
تبیین نقش روانا و مدیریت آبخیز از زاویه منظر شهري 

علیرضا تقوایی ابریشمی

چکیده
هاي استحصال آ با تاکید بر جمع آوري و بهره برداري آ از سطوح نفوذ ناپذیر شهري در مسئله بحران آ و توسعه تکنیک

ارزش حسی . اي جدیدي با کارکرد جوي در شهر هستیمشبکههايو سامانههافرمدهه اخیر مزید بر علت شده و بدین سبب شاهد 
هاي تلطیف دما و رطوبت محیط، در اکثر راهبردهاي استحصال آ شهري مورد جریان آ به جهت صوت و نما در کنار قابلیت

ت ارتقاء کیفیت بصري توان سامان مقتضی را در جهیمدر صورتی که از زاویه منظر شهري . غفلت واقع شده و در حاشیه قرار دارند
هاي شهري در ها و مسیلدهی کانالي جهانی در سامانهاتجربهدر این مطالعه با مروري بر . و حسی شهر به چنین امکاناتی بخشید

هاي تلفیق اهداف ارتقاء منظر شهري و استحصال آ شهري، با در نظر گرفتن اقتضائات هاي مختلف، به بررسی اجمالی زمینهاقلیم
.ریت جامع حوزه آبخیز و آبخیزداري شهري پرداخته شده استمدی

وري از ضرورت واقع شده در استحصال آ از سطوح هدف این مطالعه ارائه راهکارهایی متناسب با اقلیم ایران براي افزایش بهره
هاي اقتصادي یلتحلررسی فارغ ازنتایج این ب.باشدیمها و فنون طراحی شهريآبگیر باران در سطح شهر، با استفاده از تکنیک

از این رو الزم است بستر تجربیاتی از این قبیل حداقل به عنوان نمونه . توانند به عنوان راهبردي قطعی به بخش اجرا ارائه شوندینم
غالب شرح توان دریمچنین پیشنهادي را.مطالعاتی در شهرهایی که با بحران منظر بی سامان شهري مواجه هستند فراهم گردد

.ي آبخیزداري شهري به صورت رسمی ابالغ و اجرا نمودهاطرحخدمات مطالعات طراحی شهري و یا 
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مقدمه
از زاویه نگرش دینی به شهرسازي احداث مسکن در موقعیتی مشرف بر جریان رودخانه و نیز احداث مسجد در 

هاي عریضی که به نوعی محافظ جریان آ باشند توصیه پلو یا احداث مراکز خدمات عمومی بر رويهاآبراهههاي سرشانه
به عنوان  جنات عدن من تحتها االنهار گذردیمشده است؛ به نحوي که قرآن کریم بهشت را با رودهایی که از زیر آن 

نیل است و سیستان از منظر تاریخ مصر زائیده مادر. شماردداران باشند بر میقرارگاه پرهیزگاران و صالحان که برترین دین
.زائیده مادر هیرمند، همچنان که طوس در حاشیه کشف رود شکل گرفته و اصفهان گرد زاینده رود شکوفا شده است

کلیه بارش واقع شده بر روي آن از یک و طبق تعریف، قسمتی از شهر که به طور کامل در محدوده شهري قرار داشته 
بدین ترتیب کلیه سطوح . نام دارد urban catchmentآبخیز شهري حوزه، شودیمنقطه خروجی در داخل مرز شهر تخلیه 

ي زهکشی و جمع آوري هاشبکه، و نیز رهایآبگو هايجو، سطح آسفالت معابر، سطوح آزاد بتنی، هابامنفوذ ناپذیر اعم از پشت 
ي یگانه بستر فعالیت زیست بوم اهمجموعاز منظر منابع طبیعی چنین . رندیگیمفاضال ذیل تعریف این عرصه قرار 

ecosystem  و مدیریت صحیح این سامانه دیآیمبه حساsystem  بر محور آ، پایداري تمدن بشر را در این کره خاك
.تضمین خواهد کرد

ي اجموعهمآ با اعتبار بر شکل مایع آن همواره به صور مختلفی اعم از نفوذ، روانا، چاال، برگا و بارش در چنین 
از وضعیت اقلیم منطقه و البته متأثرورودي این سامانه مبدأبارش به عنوان . دارد systemic practiceي اسامانهکارکرد 

یی  هاشاخصروانا در ارتباط با شیب و ضریب نفوذپذیري بستر با وجود . باشدیمmicroclimatic ي خرده اقلیمیهامیرژ
شهري تابعی از فضاي سبز، سطوح آزاد خاکی، حوزهنفوذ در . شودیمتر جوي و آبراهه شناخته مانند سرعت و دبی در بس

