و سیاه طره میشود .بهمنکور ای ن س ه

زیرزمین ی ب یش از ح د رأکی د م یش ود(
طوالنیرر شدن دورة هرما بر ش د
ومن این ک ه رایی را
دریاف ت ن زوال

اقلیم ی موج

ج وی ش ده اس ت(
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محور با محی مصنوع و طراحی منکر ی ارچه میشود .در

غیر شرب و آبیاری منکر و حواظت از سیستنه ای طبیب ی

زیر بخش دوم مدیریت رقاوا ،اس توادة مم دد از آبه ای

هیدرولوژی شهری دارد .با این حال در اغل

شهرها ،هنوز

خاکستری و سیاه و کاهش نووذ و جریان مد نکر است.

رو ر انتقال و خروج س ری روان اب و پس اب از مح دوده

در بخش سوم ،اس توادة مم دد از روان اب و س یمب،

شهری در دستور کار است (

Andrew et al., 2012; Rijke

ذخیره سورههای آب زیرزمینی و احیا آنها ،کاهش جری ان

 .)et al., 2011; Visconti, 2017ای ن در ح الی اس ت ک ه

پی ک ،بهب ود کیوی ت روان اب ،حواظ ت از ویژه یه ای

امروزه روی رد سنتی انتق ال روان اب ش هری ب ه خ ارج از

هیدرولوژی ی ،کاهش جریان و افزایش نو وذ ،ی

ارچگی

حوزه ،برای کنترل سیمب ،به خ اطر از دس ت دادن من اب

با مح ی مص نوع و منکرس ازی از محوره ای اساس ی آن

آب ،چندان به صرفه نیست و بیالتر ذخیرهسازی ،نگه داری

محسوب میشود (.)Wong, 2006

و بازهالت ممدد آن به حوزه مد نکر قرار میهیرد(

Wang

کلیدی دیگر ،در طراحی شهری حس اب

 .)et al., 2011رو ر سنتی م دیریت روان اب در ای ران نی ز

به آب ،منکرسازی ،ی ارچهسازی آب و منک ر ب ه منک ور

بوده و با به هن خوردن نکام هیدرولوژیک طبیب ی و

از موووعا

بهبود ارزش های بصری ،اجتماعی ،فرهنگی ،و اکول وژی ی
رال یل م یده د (

& Donofrio et al., 2009; Goodarzi

 . )Haghtalab, 2016این درحالی است که نک ام م دیریت
موجود روانابهای س حی به ش لی طراحی شده است که
آب حاصل بارش و پساب خانگی را بهسرعت از مح دودة
شهری خارج س اخته و از س ویی دیگ ر هس ترش س وه
نارراوا ،به رالدید این روند منمر میشود .حاصل آن رالدید
بحران آب و خال ی محی شهری است (

Andrew et al.,

 .)2012در مقابل روی رد طراحی شهری حساب به آب در
بخش منکر به دنبال ایماد منکر راب آور در مقابل خال ی
به منکور کاهش نیاز ب ه آبی اری و اس تواده از آب حاص ل
رواناب و پس اب ب رای آبی اری و من راذی ه س ورهه ای
زیرزمینی است

( Lottering et al., 2015; Goodarzi et al.,

 .)2016در ایماد منکر ن ا

محوری را میروان ب ه ش ره

زیر برشمرد :انتخاب هونه های مناس

برای رب دیل دم ای

س حی ،اطمینان از روان رحمل شرای آری اقلیمی ،درک از
مصرف آب هونه های مختلف ،راییر س بک منکرس ازی ب ه
س مت زری اس ی

(

Csizmadia et al., 2017; Fenner,

.)2017; Hasse & Weingaertner, 2016
همانهونه که هوته شد ،طراحی شهری حساب ب ه آب
رأکید بر اس تواده از سیس تنه ا و س ازهه ای ن رم و دارای
پوشش هیاهی ،مدیریت آب باران و فاومب برای مصارف

غال

بروز خال سالیهای سالیانه و فصلی در کنار وقوع س یل و
رواناب در فصول سرد سال رو م با راییرا

اقلیمی رال دید

شده است .درحالیکه امروزه ب یش از  011ش هر ای ران در
مبرض کنآبی و  11کمنشهر نیز در مبرض خال کس الی
شدید هستند و برای رأمین آب شرب خود با مال ل مواجه
شدهاند ،به خاطر نزول حمن ب االی بارن دهی در م اهه ای
سرد سال و افزایش س وه نووذناپذیر ،حم ن روان اب نی ز
در برخی بازههای زمانی افزایش ش دیدی پی دا م یکن د و
شهرها با مخاطره مواجه م یس ازند .ب ه نک ر م یرس د در
مواجهه با این مال م  ،ب هک ارهیری الگوه ای ن وین ک ه
بومیسازی شده و با رببیت از اصول نکن طبیب ی و ایم اد
اررباط مؤثر بین دستاوردهای خود با اکوسیستنهای طبیب ی
در چهارچوب طراحی اکولوژیک ،موید است.
هدف اصلی ای ن رحقی ق ارائ ة الگ وی طراح ی منک ر
شهری با رأکید بر چارچوب طراحی شهری حساب به آب
در راس تای بهب ود نک ام هی درولوژیک ش هر و ک اهش
وابستگی ب ه من اب آب زیرزمین ی اس ت .بن ابراین رحقی ق
حاور در پی پاسخ به این سؤال است :با روجه ب ه اخ تمل
در نکام هیدرولوژیک شهر راه ارهای مناس

