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چکیده

Abstract

دو عامل روند تغییرات اقلیمی و توسعه شهری به دلیل
،اثرات نامطلوب بر بارشهای ح ّدی و محیطزیست شهری
.زیرساختهای زهکشی شهرها را به چالش میکشند
 امروزه به دلیل اثرات مثبتی که،سیستمهای زهکشی پایدار
بر کنرتل کمیت و کیفیت آب و نیز خدمات رفاهی و تفریحی
 توجه،مرتبط با آب در مناظر و چشماندازهای شهری دارند
 امروزه توافق بر رس این.زیادی را به خود جلب منودهاند
،مسئله نیز ایجاد شده که استفاده از رویکرد زهکشی پایدار
در کاهش اثرات تغییر اقلیم جهانی و تطبیق با این پدیده
 این مقاله به. مؤثر است،که هماکنون نیز آغاز شده است
مرور پیرشفتهای اخیر در توسعه زهکشی پایدار بر اساس
 بدینصورت. میپردازد،تحقیقات میانرشتهای صورت گرفته
که دالیل نیاز حرکت بهسوی سیستمهای پایدار زهکشی شهری
ذکر گردیده و مدلهای موجود و رویکردهای شبیهسازی و
ابزارهای تصمیمیار برای ارزیابی گزینههای زهکشی پایدار نیز
 این مقاله همچنین به.مورد بحث و مقایسه قرار میگیرند
بررسی برخی محدودیتها و چالشهای موجود در رابطه با
کاربرد تکنیکهای زهکشی پایدار پرداخته و نهایتاً به بحث و
.نتیجهگیری از مباحث مذکور میپردازد

The two factors of the trend of climate change and urban development pose a challenge to urban drainage
infrastructures due to the adverse impacts on precipitation extremes and urban environment. Nowadays,
Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) have
become quite popular as a result of their positive effects on the water quality, quantity, amenity, and recreational affairs in urban landscapes. Today, the majority of the world agrees that a sustainable drainage
approach has an influence in reducing global climate
change and adapting to this phenomenon (which has
already started). The current paper reviews recent
progress in the development of sustainable drainage,
based on interdisciplinary studies. First, the reasons
behind moving towards a sustainable urban drainage
system are mentioned and then, existing models and
decision-aid tools to assess different types of SUDS
are compared and discussed. This paper also explains
some limitations and challenges related to applying
SUDS in practice and finally, the results and conclusions are presented.
Keywords: Sustainable drainage, city, runoff, climate
change.
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زهکشی شهری مورد توجه قرار گرفته است .از دیگر دالیل این امر،
مشکالت فعلی در کیفیت محیطزیست آبی و احساس نیاز فوری به
توسعه راهربدهایی برای مقابله با آالیندههای ورودی به پیکرههای
آبی دریافت کننده است (2000 ،European Commission؛ Ellis
و همکاران .)2002 ،عالوه بر دغدغههای زیستمحیطی ،انتقاد
فزایندهای نیز به ظرفیت محدود و عدم انعطافپذیری سیستمهای
سنتی جمعآوری آبهای سطحی در تطبیق با تغییرات اقلیمی و
توسعه شهری در آینده وارد است ( Krebsو .)1997 ،Larsen
طراحی سیستم زهکشی پایدار ،نیازمند پژوهشهای میانرشتهای
بوده و همکاری متخصصین از حوزههای مختلف را میطلبد.
رایجترین تکنیکهای "سیستمهای زهکشی پایدار شهری که امروزه
به کار گرفته میشوند ،عبارتاند از :ترانشههای نفوذ ،روسازیهای
نفوذپذیر ،مخازن ذخیره آب باران ،جویباغچهها ،حوضچههای
نگهداشت موقت ،تاالبها و برکهها ( Elliottو .)2007 ،Trowsdale
هدف از مقاله حارض ،مروری کلی بر لزوم بهکارگیری تکینیکهای
زهکشی پایدار و وضعیت مطالعات رو به رشد در رابطه با این
سیستمها ،محدودیتهای موجود و شبیهسازی آنها ،با تأکید بر
اثرات تغییر اقلیم ،و با تأکید بر نتایج تحقیقات صورت گرفته در این
رابطه است که از جنبههای مختلف ،توسط پژوهشگران از رشتهها و
تخصصهای گوناگون ،به آن پرداخته شده است.

از زمانهای دور تاکنون ،سیستم زهکشی شهری بهعنوان یک
زیرساخت حیاتی ،بهمنظور جمعآوری و انتقال رواناب به خارج از
مناطق شهری وجود داشته است ( Larsenو 1997 ،Gujer؛ Chocat
و همکاران .)2007 ،علیرغم توسعههایی که در سالهای اخیر
صورت گرفته ،طراحی یک سیستم زهکشی کارا و با عملکرد مناسب،
همچنان بهعنوان چالشی قابل توجه برجا مانده است .به ویژه اثرات
ناشی از تغییر اقلیم و توسعه شهری مورد تأکید بسیاری از محققین
قرار گرفته ،چراکه میتوانند افزایشی قابلتوجه در فراوانی و بزرگی
سیل شهری در بسیاری از مناطق جهان ایجاد منایند (.)2014 ،Zhou
سیستمهای زهکشی سنتی عمدتاً طراحی تک هدفی دارند که مترکز
آنها بر کنرتل کمیت رواناب است .درحالیکه روشهای زهکشی
امروزی در سطح جهان ،به سمت پایداری حرکت منوده و به دیگر
ابعاد مهم مدیریت آب شهری -مانند کیفیت رواناب ،زیباسازی
محیط ،امور تفریحی ،حفاظت محیطزیست ،و استفاده مجدد
از آب -نیز در کنار کنرتل کمّیِ رواناب ،توجه دارند (،Ferguson
1991؛ 2002 ،France؛  Chocatو همکاران2007 ،؛ .)2007 ،Echols
در سالهای اخیر ،مسائل مربوط به کیفیت آب ،به دلیل شناخت
عمیقتر از مفهوم پایداری ،بهطور قابل مالحظهای در طراحی سیستم
دالیل حرکت بهسوی سیستم زهکشی پایدار

برسد ( Ekströmو همکاران2005 ،؛  Willemsو همکاران2012 ،؛
 .)2012 ،Arnbjerg-Nielsenاین مسئله سیستمهای زهکشی فعلی
را که بر اساس یک دوره بازگشت مشخص طراحی شدهاند ،با چالش
عظیمی مواجه میکند .چراکه این سیستمها در مقابله با مقدار
رواناب افزایش یافته ناشی از اثرات تغییر اقلیم ،با کمبود ظرفیت
مواجه میشوند .بهعالوه ،طراحی سیستم زهکشی آینده نیازمند در
نظر گرفنت افزایش شدت و فراوانی بارش میباشند تا تعداد دفعات
اضافهبار سیستم ،در سطح قابل قبولی حفظ شود ( Burrellو
همکاران2007 ،؛  Mailhotو .)2010 ،Duchesne
از طرفی توسعه شهری نیز در کنار تغییر اقلیم ،بر افزایش کمیت
و کاهش کیفیت رواناب اثرگذار است .در مناطق شهری ،به دلیل
مشخصاتی چون گسرته مناطق نفوذناپذیر ،وجود سازههای
جمعآوری و انتقال آب ،فعالیتهای متمرکز صنعتی و آلودگیها،
شدت بیشرت فعالیتهای برشی ،محدودیت منابع باکیفیت مطلوب
موردنیاز و مترکز جمعیتی ،اثرات ناشی از تغییر اقلیم و پیامدهای
آن بر عنارص گوناگون چرخه منابع آب شدیدتر بوده ،و واکنش به
تغییرات ایجاد شده در رواناب سطحی در اثر تغییر اقلیم خطرزاتر
و رسیعتر است .توسعه شهری منجر به کاهش سطوح نفوذناپذیر
و کاهش زمان حرکت آب روی سطوح شهری ،و به تبع آن سبب
افزایش در حجم و اوج دبی رواناب میگردد .همچنین افزایش متاس
با آالیندههای ناشی از کاربریهای ویژه مناطق شهری نیز ،کاهش