.باشدیمي زهکشی و جمع آوري فاضال شهري هاشبکهو البته ر ي بافتی و ساختمانی خاك بستهاتیفیک
آ درگیر بوده و از حضور آن که کلیه سطوح آزاد شهر به محض وقوع بارندگی بادهدیمآنچه پیش از این ارائه شد نشان 

بدین ترتیب آ در حد اقل حضور به شکل روانا در مناظر شهر به تعداد رخدادهاي بارش ساالنه وجود . شوندیممتأثر
خواهد داشت و لذا طراحی شهري، با در نظر گرفتن اقتضائات سیالیت آن، همچنین کیفیت بارش که در مناطق خشک و نیمه 

، شدت متوسط و ترکنواختو در مناطق معتدل و مرطو از توزیع زمانی یباشدیمی، حجیم و رگبار خشک به صورت مقطع
.حجم معمول برخوردار است مورد نظر خواهد بود

فرضیه
ي بزرگ، حجم شهرهابه خصوص شهرهاو حتی با احتسا مساحت فعلی آبگیر شهرهابا توجه به روند توسعه محیطی 

صال از سطوح شهري موضوعیت پیدا کرده، اهتمام به اخراج این نعمت الهی و هدایت آن به طرف اراضی آ باران قابل استح
ي فاضال در این رابطه که موجب کاهش هاشبکهدشتی و اراضی پست پایین دست شهر، همچنین بهره گیري از توسعه 

ع رویکرد استحصال آ با اقتضائات یک طراحی که جمشودیماز این رو فرض . ، محکوم خواهد بودشودیمکیفیت آ باران 
.آوردیموري از حضور آ را در محیط شهري فراهم شهري خو، امکان افزایش بهره

ي اساسیهاپرسش
ی ــی محض آبشناســث علمـاحــواره مبــی آ، همــي سطحاــهانیجره ــدر مفاهم

S.D.H -scientific discussion of hydrology ظر بوده است، به عنوان مثال وقوع یا عدم وقوع بارش و نیز کیفیت آن مورد ن
ي زهکشی و جمع آوري فاضال در برخورد با هاشبکهاز حیطه مدیریت انسان بر فضاي زیست شهري خارج است؛ همچنین 

مسئله را در مورد آ حاصل از باران به شکل قهري عمل کرده و در واقع با جمع آوري و اخراج آ از شهر به نوعی صورت
ي در فضاي اکنندهسطوح آزاد خاك و فضاي سبز نیز در مجموع از سهم تعیین . کنندیمنحوه تعامل با این نعمت الهی پاك 

را در زمره فضاهاي زیست روزمره هاپاركروزمره زیست شهري انسان برخوردار نیستند مگر اینکه فضاهاي خاص اعم از 



از . کارکردهاي مداومی چون عبور و مرور منظور شودر ی و پراکنده آنها براي کاربران شهر به قدمحسو کنیم و کارکرد مقطع
عمده عرصهبدین ترتیب . باشندیمها در میان صور عملکردي آ در محیط شهري حائز اهمیتی دوچندان این رو روانا

ن عدم امکان نفوذ باعث حفظ حجم و شتا وزنی روانا ای. باشدیمروریارویی با روانا شهري همان سطوح نفوذ ناپذیر معابر 
همچنین از جهت وجود موانع عبوري واقع در . داردیمدر طی جریان شده، به نحوي که توان موثري را در جریان محفوظ 

. گذاردیممسیر جریان روانا شهري به نحوي این انرژي متائر شده و اثر فیزیکی متقابلی را درمبلمان و اثاثیه شهر برجاي
ي روانا با توجه به مشخصات یاد شده اقتضائات دیگري هستند که در برخورد با روانا شهري گذاررسوآلودگی و گل

.شوندیممطرح 
ي هادههتا اینکه در شودیممندبهرهپس از آن شناخت و مطالعه روابط آ، خاك و گیاه از اقبال دانشمندان این حوزه 

مبود آ موقعیت این جریان حیاتی در میان جوامع و اثر آن بر اقتصاد بهره برداران به دلیل مشارکت اخیر با جدي شدن ک
ي جهانی استحصال آ، هاجنبشاز طرف دیگر . شودیمایشان در مدیریت آن به مسئله اساسی حوزه مطالعات آ تبدیل 

ر لزوم افزایش بهره وري آ پاك در دسترس انسان تاکید ب. .. همزیستی با خشکی و خشکسالی، مقابله با روند تغییر اقلیم و
اما این . کندیمبدین ترتیب با اعتبار بر جایگاه جوامع شهري، پرداختن به این موضوع در محیط شهري اولویت پیدا . دارند