برای روسبه

منکرسازی شهری و کاهش وابستگی به مناب آب زیرزمینی
کدام است؟ و چگونه میر وان ب ا اس تواده از من اب آب در
دسترب از سویی و طراحی اکولوژیک منکر از سوی دیگ ر
پایداری فضاهای شهری را اررقاء بخالید؟
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 .2مواد و روشها

شمال این شهر است که در ش ل  1نالان داده ش ده اس ت.

الف .مواد

این محدوده دارای مساحت  16131مترمرب است .کاربری

مطالعة موردی :شهر مهاجران

غال

مهاجران ی ی از شهرهای جدی د کال ور اس ت ک ه در 20

به سمت جنوب و شر است .هون ه ه ای هی اهی کاش ت

کیلومتری اراک واق شده است .م ابق با طبقهبندی آمب رژه

شده در این محدوده مالتمل بر نارون ،ررون ،زرشک ،ک اج

دارای اقلین نیمه خالک و نسبتاً سرد است .مه اجران دارای

رهران ،زبان هنمالک ،بید مبمولی ،آی من ،چن ار ،چم ن و

زمستان های نسبتاً سرد و همراه با بارش و رابستانهای هرم

هلهای فصلی است.

و خالک است .در سال  1161این شهر دارای  1211ه تار

ب .روش

مساحت و  191ه تار فضای سبز شهری است .ای ن ش هر

چهارچوب کلی این رحقیق در سه فاز ش ناخت ،رحلی ل و

در بستری کوه ایهای و زراعی قرار دارد که جویه ای آب

طراحی ،با رأکید بر اصول طراح ی اکولوژی ک نک ن ده ی

فصلی و محدود دارد .مهاجران با اخ تمل در نک ام طبیب ی

شده است .در طراحی اکولوژیک رأکید بر شناخت جام از

هیدرولوژیک جدی مواجه هستند .این شهر دارای می انگین

الیههای ش لدهنده محی  ،م البه برهنکنش آنها و ارخاذ

بارش سالیانه رقریباً  311میلیمتر است .ب ا در نک ر ه رفتن

رصمین به ش لی است که اثرا

مخرب محی زیستی را با

حمن کن بارش ساالنه و مساحت باالی فضای سبز شهری،

رلویق در فرآیندهای زیستی به حداقل برس اند(

پیشبینی میشود در سال های آینده ،مال م

پیرامون این محدوده مس ونی است .شی

غال

آن

Herrmann

جدی ب رای

 .)et al., 2005این اهداف در طراح ی ش هری حس اب ب ه

آبیاری فضاهای سبز این شهر به وجود آید .ای ن در ح الی

آب با رلویق ساختارهای منکرسازی شهری با سیس تنه ای

است که بیالترین میزان بارش در فصول س رد س ال ارو ا

هی درولوژی ش هری ،و ب االبردن کیوی ت آب ،حواظ ت از

میافتد و رواناب ش هری و آب هرفتگ ی مب ابر مال م

اکوسیستن ه ای طبیب ی ،ک اهش رقاو ا ب رای آب ش رب،

بسیاری برای شهروندان ایماد میکند.

کاهش رواناب شهری و حواظ ت از سیس تنه ای زه ش

محدودة م الباری این رحقیق بخالی از مناطق مس ونی

طبیبی محقق خواهد شد.

شکل  .1موقعیت محدودة مطالعاتی در ایران و شهر مهاجران

طراحی اکولوژیک منظر در مناطق نیمهخشک با تأکید بر ...
ایمان سعیدی و حسن دارابی

در چهارچوب شناخت سایت از برداشت میدانی ،م البا
آزمایالگاهی و رج وع ب ه نقال هه ا و ع
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شد .بر همین مبنا دو س ناریو مختل ف در محاس بة مخ ازن

ه ای ه وایی

لحاظ شد که در نتایج به روضیل روو ی داده ش ده اس ت.