 -1اثرات تغییر اقلیم و توسعه شهری
متوسط دمای جهان طی  100سال گذشته ،تا  0/74درجه سانتیگراد
افزایش نشان داده است ( Scibelو  .)2006 ،Guerrieriبا توجه
به افزایش گازهای گلخانهای ،و به ویژه دیاکسید کربن ،پیشبینی
میشود که دمای هوا از  2/2تا  6/8درجه سانتیگراد تا دهه
 2080افزایش یابد .این در حالی است که احتامل مقدار اندکی
کاهش در بارش متوسط ساالنه ،و تغییر در توزیع زمانی آن نیز
وجود دارد .بنابراین اقدامات تطبیق و کاهش خطر در این زمینه،
باید با مترکز بر سه حوزه اصلی :کاهش انتشار گازهایگلخانهای،
کاهش دما ،و اقدامات بازگشتپذیری نسبت به سیل صورت گیرد
(.)2010 ،Charlesworth
پدیده تغییر اقلیم میتواند سبب افزایش فراوانی وقوع و شدت
سیالبها شود .این پدیده به دلیل اثرات پیشبینی شده آن بر چرخه
آب شهری -و به ویژه رواناب و سیل شهری -بهعنوان یک دغدغه
جهانی ،بهطور گسرتدهای مورد توجه قرار گرفته است (Ranger
و همکاران2011 ،؛  Hallegatteو همکاران2011 ،؛  Willemsو
همکاران .)2012 ،بسیاری از پژوهشگران در تحقیقات خود عنوان
منودهاند که افزایش در شدت اعامل معیارهای طراحی به دلیل تغییر
اقلیم ،بسته به نوع منطقه موردنظر میتواند به  20تا  80درصد
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کیفیت آب و ایجاد مخاطراتی برای منابع آب موجود را به دنبال دارد
(نظیف.)1389 ،
 -2چالشهای پیش روی سیستم زهکشی سنتی
بسیاری از پژوهشگران با بررسی اثرات منفی روشهای زهکشی
سنتی بر محیطزیست شهری ،دغدغه خود را در رابطه با پایداری
بلندمدت این سیستمها اعالم منودهاند ( Wongو 2000 ،Eadie؛
 Royو همکاران2008 ،؛  Zevenbergenو همکاران .)2008 ،بهعنوان
منونه  Stewartو  )2008( Hytirisدر رابطه با آلودگی ورودی به
نهرها به دلیل رسریز جریان از سیستم فاضالب ترکیبی (در ترکیب
با سیستم جمعآوری آبهای سطحی) ( 1)CSOبحث منودهاند.
اختالالت زیستمحیطی متعدد ایجاد شده توسط زهکشی سنتی
نیز در تحقیقات متعددی مورد انتقاد قرار گرفته است (Hellström
و همکاران .)2000 ،مسئلهی مهمتر اینکه سیستم سنتی جمعآوری
آبهای سطحی ،از تعداد زیادی اجزای سازهای (مانند لولههای
بتنی و مخازن زیرزمینی) تشکیل شده و هزینه و زمان موردنیاز
برای ترمیم و نصب شبکه زهکشی بسیار زیاد است (،Wilderer
 .)2004این بدان معناست که سیستمهای سنتی در بسیاری از موارد،

الزم است با استفاده از قطعات و بخشهای متعددی توسعه داده
شوند و بنابراین انعطافپذیری الزم و کافی را برای افزایش ظرفیت و
تطبیق با رشایط بحرانی ندارند ( Krebsو 1997 ،Larsen؛  Siekerو
همکاران .)2008 ،در مواجهه با تغییر اقلیم و توسعه شهری ،گسرتش
سیستم لولههای زیرزمینی به شیوهای که در حال حارض در برخی
مناطق معمول است ،برای تأمین معیارهای کلی پایداری کافی به
نظر منیرسد ( Hellströmو همکاران2000 ،؛  Chocatو همکاران،
 .)2004جدول ( )1مقایسهای کلی میان رویکرد سنتی و پایدار در
زهکشی رواناب شهری را ارائه میدهد.
سابقهتحقیقات
 -1تحقیقات مرتبط با اثرات تغییر اقلیم بر رواناب شهری
در سالهای اخیر ،تحقیقات متعددی در رابطه با اثرات تغییرات
اقلیمی و توسعه شهری بر رواناب شهری و مدیریت آن صورت گرفته
است .جداول ( )2تا ( )5برخی از این تحقیقات را به اختصار ارائه
میدهد.

جدول  -1مقایسه دو رویکرد سنتی و پایدار در مدیریت رواناب سطحی در شهرها
زهکشیپایدار
زهکشیسنتی
ظرفیت محدود در مواجهه با نیازهای زمان آینده (تغییر اقلیم و گسرتش به دلیل استفاده از مکانیزمهایی چون نفوذ و استفاده مجدد از رواناب در
بخشهای مختلف ،با مشکل کمبود ظرفیت مواجه نیست.
شهرها) و درنتیجه نیاز به توسعه در بازههای زمانی مشخص با هزینه زیاد
مترکز بر کنرتل کمیت رواناب و توجه ناچیز به مسائل رفاهی و اجتامعی در توجه نسبتاً یکسان یا با نسبت منطقی به کمیت ،کیفیت ،و مسائل رفاهی-
اجتامعی در محیط شهری
شهرها
 2سیستم چند هدفه همراه با استفاده از تکنیکها و ابزار مختلف با تأکید بر
سیستم متمرکز و تکهدفه و تک ابزاره با تأکید بر راه حلهای انتهای فرایند
کنرتل رواناب در منشأ
در نظر گرفنت رواناب بهعنوان عنرصی آلوده و مزاحم در شهر که باید هر چه
تالش برای مهار و استفاده مجدد از رواناب در محیط شهری
رسیعتر خارج شود
آلوده ساخنت پیکرههای آبی دریافتکننده و عدم توجه کافی به مسائل کیفی
بهبود کیفیت رواناب و کمک به حفاظت محیطزیست
وزیستمحیطی
کمک به زیباسازی محیط شهر و رفاه شهروندان ،کمک به بهبود تنوع زیستی در
عدم توجه به مسائل رفاهی و زیباسازی محیط ،و تنوع زیستی در محیط
محیطزیست شهری ،در کنار بهبود اثرات نامطلوب تغییر اقلیم ،تغذیه آبهای
شهری
زیرزمینی ،و کمک به بازسازی و احیای رشایط طبیعی پیش از توسعه شهری
لحاظ منودن معیارهای پایداری در محیطزیست شهری
عدم تأمین معیارهای توسعه پایدار
جدول  -5مطالعات مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر مدیریت منابع آب ( Praskieviczو )2009 ،Chang