بهرههرفته شد .با استواده از این روشها شناخت جامبی از

شایان ذکر است ازآنماکه میزان بارش در برخ ی م اه ه ای

کاربری اراوی ،مساحت س وه مختلف ،ووبیت پوش ش

سال برای ذخیرهسازی کافی نیست ،وری

ک اهش فص لی

هیاهی ،الگوهای روپوهرافی و کیویت مناب آب موج ود ب ه

(نسبت حمن بارش باران در ماههای بارانی ب ه ک ل حم ن

دست آمد .برای بررسی پتانسیل اس تواده از روان اب و آب

ب ارش س االنه) ب رای محاس بة حم ن آب ب اران قاب ل

حاصل از بارش آزمایش کیویت فیزی ی -ش یمیایی از آب

جم آوری را نیز در نکر میهیرند(.)Zhang & Hu, 2014

باران در محدوده م الباری به عمل آمد .همچنین ب رآورد و
محاسبه کمیت این منب

در دس تور ک ار ق رار هرف ت .در

محاسبه حم ن س االنه آب قاب ل جم آوری از راب ة ()1
استواده شد.
که در آن  =Qحمن ساالنه آب قابل جم آوری ()M3
 =Caوری

س حی رواناب

 =Sوری

کاهش فصلی (نسبت بارش باران در فص ل

بارانی به کل بارش سالیانه)
 =Aمساحت محدودة جم آوری آب باران (.)M2
 =Hمیزان بارش سالیانه ()mm
میزان عددی  Caهن با اس تواده از راب ة ( 2و  )1قاب ل
)(2

 =Aمساحت س وه مختلف ()m2
 =Caوری

رواناب

م الب ا

رحلی ل و طراح ی س ایت مال تمل ب ر

ام انسنمی ذخی رهس ازی روان اب س حی در مخ ازن و
برکه های طبیبی ،برآورد حمن رواناب وارد شده به س ایت
از اراوی باال دست ،م انیابی و طراحی برکههای طبیبی و
ارائه راهبردهای طراحی در راستای بهسازی کیویت فض ای
شهری پیش رو است .مبتن ی ب ر ای ن اص ول ،راهبرده ای
روسبه منکرسازی در محدوده م الب اری ر دوین هردی د و
طره راهبردی نیز ارائه شد.

∑

نتایج

که در آن
 =Ciوری

که در آن

 =Hmمیزان بارش ماهیانه (.)mm

()1

محاسبه شد:

)(3

رواناب برای س وه متواو

 =Aiمساحت س وه مختلف ()m2
در اقلینهای نیمهخالک و خالک که ب ارش ب ه ش ل
ی نواخت در همه فصول سال پخش نالدهان د و در برخ ی
ماه ها میانگین بارش بیال تر اس ت .بن ابراین ب رای اس توادة
حداکثری از آب ب اران نیازمن د اس تواده از مخ ازن فص لی
جم آوری آب باران است .این مخ ازن بای د ب ه ان دازهای
باشند که نیازمن دیه ای آبی اری فض ا را پوش ش دهن د و
درعینحال اقتصادی نیز باشند .در این رحقیق برای محاسبة
حمن مخازن جم آوری آب ب اران از راب ة ( )1اس تواده

دادههای بارش بلندمدت
بر مبنای آمار هواشناسی  9س اله (  ،)2111-2119می انگین
بارش سالیانه در حدود  311میلیمتر ،ماه های خالک س ال
ریر ،مرداد ،شهریور ،بیالترین بارش روزان ه  01میل یمت ر و
بیالینه خال ی هوا از اواس مرداد را اواس شهریور است.
جدول  1میانگین بارش و بیالینة بارش روزانه را به رو یک
ماه نالان داده است .بر مبنای این اطمع ا

ب ین م اهه ای

اکتبر( مهر ) و مه (اردیبهالت) ح دود  60/3درص د ب ارش
سالیانه رخ میدهد.
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جدول  .1اطالعات بارش به تفکیک ماه بین سالهای 0212تا 0212

ممموع

Dec

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

311/9

11/1 00/0 91/0

3/1

1/9

1/1

 31/1 31/0 99/6 99/9 11/3 1/1ممموع بارش ماهیانه

Nov

May

Apr

Mar

Feb

شره

Jan

جدول  .0مساحت و درصد پوشش سطوح در محدوده مطالعاتی

نوع پوشش

مساحت()m2

درصد

پالت بام

0392/3

33

فضای سبز

0196/3

20

آسوالت

3311/3

21

سنگ فرش

1111/1

0

محاسبة ضریب نفوذ رواناب

مصارف بهداشتی و آبیاری باغچه های خانگی باعث کاهش

پوشش س وه در محدوده م الباری از چهار بخش رال یل

رقاوای آب شرب و همچنین کاهش رواناب خواه د ش د.

شده است که مالتمل بر پالتبام ،آسوالت ،س نگ ف رش و

جم آوری آب ب اران از س وه خیاب انه ا و پی ادهروه ا،

فضاهای سبز ،است .جدول  2مساحت و درصد پوشش هر

ذخی رهس ازی و اس توادة مم دد آن در مص ارف آبی اری

کدام را ب ه رو ی ک ارائ ه داده اس ت .در ممم وع س وه

فضاهای سبز عمومی در محدودة م الب اری باع ث ک اهش

نووذناپ ذیر  92درص د و س وه نووذپ ذیر  20درص د از

وابستگی به آب چاه ،کمک به احیاء سورههای زیرزمین ی و

مساحت محدودة م الباری را اشاال کردهاند.

کاهش رواناب شهری خواهد شد .آب قابل جم آوری در
رواناب

س وه فضاهای سبز محدودة م الب اری ،ه ر چن د حم ن

با افزایش س وه نووذناپذیر در شهرها ،وری

س حی نی ز اف زایش م ییاب د .در مح دودة م الب اری ب ا

باالیی نیست و این حمن در طول سال پخش ش ده اس ت،

رواناب  1/6ب رای آس والت و پال ت ب ام،

میرواند در برکههای مصنوعی جم آوری شود و عموه ب ر

 1/3ب رای س نگ ف رش و  1/13ب رای فض ای

بهبود کیویت بص ری مح دوده م الب اری منم ر ب ه احی اء

احتساب وری
و ری

سبز( )Zhang &Hu, 2014و استواده از فرم ول  ،2و ری

سورههای زیرزمینی و کاهش رواناب شهری میشود.

رواناب محدودة م الباری  1/99محاسبه شد.
محاسبة ظرفیت مخازن جمعآوری آب باران
محاسبة حجم آب باران قابل جمعآوری

از آنما که فصل بارش در محدوده م الباری با فصل رش د

برمبنای میانگین بارش ساالنه  311/9میلیمتر و اس تواده از

هونههای هیاهی ی ی نیست و همچن ین نم یر وان رم امی

فرم ول  ،1حم ن س االنه آب قاب ل جم آوری 3610/0

روانابهای موجود در فصل ب ارش را ب ه ی ب اره اس تواده

است .از این حمن ساالنه ،پال تب امه ا ، 2611

کرد ،پیالنهاد میشود که آب باران در مخ ازنی جم آوری

آسوالت خیابان  ،1021/9فضای سبز  116/0و سنگ ف رش

اس تواده ش ود .محاس بة

مترم ب

پی ادهروه ا ب ا  196/1مترم ب

را ب ه خ ود اختص ا

میدهند.
جم آوری آب باران در پال تب امه ا و اس توادة آن در

شود و در طول زمانهای متو او

ظرفیت بهینه مخازن برای استوادة حداکثری از آب ب اران و
کاهش هزینههای احداث اهمیت بسیاری دارد .در ص ورری
که ای ن مخ ازن کوچ ک طراح ی ش وند ،ام ان اس توادة

طراحی اکولوژیک منظر در مناطق نیمهخشک با تأکید بر ...
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حداکثری از رواناب و آب باران موجود فراهن نم یآی د و

فصل رشد هونههای هیاهی من بق نیست ،باید برنامهری زی

در صورری که بزرگرر از حد نیاز محاسبه شود ،هزینة اجرا

انمام شود را آب باران در ماههای دارای بارش در مخ ازنی

افزایش پیدا خواهد کرد و راندمان اقتصادی پ روژه ک اهش

ذخیره شود و در ماه ه ای رش د هون ه ه ای هی اهی م ورد

مییابد .آب باران را میروان از همة س وه جم آوری کرد

استواده آبیاری قرار هیرد .ازاینرو اعداد مختلو ی ب رای در

اما از آنمایی که حمن روان اب در س وه فض ای س بز و

نکر هرفتن میزان بارش در فرمول  1قاب ل ارائ ه اس ت .در

پیادهروها ناچیز است و عممً ام ان جم آوری ای ن آبه ا

ای ن م الب ه س ناریو م ره ش ده ب رای محاس بة حم ن

وجود ندارد .در اررباط با چنین س وحی پیالنهاد م یش ود

مخزنهای شهری به شره زیر پیالنهاد است:

آب باران به برکه های ذخیرة آب باران در داخل باغچ هه ا

م ابق با جدول  1ماههای س ال در مح دودة م الب اری

ه دایت ش ود و ب هم رور ج ذب زم ین ش ود و آبه ای

به سه بخ ش رقس ین م یش وند .1 :م اهه ای خال ی ک ه

زیرزمینی را غن ی کن د .در ای ن رحقی ق ممموع ه مخ ازن

هنزمان با فصل رشد هونههای هی اهی اس ت

پیالنهادی برای استوادة حداکثری از آب ب اران مال تمل ب ر

) .August, and Septemberدر طول ای ن م اهه ا فض اهای

مخازن خانگی و مخازن ش هری اس ت ک ه ب رای اس توادة

سبز باید به طور منکن آبیاری شود؛  .2ماه های دارای بارشی

ش ده از س وه پال ت ب ام و

که ه نزم ان ب ا م اهه ای رش د هون هه ای هی اهی اس ت

مم دد از آب ب اران جم

آسوالت خیابان استواده خواهد شد.