ناممحققین

منطقهمورد
مطالعه

مدل
مدل گردش عمومی دوره زمانی
مورد بررسی هیدرولوژیکی
مورد استفاده

نتایج
سیل میتواند با ابزار زهکشی غیرمتمرکز مانند جویهای زیستی 24و
خیابانهای سبز 25کاهش داده شود،

 Watersو همکاران
()2003
مدلاقلیمی
 Payneو همکاران حوضه رودخانه
ظرفیتنفوذ
2098 -2070
کاهش  9تا  35درصدی تولید نیروی برقآبی
26
موازی ()PCM
کلمبیا
()2004
متغیر ()VIC
 O’Haraو
CGCM2, Hadافزایش (مطابق انتظار) در هزینههای ذخیره آب  100تا  200میلیون
کالیفرنیا
abcd
2030 -2006
)2008( Georgakakos
CM3, ECHAM4
دالر آمریکا
اونتاریو

CGCM2

مروری بر سیستمهای زهکشی پایدار شهری در تطبیق با اثرات تغییر اقلیم

SWMM

دهه 2090
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بینش ،ن .و همکاران

جدول  -2مطالعات مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر هیدرولوژی حوضه آبریز ( Praskieviczو )2009 ،Chang

ناممحققین
 Freiو همکاران
()2002
 Loukasو
همکاران ()2002

مدل گردش عمومی
مورد استفاده
;HadCM2
CGCMa1

منطقهمورد
مطالعه
نیویورک1180( 3
کیلومرتمربع)
بریتیشکلمبیا
(1194-1150
کیلومرتمربع)

دوره زمانی
مورد بررسی
دهه 2080

مدل مفهومی بیالن
آب "تورنت وایت"

رواناب از  10درصد افزایش تا  30درصد کاهش نشان داد

CGCMa1

2100 -2080

مدل حوضه
آبریزدانشگاه
بریتیشکلمبیا

Ensemble of 5

دهه 2090

SWAT

4

 Eckhardtو اروپای مرکزی (693
کیلومرتمربع)
)2003( Ulbrich
 Christensenو حوضه رودخانه
5
کلرادو
همکاران ()2004

مدلهیدرولوژیکی

نتایج

مدل اقلیمی موازی
6
()PCM
HadCM2,
 Andreássonو سوئد (6000 -1100
 ECHAM4/ OPYC3,دهه 2030
کیلومرتمربع)
همکاران ()2004
HadAM3H
حوضه دریای
ECAM4/ OPYC3,
2100 -2071
 )2004( Grahamبالتیک1600000( 9
HadAM3H
کیلومرتمربع)
2098 -2070

Thodsen
()2007

دامنارک (814 -23
کیلومرتمربع)

HIRHAM
RCM

 Baeو همکاران
()2008

کره جنوبی (-43
2293کیلومرتمربع)

ECHO-G,
NCAR/ MM5

 Fujiharaو
همکاران ()2008

ترکیه (21700
کیلومرتمربع)

MRI- CGCM2

2100 -2071

ظرفیتنفوذ
متغیر ()VIC

کاهش  17درصدی رواناب

7

در جنوب سوئد :کاهش رواناب ساالنه
در شامل سوئد :افزایش رواناب ساالنه

()HBV

8

از  30درصد کاهش تا  40درصد افزایش در رواناب

HBV

افزایش  12درصدی در میانگین ساالنه رواناب،
افزایش  11درصدی دبی اوج سیل  100ساله

()NAM

10

سیستممدلسازی
 2100 -1960بارش -رواناب
11
()PRMS
دهه 2070

در زیرحوضهای که نزوالت جوی اغلب بهصورت باران
است :افزایش رواناب در پاییز و زمستان ،و کاهش رواناب
در بهار و تابستان
در زیرحوضهای که نزوالت جوی اغلب بهصورت برف
است :افزایش حجم و کاهش زمان رسیدن به دبی اوج
رواناب در زمستان
افزایش رواناب در زمستان ،کاهش زمان رسیدن به دبی اوج
در بهار ،کاهش رواناب و تغذیه آب زیرزمینی در تابستان

کاهش رواناب در بهار و تابستان ،افزایش
رواناب در پاییز و زمستان

 Hydro-BEAMکاهش در رواناب ساالنه به میزان  52تا  61درصد

جدول  -3مطالعات مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت رواناب ( Praskieviczو )2009 ،Chang

ناممحققین

منطقهمورد
مطالعه

مدل گردش عمومی
مورد استفاده

دوره زمانی
مورد بررسی

مدل
هیدرولوژیکی

 Mimikouو
همکاران ()2000

یونان (9450
کیلومرتمربع)

HadCM2, UKHI

دهه 2050

بودجه آبی
()WBUDG

 Varanouو
همکاران ()2002
 Bouraouiو
همکاران ()2004
 Arheimerو
همکاران ()2005
 Imhoffو
همکاران ()2007

یونان (2796
کیلومرتمربع)
فنالند (1682
کیلومرتمربع)
سوئد (1900
کیلومرتمربع)
مریلند1900(13
کیلومرتمربع)
ایران(منطقه3
تهران-مسیل
زرگنده)

شمشیرسازو
نظریها ()1393
نرشیه آب و توسعه پایدار

12

HadCM2, ECHAM,
CSIRO, CGCM
فاقد مدل (تحلیل
1998 -1965
داد ههای تاریخی)
HadAM3H, HadCM2,
2100 -2071
ECHAM4, OPYC3
دهه 2080

ECHAM4

2039 -2010

HAD-CM3

2099-2080

84

نتایج
کاهش در رواناب و اکسیژن محلول ،افزایش اکسیژن خواهی
بیوشیمیایی ( ) BODو آمونیوم

SWAT

کاهش در رواناب و انتقال مواد مغذی

SWAT

افزایش در رواناب زمستان ،افزایش انتقال مواد مغذی در فصل
زمستان و نیز ساالنه

HBV

افزایش  10تا  33درصدی بارگذاری مواد مغذی

ابزار ارزیابی
اقلیم ()CAT

14

SWMM

افزایش  10درصدی بارگذاری مواد مغذی
پارامرتهای کیفی و آالیندهها همچنان بیش از مقادیر استاندارد
ارائهشده توسط سازمان محیطزیست ایران بوده و الزم است
راهکارها مدیریتی در این زمینه اتخاذ گردد.
سال چهارم ،شامره 1396 ،2

جدول  -4مطالعات مدلسازی اثرات ترکیبی تغییر اقلیم و توسعه شهری بر منابع آب ( Praskieviczو )2009 ،Chang

منطقهمورد مدل گردش عمومی
ناممحققین
مورد استفاده
مطالعه
ECHAM4/ OPYC3,
 Herronو
CSIRO DARاسرتالیا
همکاران
LAM, HadCM3
()2002
Chang
()2003

پنسیلوانیا

Maximov
()2003

اوهایو

 Chenو
همکاران
()2005
Samaniego
و Bárdossy
()2006
Davis Todd
و همکاران
()2007
Ducharne
و همکاران
()2007
Beighley
و همکاران
()2008

16

18

HadCM2, CGMa1
HadCM2

چین

فاقد مدل (تحلیل
داد ههای تاریخی)

آملان

دوره زمانی
مورد بررسی

مدلهیدرولوژیکی

نتایج

-1860
2100

مدل یکپارچه کمّی-
15
کیفی ()IQQM

کاهش  17درصدی رواناب ناشی از افزایش پوشش جنگلی،
کاهش  5درصدی رواناب ناشی از تغییر اقلیم