(June, July,

) .(October, November, April, and Mayهرچن د می زان

در محاس بة مخ ازن آب ب اران خ انگی ،ب ا روج ه ب ه

بارش در این ماهها بخال ی از نیازه ای آبی اری را پوش ش

مس احت ب اال و درنتیم ه مص رف ب االی آب در مص ارف

میدهد اما فضاهای سبز باید مورد آبیاری نیز قرار هیرد؛ .1

بهداشتی و آبی اری من ازل مس ونی ف رض م یش ود آب

م اهه ای ب ارش در فص له ای س رد س ال

ذخیرهشده در منازل در مخازن ب هص ور

(December,

ماهان ه اس تواده

) .January, February and Marchدر این ماهه ا ب ه دلی ل

میشود .بنابراین میروان از میانگین بارش ماههای پر بارش

دمای پایین ،ه ی نی ازی ب ه آبی اری فض ای س بز نیس ت.

(از مهرماه را اردیبهالت ماه) ب رای محاس بة حم ن مخ ازن

بنابراین میروان فرض کرد که میزان آب ب اران جم آوری

استواده کرد .بنابراین ب ا اس تواده از فرم ول  1و اس تواده از

شده در ماههای دسته دوم ،به ش ل موقت برای آبیاریهای

می انگین ب ارش ماهان ة فص ل ب ارش ،ظرفی ت مخ ازن

همان ماهها و آب باران جم آوری شده در م اهه ای دس ته

جم آوری آب ب اران از پال تب امه ا 192/0مترم ب

سوم برای استواده آبیاری فصل رش د س ال بب د (م اهه ای

دیگر حم ن مخ زن م ورد نی از

دسته اول) استواده میشود .از آنم ایی ک ه ممم وع می زان

محاسبه میشود .به عبار

براب ر ب ا

بارش در ماههای دس ته س وم بیال تر از ممم وع ب ارش در

است .ب دیهی اس ت ای ن حم ن مخ زن در

ماههای دسته دوم اس ت ( )219/1>161/0م یر وان مبن ای

فصل خال ک س ال جوابگ وی رم امی نیازه ای آبی اری را

محاسبة حمن مخازن را ماههای دسته دوم در نک ر هرف ت.

نخواهد داد ولی میرواند در کاهش وابستگی به آب ش رب

با در نکر هرفتن ای ن ع دد و مس احت فض اهای آس والت

شهری برای آبیاری فضای سبز خانگی کمکرسان باشد.

محدودة م الباری حمن مخزن مورد نیاز ب رای ذخی رة آب

برای یک خانه با مساحت پالت بام  211مترمرب
 0/0مترم ب

در محاس بة مخ زن جم آوری آب ب اران از س وه

باران در این س وه برابر با  030/6مترم ب

است.

آسوالت باید به این ن ته روجه داشت که رمامی حم ن آب

در سال  1161درمحدودة م الب اری  91خ انوار و 290

جم آوری شده برای مصارف آبیاری استواده خواهد شد و

نور زندهی میکنند .بر مبنای هزارش ارائه شده روس ادارة

از آنمایی که در محدودة م الباری فص ل ب ارش ب اران ب ا

آب و فاومب استان مرک زی ،س رانه رولی د فاو مب در
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شهرستان شازند  103لیت ر در روز اس ت (پورر ال رس می

با روجه به کن بودن حمن رواناب حاصل در س وه فضای

شرکت آب و فاومب استان مرکزی .)1161 ،بهاینررری

سبز و سنگ فرش و همچنین ماهیت ای ن س وه ،ذخی رة

فاومب رولیدی در محدودة م الباری روزانه رقریب اً 31/1

این حمن آب عملی به نک ر نم یرس د .ازای نرو پیال نهاد

در روز است .این حمن باالی آب م یروان د ب ا

میشود رواناب حاصل از این س وه در برکهه ای ذخی رة

آب بازهال ت ش ود و در

آب جم آوری شود را با ج ذب در زم ین ب ه غن ی ک ردن

مصارف غیر شرب مانند بهداشتی و آبیاری اس تواده ش ود.

سوره های آب زیرزمینی کمک شود .هرچند ساخت مخزنی

در سال  1162نمون ه ب رداری از فاو مب ش هر مه اجران

بزرگ و پم اژ آن ب ه من اطق مص رف آب در کور اه م د

انمام شد (جدول .)1

دارای صرفة اقتصادی است ،اما رأکید بر صرفهجویی انرژی

مترم ب

رصویه به ش ب ة دوهان ة روزی

بحث

در بلند مد

همانهونه که در یافتههای رحقیق آمده است ،حمن آب

هدایت آب به سمت مخزن و انتقال آنها با اهداف آبی اری

است ک ه ب ا

رأکید بر م انیابی چندین مخزن جم آوری آب باران دارد.

در نکر هرفتن مساحت فضای سبز و ربداد ساکنان در ای ن

ازاینرو م انیابی مخازن بر اساب مبیارهایی از مالتمل بر

محدوده عدد ب االیی اس ت .ای ن حم ن آب م یروان د در

روپوهرافی وو موجود ،باال دست بودن مناطق جم آوری

مصارف آبیاری و بهداشتی خانوارهای ساکن من قه استواده

آب باران و پاییندست بودن فض اهای س بز ب رای آبی اری

شود و به کاهش وابس تگی ب ه من اب آب زیرزمین ی منم ر

بدون نیاز به پم اژ ،وجود فضای باز ،ام ان اجرای عملیا

باران در محدودة م الباری  3610/0مترم ب

شود .از آنما که در محدودة م الباری فصل رشد هیاهان با
فصل بارش من بق نیست ،ب رای اس تواده از ای ن منب

و استواده از روپ وهرافی طبیب ی زم ین ب رای

عمرانی و م دیریت و نگ ه داری آس ان ص ور

پ ذیرفت.

آب

ش ل  2موقبیت مخازن جم آوری آب باران و برک هه ای

نیازمند ذخی رة موق ت و اس تواده از سیس تن آبی اری بهین ه

فصلی در محدودة م الباری را نالان داده است .با روجه ب ه

است .حمن مخازن جم آوری آب باران در س وه پال ت

وجود سرمای زمستانه و ام ان وقوع یخبن دان و همچن ین

بام و آسوالت با در نکر هرفتن دو پیشفرض متواو
برآورد به ررری

 192/0و  030/6مترم ب

برای

محاس به ش د.

موارد زیباییشناسی پیالنهاد میشود این مخازن ب هص ور
زیرزمینی اجرا شوند.

جدول  .3برخی ویژگیهای شیمیایی فاضالب شهر مهاجران

نمونه

PH

EC
)(dS m-1

BOD
)(mg/lit

COD
)(mg/lit

Ca+2
ppm

Mg+2
ppm

Cl-1
Ppm

Co3-2
ppm

So4-2
Ppm

فاومب شهری

9/91

1/61

169

210

01/0

21/1

09/9

90/0

120/9

شکل  .0مکانیابی مخازن جمعآوری آب باران از معابر شهری در محدودة مطالعاتی
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استوادة بهینه از آب ب اران در خان ه ه ای مس ونی ب ا

بیالتر است ،ازاینرو نیازمند نگهداری و نکافت منکن است.

و

البته باید در نکر داش ت ک ه جم آوری آبه ایی ک ه در

مخازن نهچندان پیچیده ام انپذیر اس ت .ش ل  1الگ وی

فصول یخبندان اق دام ب ه نم ک پاش ی مب ابر م یکن د ب ا

بندی درخانه های مح دودة

چالش هایی مواجه است .ازاینرو استواده از نم ک در ای ن

شی بندی در پالت بام و حیاط خانهها ،نص
موقبیت مخازن و الگوی شی

م الباری را نالان میدهد .ش ل  3نیز جزئیا

ارص اال

و ارص اال

مبابر روصیه نمیشود .ش ل  0موقبیت مخازن جم آوری

سیستن جم آوری آب باران در خانه های مس ونی را نالان

آب باران را در محدودة م الباری نالان داده اس ت .الگ وی

داده است.

روپوهرافی در محدودة م الب اری اس تواده از آب ب اران در

سیستن جم آوری آب باران در مبابر مالتمل بر ج وی

مخازن را رسهیل کرده است و وابستگی به سیستن پم اژ را

آب ،لول هه ای

کن کرده است با این حال ،برای آبی اری ق رهای ،سیس تن

هدایت آب ،صافی ،مخازن زیرزمینی ،پم

انتقال دهنده و سیستن آبیاری ق رهای است .از آنما ک ه در

پم اژ پیشبینیشده است.

مبابر شهری احتمال انسداد سیس تن جم آوری آب ب اران

شکل  .3الگوی شیب بندی و موقعیت مخازن در خانههای مسکونی

شکل  .4اجزاء سیستم جمعآوری آب باران در خانههای مسکونی

شکل  .5الگوی شماتیک توسعه کوتاه مدت و بلند مدت در محدودة مطالعاتی
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شمارة 4



زمستان 7931

پیالنهاد میشود که در روسبة فضای س بز در مح دودة

مناس

است زیرا مقدار نیتروژن این آب در ح د م ل وبی

م الباری از هونههای هیاهی مقاوم به کنآبی استواده ش ود.

است و بیالتر از نصف این نیتروژن ارهانیک اس ت ک ه ب ه

هونه های هیاهی که رشد بهینه خود را در ش رای ک نآب ی

کمک فرایندهای بیولوژی ی روس هیاهان جذب میشوند.