تابع عمومی بارگذاری
-1990
حوضه مربوط به نرمافزار
2100
17
Arc Viewا()AVGWLF
علوم ارزیابی بهرت تجمیع
دهه  2100کننده منابع نقطهای و غیر
19
نقطهای ()BASINS
مدل رواناب حساس به
-1970
فعالیتهای برش و اقلیم
1999
(20)CHARMاSWAT ,

CGCMa1,
HadCM2

دهه 2100

معادالتغیرخطی

فاقد مدل (تحلیل
داد ههای تاریخی)

-1940
2005

ظرفیت نفوذ متغیر ()VIC

فرانسه

ARPEGE-IFS

-2070
2099

RIVERSTRAHLER

کالیفرنیا

فاقد مدل (بررسی
تغییراتاقلیمی)

-1929
2050

HEC-HMS

ایندیانا

21

مروری بر سیستمهای زهکشی پایدار شهری در تطبیق با اثرات تغییر اقلیم

تا میزان  70درصد افزایش در رواناب ساالنه 40 ،تا  50درصد
افزایش غلظت فسفات
تغییر اقلیم سبب  60تا  80درصد تغییر در میزان رواناب
میشود ،تغییر در کاربری و پوشش زمین نیز سبب  20درصد
تغییر در رواناب میشود.
افزایش به میزان  17تا  44درصد در رواناب فصل زمستان.

22

 -2تحقیقات صورت گرفته در رابطه با سیستمهای زهکشی پایدار
زهکشیپایدارنیزمانندتغییراقلیم،موضوعنسبتاًنوینیدرتحقیقات
مربوط به مدیریت رواناب شهری بوده و بهویژه در سالهای اخیر،
توجه بسیاری از محققین را به خود جلب منوده استWilderer .
( )2004به بحث راجع به چگونگی بهکارگیری مفاهیم مدیریت
پایدار آب در مناطق روستایی و شهری با ابزارهای گوناگون میپردازد.
وی در مقاله خود ،بر رضورت در نظر گرفنت ابعاد مختلف مهندسی،
اقتصادی ،اداری ،و فرهنگی در پژوهشها به منظور کاربرد مؤثر
این قبیل تحقیقات در حوزههای مختلف ،تأکید میمنایدAshley .
و همکاران ( )2007مروری بر انواعی از "سیستمهای زهکشی
پایدار شهری" که امروزه بیشرت مرسوم میباشند ،داشته و قابلیت
یکپارچهسازی این سیستمها با سیستمهای سنتی جمعآوری و انتقال
رواناب را در مدیریت همزمان کمّی و کیفی سیالب نشان دادند.
 )2010( Charlesworthدر مطالعه خود ،بهطور ویژه بر فناوریهای
دارای پوشش گیاهی و نیز سازههای مهندسی به کارگیری شده در
کاهش خطر و تطبیق با تغییر اقلیم مترکز منود .وی در این مقاله،
بر نیاز به توسعه فناوریهای مقاومسازیِ ساختامنهای موجود در

افزایش  11درصدی میانگین رواناب ساالنه به دلیل تغییر
اقلیم ،افزایش  2درصدی میانگین رواناب ساالنه ناشی از
توسعهشهری

افزایش جریان پایه و جریان رودخانه؛ هیچ روندی در تغییرات
بارش مشاهده نشد .اثر تغییر کاربری و پوشش زمین در اثر
توسعه شهری ،بیشرت از اثر تغییر اقلیم بود.
تغییر اقلیم سبب افزایش غلظت مواد مغذی گردید .اقداماتی
که در رابطه با مدیریت و بهبود پوشش زمین صورت میگیرد،
میتواند در کاهش اثرات تغییر اقلیم مؤثر باشد.
در سالهای النینو ،23احتامل ایجاد روانابهای بزرگ5 ،
برابر بیشرت از سایر اوقات بوده؛ و افزایش غلظت نیرتات
و فسفات نیز  5تا  10برابر بیش از سطوح پایه است.

طراحی "سیستمهای توسعه پایدار" تأکید داشت .برخی تحقیقات
نیز نگاه فنیتری به ماجرا داشتند ،که از آن جمله میتوان به مطالعه
صورت گرفته توسط  Elliottو  )2007( Trowsdaleاشاره منود که 10
مدل را با توجه به قابلیتها و ارتباط آنها با "سیستمهای زهکشی
پایدار" مورد ارزیابی قرار دادند .آنها در این مطالعه مزایا و معایب
این مدلها را در پاسخ به نیازهای مختلف تکنولوژیهای "سیستم
زهکشی پایدار شهری" مورد بررسی قرار دادند .از دیدگاه مدیریتی،
 Brownو  )2009( Farrellyانتقال از رویکردهای زهکشی سنتی
به روشهای پایدار امروزی را در موارد مختلف ،مورد بررسی قرار
داده و نتیجه گرفتند که موانع موجود ،بیشرت از نوع اجتامعی-
سازمانی هستند و نه فنی و تکنیکی Butler .و )1997( Parkinson
نیز مؤلفههای نوین در طراحی زهکشی پایدار ،و راهربدهایی به
منظور تسهیلِ گذار از اقدامات فعلی به یک الگوی جدید را مورد
بحث و بررسی قرار دادند Lai .و همکاران ( )2008به تحلیل و
بررسی یک ابزار تصمیمیار چند معیاره مربوط به ارزیابی جامع و
یکپارچه پایداری ،مورد استفاده برای کمک به تصمیمگیری در حوزه
"سیستمهای زهکشی پایدار شهری" ،پرداخته و آن را با سه ابزار
85

بینش ،ن .و همکاران

پرکاربرد تصمیمیار دیگر مورد مقایسه قرار دادند .اینگونه تحقیقات
اطالعات ارزشمندی را در رابطه با مفاهیم ،ویژگیها ،اهداف،
تکنیکها ،و ابزار "طراحی زهکشی پایدار" ،با مترکز ویژه بر یکی از
موارد مذکور ارائه میدهند.از طرفی دیگر مطالعات صورت گرفته در
رابطه با کاربرد تکنیکهای زهکشی پایدار ،میتوان به چارچوب ارائه
شده توسط  Cerqueiraو  )2016( Da Silvaاشاره کرد که جهت
بازطراحی سکونتگاههای غیررسمیبر اساس اقدامات توسعه کماثر
پیشنهاد شده و بر محلهای فقیرنشین و باتالقی واقع در پیرامون شهر
ری و دو ژانریو 17در برزیل اعامل گردید .این محققین عقیده دارند
که این چارچوب ،میتواند در راستای نیل به هدف توسعه پایدار،
در بازطراحی سایر محالت مشابه در محیطهای شهری به کار گرفته
شود Carvallo Aceves .و  )2016( Fuambaنیز در مطالعهای ،یک
روشی را برای انتخاب اولویتبندی در انتخاب ابزارهای زهکشی
پایدار بر اساس روش تصمیمگیری چندمعیاره ارائه میدهند.
هامنطور که اشاره گردید ،از جمله مزایای جانبی بهکارگیری
تکنیکهای زهکشی پایدار ،قابلیت این سیستمها در ایجاد اثرات
مثبت بر چشمانداز شهری است ( Zhouو همکاران .)2013 ،به
طوریکه برخی محققین پیشنهاد دادهاند که از این نوع سیستمها
در ایجاد مکانهای تفریحی جدید در مناظر شهری استفاده شود
(1991 ،Ferguson؛  .)2002 ،Franceدر مقاالت مختلفی به این نکته
اشاره شده که دسرتسی به فضای سبز در یک منطقه شهری مرتاکم،
تأثیر مثبتی بر رفاه و سالمت روحی شهروندان دارد (de Vries
و همکاران2003 ،؛  Maasو همکاران2006 ،؛ Groenewegen
و همکاران .)2006 ،مطالعه صورت گرفته توسط  Lafortezzaو
همکاران ( ،)2009وجود چنین تأثیری را در هنگام وقوع تنشهای
شدید گرمایی در انگلستان نشان میدهد ،به طوریکه این محققین
نتیجه گرفتند که فضای سبز شهری با ایجاد سایه و دسرتسی به آب،
راهکار مناسبی برای تطبیق با اثرات نامطلوب تغییر اقلیم است و
میبایست بهعنوان یک راهربد مهم در دستور کار قرار گیردGill .
28
و همکاران ( )2007در مطالعهای در محدوده منچسرت انگلستان
نشان دادند که در صورتی که شهرها پوشش گیاهی و فضای سبز
خود را به میزان حداقل  10درصد افزایش دهند ،دمای سطحی،
حتی با وجود تغییر اقلیم ،ثابت باقی میماند .تکنیکهای زهکشی