ب ه ک نآب ی

فاومب رصویه شده همچنین غنی از مواد ماذی ،پتاسین و

میهویند .با روجه به هدف این رحقیق که کاهش وابس تگی

نیتروژن اس ت ک ه ب رای هیاه ان ،ک ود خ وبی محس وب

به مناب آب زیرزمینی است ،هون هه ای هی اهی مق اوم ب ه

میشود .البته باید به این ن ته نیز روجه داشت ک ه مناس

خال ی ،به آبیاری کمی نیاز دارند و از اولویت برای روسبة

بودن آب ب رای آبی اری هیاه ان بس تگی ب ه ویژه یه ای

حوظ میکنند ،هونهه ای انب افپ ذیر نس

فضای سبز در محدودة م الباری برخوردار هستند.
روسبة سیستن دوهانة روزی آب در محدودة م الب اری

فیزی ی -ش یمیایی آب ،ن وع هی اه ،خصوص یا

خ اک و

شرای اقلیمی نیز دارد.
ممموعه موارد روسبه م رح ی در ب ازة زم انی کور اه

و استواده از فاومب رصویه شده برای مصارف بهداشتی و
غیرشرب خانگی ،وابستگی و رقاوا به آب شرب را کاهش

مد

میدهد و روی رد مناسبی برای کاهش مص رف آب اس ت.

با روسبة سیستن جم آوری آب باران در منازل وابستگی به

از آنما که حم ن فاو مب رولی دی در من ق ة ب اال اس ت

مناب آب زیرزمینی را کاهش داد و منب آب پایداری ب رای

در روز) این حم ن ب االی آب م یروان د

ب ا روس بة ای ن سیس تن

( 31/1مترم ب

و بلند مد

ام ان انمام دارد .در کوراه مد

باغچهه ا ب ه وج ود آورد .س

میروان

وابستگی به مناب آب زیرزمینی را کاهش دهد و به ک اهش

جم آوری آب ب اران در فض اهای ب از عم ومی م یر وان

رقاوا برای آب شرب میانمامد.

وابستگی این فضاها را به آب چاه کاست.

فاومب رصویه ش ده ب رای آبی اری فض ای س بز نی ز
جدول  .4استراتژیهای پیشنهادی برای حفاظت و تقویت منظر اکولوژیک محدوده

ردیف

استرارژی

اقداما

1

حواظتی

حوظ هونههای متناس با سایت و بومی
حوظ ل ههای سبز بومی و سازهار با شرای اقلیمی

2

استرارژی رهاجمی

1

استرارژی مرمتی

3

سودجویانه

رقویت زیرساختهای آبی برای حواظت از ارزشهای منکر بومی
رقویت ل ههای ناسازهار با شرای بومی و اقلیمی
بهسازی و رقویت فضای سبز با عملیا واکاری
هسترش ل ههای بومی و سازهار
رقویت و بهبود ررکی هونهها درختی و اش وب بندی هونهها
بهبود زیرساختهای آبی و مدیریت مناب آب برای هسترش ل ههای سبز سازهار
بهبودراب آوری منکر با طراحی کاشت متناس
احیا و مرمت ل ههای سبز رخری شده
مرمت اکوسیستنهای طبیبی آسی دیده
مرمت پیوند اکولوژیک ل ههای سایت
مرمت زیرساختهای طبیبی و آبی در راستای مرمت فضاهای آسی
ایماد زیرساختهای سبز
ربدیل زیر ساختهای خاکستری به زیر ساختهای سبز
بازآفرینی منکر اکولوژیک در عرصههای مماز
خلق زیستگاههای بومی به منکور ایماد اکوسیستن طبیبی و رابآور

دیده

طراحی اکولوژیک منظر در مناطق نیمهخشک با تأکید بر ...
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براساب جدول  ،3آن دسته از ل ههای سبز موجود ک ه

براساب چارچوب ذکر شده ،در بازة زمانی بلند م د

بومی هستند ،با ش رای اقلیم ی س ازهارند و از ر ابآوری

با راییر الگوی کاشت هونههای هیاهی و رأکید ب ر اس تواده

مناسبی برخوردارند ،بنابراین حوظ خواهن د ش د .از س وی

از هونههای هیاهی بومی و مقاوم به شرای کنآبی ،میروان

دیگر هونههایی که در بخشهای مختلف پراکندهان د ام ا از

رابآوری فضاهای باز شهری را افزایش داد .طی ای ن ب ازه

با شرای اقلیم ی و محی ی

زمانی اس تواده از سیس تن آبی اری پ ر ب ازده مانن د آبی اری

محدوده برخوردارند نیز حوظ میشوند .نمونة این هونه ه ا

ق رهای و کاهش هدر رفت آب روصیه میشود .در نهای ت

عبار اند از :ررون ،زرشک ،کاج رهران ،زبان هنمال ک و

در بازة زمانی بلند مد

جلوههای منکرس ازی فض ای ب از

آیمن بدیهی است زیرساختهای آبی برای رأمین آب ای ن

شهری به ش ل ویژهای با موهوم طراحی شهری حساب ب ه

بخش طراحی شده است که در بخش پیالین ب ه آن اش اره

آب دچار رح ول ش ده و من تج ب ه فض ای ب از هم راه ب ا

شد .در بخش استرارژی رهاجمی ،ل هه ایی ک ه ب ا ش رای

جلوههای طبیبی بیالتر و پایداررر خواهد شد .ش ل  0ای ن

رابآوری و سازهاری مناس

بومی من قه س ازهار نیس تند شناس ایی ش ده و رناس
عملی ا

با

مراحل را به ش ل هرافی ی نالان داده است.