پایدار ،در خنک شدن هوای شهرها و کاهش اثرات جزیره گرمایی
شهری کمککننده هستند و بدینوسیله در مقابله با اثرات تغییر
اقلیم نقش مهمیداشته و میتوانند اثرات مثبتی بر سالمت انسان
نیز داشته باشند (.)2010 ،Charlesworth
در راستای افزایش سطح پایداری ،چندین طرح پژوهشی مهم در
نقاط مختلف جهان آغاز گردیده است .در کشور دامنارک ،برنامههای
پژوهشی وسیع ملی ایجاد گردید ،که از آن جمله میتوان طرح "آب
در مناطق شهری" که بر روی تبدیل زیرساختهای آب شهری به
سیستمهای پایدار در مواجه با اقلیم کار میکند (،Vand i byer
 ،)2014و پروژه "سیاه ،آبی ،و سبز" بهمنظور یکپارچهسازی برنامهریزی
زیرساختها برای سیستمهای پایدار آب شهری ( )2009 ،Frydرا نام
برد .این پروژه شامل مطالعات موردی در رابطه با طراحی زهکشی
پایدار شهری اجرا شده در کشورهای دامنارک و هلند است .رویکرد
زهکشی پایدار هماکنون در بسیاری از شهرهای جهان (هنگکنگ،
لندن ،شیکاگو ،نیویورک ،لسآنجلس ،فیالدلفیا ،ملبورن ،سئول ،توکیو،
مکزیکوسیتی ،سائوپائولو ،سیدنی ،و غیره) بهعنوان راهربدی مؤثر
در تطبیق با تغییر اقلیم و کاهش اثرات آن به کار گرفته میشود
( .)2010 ،Charlesworthبا وجود اینکه ترمینولوژی 29و اصطالحات
مرتبطباسیستمهایزهکشیپایداردرمناطقمختلفجهانمتفاوت
است ،اما فلسفه طراحی آنها مشابه میباشد .عبارت "سیستم
زهکشی پایدار شهری" ( 30)SUDSاغلب در اروپا مورد استفاده
قرار میگیرد .در اسرتالیا ،اصطالح "طراحی شهری حساس به آب"
( ،31)WSUDبهعنوان رویکردی در سطح حوضه آبریز مطرح شده،
به طوریکه "سیستم زهکشی پایدار شهری" بخشی از آن محسوب
میشود .این سیستمها در ایاالتمتحده و کانادا بهعنوان "اقدامات
33
توسعه کماثر" ( 32)LIDیا "بهرتین اقدامات مدیریتی" ()BMPs
شناخته میشود .نامگذاریهای دیگری نیز در سایر نقاط جهان در
رابطه با این تکنیکها صورت گرفته که از آن جمله میتوان به "توسعه
و طراحی شهری کماثر" ( 34)LIUDDدر زالندنو اشاره منودFletcher .
و همکاران ( )2015به لزوم دقت در استفاده از ترمینولوژیهای
موجود برای نقاط مختلف جهان تأکید میمنایند .در اینجا جهت
هامهنگی و یکپارچگی بیشرت در تحقیق حارض ،در متامی موارد از
اصطالح "سیستم زهکشی پایدار شهری" استفاده گردیده است.

چالشهای موجود در رابطه با سیستمهای زهکشی پایدار

نفوذ ،به دلیل گرفتگیها و مسدود شدگیهای ناشی از شن و ماسه،
بسیار کوتاهتر از مدت مورد انتظار است .همچنین دغدغههای
مشابهی در تحقیق صورت گرفته توسط  Achleitnerو همکاران
( )2007در رابطه با نفوذپذیری هیدرولیکی یک جویباغچه ،مشاهده
گردید Zhou .و همکاران ( )2013به بحث در رابطه با یک منونه
موردی پرداختند که از ترانشههای نفوذ و برکههای نگهداشت موقت
رواناب به منظور کاهش خطر سیل تحت اثرات تغییر اقلیم استفاده
منوده بود .آنها در مقاله خود ،پتانسیل قابل توجه برکههای مصنوعی

علیرغم بسیاری از مزایای "سیستمهای زهکشی پایدار شهری" برای
مدیریت کیفیت و کمیت رواناب ،سؤاالت و عدم اطمینانهایی در
رابطه با عملکرد و امکان پذیری اجرای آنها وجود دارد .برای مثال،
 Bergmanو همکاران ( )2011عملکرد دو ترانشه نفوذ را که در اواخر
دهه  1990در بخش مرکزی کوپنهاک در کشور دامنارک نصب شده
بود ،مورد بررسی قرار داده و نشان دادند که طول عمر ترانشههای
نرشیه آب و توسعه پایدار

86

سال چهارم ،شامره 1396 ،2

و حوضچههای نگهداشت موقت را در کاهش رواناب ناشی از وقایع
حدی ،و نیز فراهم آوردن امکانات تفریحی در مناظر و چشماندازهای
شهری نشان دادند .با این حال نتیجه گرفتند که به دلیل محدودیت در
تأمین قید و بندهای زمینشناختی و نیز فضا و مکان مورد نیاز برای
احداث این نوع تکنیکها و سایر مسائل ویژه مربوط به نگهداری
و تنظیم رشایط آنها ،نگرانیهایی به لحاظ بهرهبرداری عملی از
این تأسیسات وجود دارد .بهعالوه ،مطالعات متعدد دیگری نیز در
رابطه با محدودیت تکنیکهای "زهکشی پایدار شهری" در پاسخ به
بارگذاریفزایندههیدرولیکیوهیدرولوژیکیتحتاثراتتغییراقلیم

ذکر گردیده است ( Holman-Doddsو همکاران2003 ،؛  Ashleyو
همکاران .)2007 ،نتایج بررسیها حاکی از آن است که این تکنیکها
بر جریان رواناب تأثیرگذار هستند ،اما حجم آب کاهش داده شده
هنگام رخداد وقایع حدی بسیار محدود بوده و به رشایط محلی-
از جمله بزرگی و مدت بارش ،بافت و مواد تشکیل دهنده خاک-
وابستگی زیادی دارد .بنابراین اقدام معقول آن است که "سیستم
زهکشی پایدار شهری" را با سیستم سنتی جمعآوری رواناب در شهرها
ترکیب و یکپارچه سازی منود و در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار داد
تا در طراحی سیستم زهکشی همافزایی ایجاد شود.

ابزار ارزیابی سیستمهای زهکشی پایدار

منیدهند .مدلهای  MUSICو  WBMعالوه بر موارد فوق ،شامل
حوضچههای نگهداشت زیستی و باغچههای نگهداشت آب باران
نیز هستند و از میان مدلهای مورد بررسی در این تحقیق ،تنها
 WBMبهطور ویژه به تحلیل پشتبام سبز میپردازد.

 -1مدلها
امروزه دهها بسته نرمافزاری تجاری و منت باز برای مدلسازی
ابزار و تکنیکهای زهکشی پایدار و انجام شبیهسازیهای کیفی و
کمی مربوطه وجود دارد (2001 ،Zoppou؛  Elliottو ،Trowsdale
 .)2007اگرچه روشهای مدلسازی زهکشی رواناب به دلیل
پیرشفتهای رخ داده در زمینه مباحث محاسباتی و اندازهگیری ،یک
جهش رو به جلو داشته است ،اما این روشها هنوز تنها میتوانند
تقریبی از واقعیت یک پدیده پیچیده را ارائه دهند .با این حال ،این
مدلسازیها در درک عملکرد "سیستمهای زهکشی پایدار شهری"-
به لحاظ مکانیزم جریان ،منابع آلودگی ،و علت وقوع سیل -رو به
پیرشفت و ارتقاء هستند و انجام چنین شبیهسازیهایی در تسهیل
کاربرد این قبیل سیستمها کمککننده است ( Knappو همکاران،
1991؛ .)1994 ،Hamby
بررسیهای پیشین ،شامل رویکردهای مدلسازی تفصیلی و
متعددی است که برای ارزیابی "سیستمهای زهکشی پایدار شهری"
در مطالعات موردی مختلف به کار گرفته شده است .هامنطور
که در بخشهای پیشین نیز اشاره گردید Elliott ،و Trowsdale
( )2007تعداد  10روش مدلسازی زهکشی پایدار را در رابطه با
شبیهسازیهای کمّی و کیفی آب ،مدلسازی ابزار زهکشی پایدار ،و
برنامهریزی مکانی مورد بررسی قرار دادند (شکل  .)1آنها در این
مقاله نشان دادند که بیشرت مدلهای مورد بررسی ،دارای کارکردهای
مربوط به شبیهسازی هیدرولوژیکی (تولید بارش و روندیابی رواناب)
میباشند ،اما تنها تعدادی از آنها -از جمله  SWMMو MOUSE
(نسخه قدیمی -)Mike Urbanتوانایی شبیهسازی هیدرولیک شبکه
زهکشی را دارند .متامیمدلهای مورد بررسی ،مدلسازی رسوب،
مواد مغذی ،و فلزات سنگین را انجام میدهند .در رابطه با توانایی
شبیهسازی ابزار زهکشی پایدار ،اغلب مدلها میتوانند برای بررسی
میزان نفوذناپذیری کاهش یافته ،برکهها و تاالبها ،ترانشههای
نفوذ ،و جویباغچهها مورد استفاده قرار گیرند ،حتی با وجود اینکه
برخی از این مدلها ،ابزار مربوطه را ب هرصاحت و مستقی ًام ارائه
35

مروری بر سیستمهای زهکشی پایدار شهری در تطبیق با اثرات تغییر اقلیم

شکل  -1قابلیت مدلهای مختلف به لحاظ شبیهسازی کمّی،
شبیهسازی کیفی ،مدلسازی ابزار زهکشی پایدار و برنامهریزی
مکانی ()2014 ،Zhou
تحقیق انجام شده توسط  Sharmaو همکاران ( )2008یک منونه
اجرا شده در کانربا 36را ارائه میدهد که در آن سه ابزار مدلسازی
( MUSIC ،Aquacycleو  )PURRSبه منظور پیشبینی اثرات
سناریوهای جایگزین برای مدیریت یکپارچه آب ،مورد استفاده
قرار گرفت .این مطالعه به حصول دید بهرت در رابطه با عملکرد
ابزارهای مدلسازی -با توجه به چگونگی انجام شبیهسازی مخازن
ذخیره آب باران ،استفاده از آب خاکسرتی ،جویباغچهها و برکهها،
و مخازن نگهداشت موقت -کمک میکند Mitchell .و همکاران
( )2007شش مدل یکپارچه آب شهری (،UVQا ،Hydro Planner
،Krakatoaا ،Mike Urbanا  UrbanCycleو  )WaterCressرا مرور
منوده و آنها را از جنبههای مختلفی چون منایش زمانی و مکانی،
ورودیهای اقلیمی ،کیفیت آب ،مقدار رواناب ،آب زیرزمینی ،و
تصفیه پساب با یکدیگر مقایسه منودند .نتایج نشان داد که متام این
شش مدل ،محدوده خوبی از مقیاسهای مکانی را از قطعات کوچک
ا

87

بینش ،ن .و همکاران

تا کل سطح منطقه پوشش میدهند .تنها دو مورد از این مدلها
( Mike Urbanو  )UrbanCycleتوانایی مدلسازی در رزولوشن
زمانی کمرت از ساعتی را دارند ،و سایر مدلهای مذکور ،عمدتاً گام
زمانی روزانه را مورد استفاده قرار میدهند ،که این محدودیت بسیار
شدیدی در رابطه با مدلسازی زهکشی شهری است .در میان متامی
این مدلها ،مدل ( Mike Urbanدر مقایسه با UVQ ،Krakatoa
و  ،)Hydro Plannerالگوریتم پیرشفتهتری به لحاظ شبیهسازی
کیفیت آب دارد .دو مدل  UrbanCycleو  ،WaterCressشبیهسازی
کیفی آب را در روشهای خود چندان پوشش منیدهند.
 Knappو همکاران ( )1991براساس ورودهای مدلها ،اپلیکیشنها،
و روندهای مدلسازی ،بهمرور روشهای موجود در مدلسازی
بارش-رواناب برای مدیریت رواناب پرداختند Obropta .و Kardos
( )2007سه رویکرد قطعی ،استوکستیک ،و ترکیبی را در مدلسازی
کیفی رواناب مورد ارزیابی قرار دادند و نشان دادند که روشهای
ترکیبی در کاهش عدم قطعیت و خطای پیشبینی مدل ،نتایج
مطلوبتری بهدست میدهد )2001( Zoppou .تعداد  12مدل
شبیهسازی کیفی و کمی رواناب (،DR3 M-QUALا ،HSPFا
،MIKE-SWMMMا ،QQSا ،STORMا ،SWMMا�SWMM Lev
 ،el 11مدل ،Wallingfordا ،BRASSا ،HEC-5Qا �QUAL2E-UN
 CASو  )WQRRSرا بررسی منوده و تواناییها و محدودیتهای
آنها را به لحاظ عملکرد ،قابلیت دسرتسی ،و روشهای مدلسازی
اجزای کمی و کیفی آب ،و در مقیاسهای زمانی و مکانی به اختصار
بیان منودند (.)2014 ،Zhou
با وجود مدلهای متعدد برای شبیهسازی "سیستم زهکشی پایدار
شهری" ،به دلیل پیچیدگیهای فنیِ بسیاری از این مدلها ،استفاده
37
از آنها برای عموم مردم مشکل است و نرمافزار کاربردوست
محسوب منیشوند ( Viavatteneو همکاران .)2008 ،مدلهای
منتباز ،نیازمند هزینه زیادی نیستند ،اما حامیت فنی ناچیزی را
برای کاربر فراهم میمنایند .در مقابل ،مدلهای تجاری ،افراد تازهکار
در زمینه مدل را به خوبی پشتیبانی میکنند ،اما هزینه آنها برای
استفاده در سطح گسرتده ،اغلب بسیار زیاد است (.)2001 ،Zoppou
همچنین دغدغههایی نیز در رابطه با عدم وجود یک واسط 38یا پلت
فرم مشرتک برای مدلهای مختلف وجود دارد .اغلب مدلها کاربرد
تخصصی و ویژهای تنها برای یک یا چند جنبه از "سیستمهای زهکشی
پایدار شهری" داشته و شبیهسازی از طریق آنها اغلب بهطور جدا از
سایر فرایندها صورت میگیرد و تنها بخشی از اثرات این سیستمها
را آشکار میسازد .بنابراین شناسایی و انتخاب اینکه کدام مدلها را
برای تحلیل کامل و جامع "سیستمهای زهکشی پایدار شهری" به کار
برده و چگونه آنها را توسعه داده یا با یکدیگر ترکیب و یکپارچه
منایند ،برای کاربر مشکل است .عالوه بر اینکه بعضی مدلها به میزان
ناچیزی قابلیت یکپارچه شدن با سایر مدلها را دارند ،فراهم منودن
حجم عظیم ی از دادههای ورودی برای هر زیر-مدل ،کاری طاقتفرسا
نرشیه آب و توسعه پایدار