واک اری رقوی ت خواه د ش د .از س وی دیگ ر

هونهه ا یی ک ه س ازهار نیس تند نی ز ب ه ر دریج زم انی ب ا

جمعبندی و نتیجهگیری

جایگزین خواهند شد .ومن این ک ه ب ا

روی رد ای ن رحقی ق اس تواده از موه وم طراح ی ش هری

میروان راب آوری و س ازهاری

حساب ب ه آب در طراح ی فض اهای ش هری اس ت .ای ن

ب ه س رانمام

روی رد وابستگی به مناب آب زیرزمینی را کاهش میده د.

بهتری برسد ،در طراحی زیرساخت ها رأمین مناب آب ای ن

بر مبنای نتایج رحقیق ساالنه  3610/0مترم ب

آب ب اران

دسته از ل هها نیز مد نکر قرار میهیرد.

در محدودة م الباری قابل جم آوری است ک ه در س وه

هونه های متناس

ایماد اش وب بندی مناس

ل هها را نیز افزایش داد .برای این که اقداما

در استرارژی مرمتی ،آن بخش از محدوده ک ه ب ه دلی ل

مختلف ام ان ذخیرهسازی وج ود دارد .از ای ن حم ن آب

ش ده اس ت ی ا ب ه دلی ل ایم اد

باران بیالترین میزان در پالتبام ها و کمترین در پیادهروه ا

دیده است مرمت خواهد شد.

آب،

س اختوس از رخری

زیرساختهای شهری آسی
عملیا

مرمت شامل مرمت و ب ازآفرینی ل هه ای آس ی

دیده ،اکوسیستنهای رخری

شده ،ایماد پیون د اکولوژی ک

بین ل هها و زیرساختهای مربوط به آب میشود.

ام ان جم آوری دارد .برای استوادة بهینه از این منب

حمن مخازن جم آوری برای هر س وه نیز محاسبه شد و
سیستن جم آوری آب باران ب رای آنه ا پیال نهاد ش د .در
کنار این منب میروان از فاو مب رص ویه ش ده نی ز ب رای

در بخ ش اس ترارژی س ودجویانه ،ه دف ،ایم اد

مصارف بهداشتی و آبیاری در مح دودة م الب اری اس تواده

ساختارهای سبز در محدوده اس ت ک ه ب ا اق داماری مانن د

کرد که به کاهش رقاوای آب شرب میانمام د .ب ر مبن ای

ربدیل زیرساختهای خاکستری به س بز مانن د م دیریت و

محاسبا

انم ام ش ده ،در مح دودة م الب اری ح دود 31

شب ه دسترسی به منکور مدیریت ی ارچه

مترم ب

روزانه رولید میش ود ک ه در

طراحی متناس

فاومب به صور

رصویه و استواده در بخش منکرسازی این بخش را

آب ،ایماد ل ههای سبز در مناطق خالی که از نکر ک اربری

صور

مماز به ایماد فضای سبز است ،رنوعبخالی ب ه ل هه ا ب ا

کاممً بینیاز می س ازد .ب ه نک ر م یرس د اس تواده از ای ن

رأکید بر ایماد زیستگاه برای هون هه ای مختل ف ج انوری

روی رد در طراح ی فض اهای ش هری ای ران ب ه ک اهش

محدوده یاد کرد .در هم ة ای ن م وارد بهب ود ر ابآوری و

وابستگی به مناب آب زیرزمینی و کاهش رقاو ا ب رای آب

ی ارچگی اکوسیستن مد نکر است.

شرب میانمامد .ازاینرو به نکر میرسد که وروری است،

7931 زمستان
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پاس خگوی بخال ی از چ الشه ای محی ی از جمل ه آب

روی رد رمرکز زدا در مدیریت مناب آب جایگزین مدیریت

.شهری نیز باشد

 با این رو ر بهجای نگرانی دربارة نحوة رخلیة.متمرکز شود
 ای ن آبه ا وارد عملی ا،روانابها و آبهای خاکستری

یادداشتها
1.
2.

Wicked Problems
Water sensitive urban design

بازچرخانی شده و در هر پهنه مدیریت میشود و طی زمان
منته ی ب ه

 در این رو ر بخالی از اقداما.استواده می شود

م دیریت آب و بخ ش دوم آن منته ی ب ه طراح ی منک ر
 بهک ارهیری.به شرای محی ی و مناب آب میشود
طراحی منکر میرواند ومن ک اهش
،آب در منک ر ش هری

متناس

استرارژیهای متناس

 با مدیریت مناس،نیاز به مناب آب
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