و زمانبر است ( Hossainو  .)2013 ،Imteazهمچنین یکپارچه
سازی مدلها نیز به دلیل مقیاسهای زمان و مکانی ناهمگون ،با
مشکالت زیادی همراه است ( Schmittو 2005 ،Huber؛ Mitchell
و همکاران .)2007 ،چراکه این عدم همگونی مقیاسهای مکانی و
زمانی سبب میشود که انتقال دادهها و استفاده از آنها در میان
مدلهاییکپارچهشدهبامشکلمواجهشودوبنابراینیکپارچهسازی،
نیازمند کار بیشرتی برای آمادهسازی و پردازش دادههاست .به ویژه
مدلهای تجاری ،بر اساس فایلهای اجرایی ،اجرا 39میشوند و تغییر
در آنها برای ایجاد واسط مشرتک و نقطه اتصال با سایر نرمافزارها
مشکل است ( .)2001 ،Zoppouاستفاده از سیستمهای منایش
اطالعات جغرافیایی مانند  GISدر مدلسازی "سیستمهای زهکشی
پایدار شهری" نیز با وجود مزایای بسیار ،با محدودیت مواجه است.
بیشرت"سیستمهایزهکشیپایدارشهری"بهلحاظجغرافیاییرفرنس
دهی شدهاند؛ از این رو یکپارچهسازی مدلهای "سیستم زهکشی
پایدار شهری" با  GISمیتواند سبب کاهش حجم عظیمیاز کارهای
الزم در رابطه با فرمت کردن و پردازش دادهها شود ،و امکان تفسیر
آسان ورودیها و خروجیهای مدل را با منایش یک نقشه کاربر
دوست فراهم مناید ( Sampleو همکاران .)2001 ،اما قطعاً به این
نکته نیز باید توجه منود که استفاده از  GISنیازمند پایگاه دادهای
زمانی و مکانی وسیعی است که یکپارچهسازی آن با مدلهای موجود
برای زهکشی پایدار ،چالش برانگیز است.
 -2ابزار تصمیمیار
در کنار مدلهای موجود برای شبیهسازی "زهکشی پایدار شهری"،
ابزارهای تصمیمیار نیز مورد نیاز هستند تا بتوان نتایج و یافتههای
مدل را در یک روند ارزیابی ،جهت تسهیل رتبهبندی و انتخاب
گزینههایمناسببراساسمعیارهایپایداریفوقالذکربهکارگرفت.
در طول سالها ،ابزارهای تصمیمیار متعددی به منظور ارتقاء کارایی
تصمیامت در این زمینه ایجاد گردیده است؛ این قبیل ابزارها بهطور
کامل و مفصل در منابع مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند
( Hellströmو همکاران2000 ،؛  Ashleyو همکاران2004 ،؛  Laiو
همکاران .)2008 ،شکل ( )2طبقهبندی ابزارهای تصمیمیار رایج در
ارزیابی زهکشی پایدار شهری را نشان میدهد.
مرور ادبیات تخصصی و پیشینه به کارگیری سامانههای تصمیمیار،
نشان میدهد که این ابزارها در بسیاری از تحقیقات اخیر ،برای
ارزیابی زهکشی پایدار مورد استفاده قرار گرفتهاند .برای مثالEllis ،
و همکاران ( )2004با بهکارگیری یک تحلیل چند معیاره ،سعی در
تسهیل ارزیابی سازههای زهکشی پایدار در تصفیه رواناب شهری
و آبهای سطحی در بزرگراهها داشتند Carter .و )2008( Keeler
و  Zhouو همکاران ( )2013با استفاده از روش تحلیل سود-هزینه
به بررسی عملکرد سیستمهای پشتبام سبز و راهربدهای مختلف
زهکشی شهری پرداختند و منافع قابل توجه اقتصادی -اجتامعی
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ابزارهای "سیستم زهکشی پایدار شهری" را نشان دادند Linkov .و
همکاران ( )2006مروری بر توسعههای صورت گرفته و کاربردهای
اخیر رویکرد تطبیقی ارزیابی ریسک و تحلیل چند معیاره اعامل
شده بر پروژههای احیاء محیطزیست در ایاالتمتحده و اروپا
داشتند .تحلیل هزینه چرخه عمر نیز در تحقیق  Wongو همکاران
( )2003بهمنظور ارزیابی منافع اقتصادی پشتبام سبز در مقایسه
با پشتبامهای معمولی انجام شد Lai .و همکاران ( )2008نیز با
بررسی ابزارهای متعدد ،به اهمیت نقش رویکردهای یکپارچه در
مدیریت پایدار آب شهری اشاره داشتند.

ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی
ارزﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏپارﭼﻪ

ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ

اﺟﺘامﻋﯽ

اﻗﺘﺼﺎدی

شکل  -2طبقهبندی ابزارهای تصمیمیار رایج در ارزیابی زهکشی پایدار
( Hellströmو همکاران2000 ،؛  Ashleyو همکاران2004 ،؛  Laiو
همکاران2008 ،؛ )2014 ،Zhou

بحث و نتیجهگیری

گرچه رویکردهای موجود برای مدلسازی این تکنیکها در طول
سالها تکامل یافتهاند ،هنوز در مرحله بررسی و شبیهسازی پاسخ
کمّی و کیفی قرار دارند .بسیاری از "سیستمهای زهکشی پایدار"
اجرا شده در عمل ،نسبت به شبیهسازیهای صورت گرفته با استفاده
از مدلها ،از پیچیدگی کمرتی برخوردارند ،بنابراین عملکرد نتیجه
شده از آنها به دلیل کمبود تجربه نگهداری و بهرهبرداری از این
سیستمها و نادیده گرفنت اثرات متقابل آنها با دیگر منابع و
پیکرههای آبی ،و نیز موانع اداری و سازمانی موجود در اجرای آنها،
اغلب رضایتبخش نیستند (.)2014 ،Zhou
از سوی دیگر ،طراحی سیستمهای زهکشی پایدار شهری شامل
معیارهای چندبعدی و متشکل از تخصصهای مختلف است (Fryd
و همکاران .)2012 ،با این حال ،تجربیات جهانی نشان داده است که
بیشرت متخصصین امر متایل دارند که در فرایند تصمیمگیری ،بر رشته
تخصصی خود مترکز منوده و به زمینه ،ویژه کاری خود اولویت دهند
( Brownو  .)2009 ،Farrellyدرنتیجه ،اغلب اقدامات در ارتباط با یک
تخصص ویژه اعامل میشود که درنتیجه آن ،اثرات مهم دیگر زمینهها
و تخصصها لحاظ منیگردد .یک رویکرد یکپارچه و میانرشتهای برای
تجمیع تخصصها و زمینههای کاری متعدد در یک پلتفرم مشرتک
رضوری است تا بتوان انجام راهحلهای پایدار و مبتکرانه را تسهیل
منود .الزم است که مسئولین اجرای چنین سیستمهایی ،درک جامعی
از محدوده اهداف وسیع طراحی پایدار سیستم زهکشی داشته باشند
و کل چرخه آب شهری را در برنامهریزی مدنظر قرار دهند .بهعالوه
الزم است تغییر اقلیم و توسعه شهری نیز به منظور تطبیق با رشایط
آینده ،در طراحی "سیستمهای زهکشی پایدار شهری" دیده شود
( Miguezو همکاران .)2012 ،به عقیده برخی محققین (،Zhou
 ،)2014آینده طراحی سیستمهای زهکشی پایدار به احتامل قوی،
ترکیبی از فناوریهای سطح باال 40و سطح پایین 41است تا تعادلی
میان هزینه رسمایهگذاری شده و کارکرد و عملکرد سیستم ایجاد
شود.ترکیبیازسیستمهایمتمرکز(سیستمسنتیجمعآوریآبهای
سطحی) و غیرمتمرکز (اقدامات توسعه کم اثر) نیز به منظور ایجاد
همافزایی در طراحی پایدار رضوری خواهد بود .به منظور نیل به این
اهداف ،ایجاد چارچوبی جهت طراحی این سیستمها که جنبههای

این عبارت مصطلح که "جهانی فکر کنید ،بهطور محلی اقدام کنید"
به فرهنگ توسعه پایدار نیز ورود پیدا کرده است ،و مفهوم بسیار
مناسبی در رابطه با اعامل رویکرد "سیستم زهکشی پایدار شهری"
است؛ چراکه هر منطقه شهری راهربدهای منحرص به فردی را برای
تطبیق با تغییر اقلیم جهانی و کاهش اثرات نامطلوب آن بهطور کلی،
و کاهش اثرات جزیره گرمایی شهری بهطور خاص ،به کار میگیرد
( .)2010 ،Charlesworthمناطق شهری ،محیطهای پیچیدهای
هستند که دارای مؤلفههای متعددی هستند ( .)1992،Turnerاضافه
شدن اثرات تغییر اقلیم جهانی بر شهرها ،سبب افزایش عدم قطعیت
در این محیطهای پیچیده میشود ،به ویژه هنگامیکه شناسایی
عواملی که بر یکدیگر اثرات متقابل داشته و سبب همافزایی یا خنثی
منودن اثر یکدیگر میشوند ،مشکل باشد .حال که ناگزیر بودن از
پذیرش پدیده تغییر اقلیم جهانی مورد توافق همگان است ،روشهای
تطبیق با این تغییر و نیز کاهش اثرات آن ،بایستی اجرا گردد.
سیستمهای زهکشی پایدار ،به دلیل اثبات توانایی و اثرات مثبت
آنها بر طبیعت و محیطزیست ،با گذشت زمان از اهمیت بیشرتی
برخوردار گردیدهاند .در این مقاله مروری بر ادبیات تخصصی و
پیشینهتحقیقاتدررابطهباکاربردهاوتوسعههایاخیرسیستمهای
زهکشی پایدار در رسارس جهان صورت گرفت ،و معیارهای طراحی
و تکینکهای این سیستمها و نیز رویکردهای مختلف در مدلسازی
و ابزارهای تصمیمیار برای شبیهسازی و ارزیابی گزینههای پایدار
طراحی سیستم زهکشی مطرح گردید .بر اساس بررسیهای صورت
گرفته در این تحقیق ،عواملی چون اقلیم در حال تغییر  ،تغییر
کاربری و توسعه شهری ،در کنار چالشهایی که سیستم زهکشی
سنتی به لحاظ تأمین معیارهای پایداری ایجاد میکند ،استفاده از
تکنیکهای زهکشی پایدار رواناب را ایجاب میمناید .با وجود مزایای
متعدد کاربرد چنین سامانههایی در رابطه با کنرتل رواناب ،حصول
نتیجه مطلوب از عملکرد این قبیل تکینکها نیازمند بهکارگیری
همکاریهای بینرشتهای و نیز توجه به عملیات نگهداری این
سازهها در بلندمدت است.
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بینش ،ن .و همکاران

15- Integrated Quality and Quantity
16- Pennsylvani
17- ArcView Generalized Watershed Loading Function
18- Ohio
19- Better Assessment Science Integrating Point and
Nonpoint Source
20- Climate and Human Activities-sensitive Runoff Model
21- Indiana
22- Variable Infiltration Capacity
23- El Niño
24- bioswales
25- green streets
26- Columbia
27- Rio de Janeiro
28- Manchester
29- Terminology
30- Sustainable Urban Drainage System
31- Water Sensitive Urban Design
32- Low-Impact Development
33- Best Management Practices
34- low impact urban design and development
35- open source
36- Canberra
37- user friendly
38- interface
39- RUN
40- High-tech
41- Low-tech

سازمانی را/ و اداری، قانونی، اقتصادی، زیستمحیطی، اجتامعی،فنی
 در دهههای. مهم و حیاتی است،با یکدیگر تجمیع و یکپارچه کند
 روند مدلسازی به سمت یکپارچه منودن مدلهای مختلف پیش،اخیر
میرود تا بتوان اثرات متقابل فرایندهای مختلف بر روی یکدیگر را
 میتوان اثرات رواناب، از طریق مدلسازی یکپارچه.مشاهده منود
زیرحوضههای باالدست را بر زیرحوضه پاییندست لحاظ منود و
یا اثرات بخشهای شهری و غیر شهری حوضه را بر روی یکدیگر
 پلتفرمها و چارچوبهای مختلفی برای انجام هر چه آسانتر.دید
مدلسازیهای یکپارچه ایجاد شده و روز به روز بر تعداد آنها افزوده
 که میتواند در دستیابی هر چه بهرت به نتایج دقیقتری در،میشود
.ارزیابی سیستمهای مربوط به منابع آب کمککننده باشد
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1- combined sewer overflows
2- End of pipe solutions
3- New York
4- British Columbia
5- Colorado
6- Parallel Climate Model
7- Variable Infiltration Capacity
8- Hydrologiska Byråns Vatten-balansavdelning
9- Baltic
10- Nedbor-Afstromings Model
11- Precipitation-Runoff Modeling System
12- Water Budget
13- Maryland
14- Climate Assessment Tool
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