ظر طراحی شهري مقاله حضور روانا در محیط شهري را از دریچه منظر شهري مورد توجه قرار داده و سوال اصلی را از من
. کندیمي کیفیت و حضور روانا در شهر طرح هاشناسهبررسی 

بحث اصلی
و اقتضائات متعددي خواهد بود که ذیل سه هاتیقابلجریان آ پس از جاري شدن در سطوح و معابر روباز شهري داراي 

که در تجار جهانی مورد هاتیقابلبعضی از این .دارندیماز خود متأثرعنوان ساختار فیزیکی، عملکرد و معنا هویت مکانی را 
:به اختصار عبارتند ازاندشدهتوجه واقع 

ساختار فیزیکی
تابعی از شدت، تداوم، فراوانی و حجم جریان آ، درصد شیب و تغییرات آن، همچنین مقاومت فرسایشی هاآبراههفرم 

به ... خشکی مانند ساختار شطرنجی، شبکه باروك، النه زنبوري و به ندرت از راستاهايهافرمبستر خود هستند، این قبیل 
مطالعه و دقت در وضعیت طبیعی فرم جریان . ي تبعیت کرده و به طور عام آرایش درختی و یا بادبزنی دارنداشبکهلحاظ 

.دلیل مناسبی محسو شودهايجوروانا شاید براي تجدید نظر در طراحی شبکه 
اروپایی مانند هلند که روانا قابل توجهی در مناطق شهري آن به خصوص در مواقع بارندگی جاري يکشورهادر برخی از 

. ي شریانی حتی براي طراحی شبکه معابر و گذرهاي شهري نیز مورد الگوبرداري قرار گرفته استهاآبراهه، الگوي شودیم
و شطرنجی در این مناطق برخوردارند در تناسب با یی که از ساخت ارگانیکشهرهاکه دهدیممطالعات صورت گرفته نشان 

خصوصیت عمده این قبیل . اندبوده، طی مدت مشابه با وقوع سیل مواجه اندشدهشهرهایی که مطابق الگوي شریانی طراحی 
ر در حاشیه ي دید چشم انداز عابهااختاللکه البته با مالحظاتی از باشدیمطراحی معابر، عدم التزام بر راستاهاي مستقیم 

. جلوگیري خواهد شدهاآن
ي به توسعه بادبزنی متمایل به دشت اهیکوهپاي شهرهااز طرف دیگر چنین الگویی باعث تغییر رویکرد توسعه خطی 

حرم مطهر را به عنوان محور الگوي توسعه اقماري منظور داشته توانیمیی مانند مشهد شهرهااز این رو در مورد . خواهد شد
ي هموار کرد و ااندازهآ کشف رود را به عنوان محور اکوسیستم منطقه تا نیتأمن با الگوي شریانی گذرها مسیر و همچنی

.طوس یتیم را باز به آغوش مادرش یعنی کشف رود بازگردانید
ا براي دشت جریان روان ، استفاده از بستر سیالدادیمي مشابه که مسیل اصلی شهر سئول را در کره شکل اتجربهدر 
ي فرم طبیعی رودخانه فضاهاي عمومی و تفرجی در مسیر روزمره عابران فراهم آورده است، بهسازي این فضاها هااعوجاجایجاد 

ي شغلی جدیدي براي ساکنان سئول فراهم آورده هافرصت، حتی باشدیمکه بر محور انحناهاي مسیر دبی پایه جریان آ 



این، جریان مستقیم کانال بتنی احداث شده در آکس مسیل، فضایی با حس عدم امنیت این در حالی است که سابق بر. است
ي زمین بازي در کف مسیل استفاده از فضاي هایکشایجاد نموده بود، به نحوي که با وجود فضاي سبز قابل توجه و خط

ي خانگی هازبالهکه محل تخلیه شدیمو حتی به قدري فاقد ارزش شناخته گرفتینمدشت مورد انتخا عابران قرار سیال
.واقع شده بود

ي دزفول، اروند و کارون در هارودخانهدر مسیل شهر قم و تا حدودي زاینده رود اصفهان و یاتوانیمي راانمونهچنین
.جنو کشور مورد مطالعه و اجرا قرار داد

در مناطق کویري با ساختارهااین . اندبودهانبارهاهاي شهري سابق، آ ي فیزیکی مرتبط با رواناساختارهایکی دیگر از 
شناخته شدهیمدر میان معابر پیاده احداث عموماًو نیز با خرپشتک ورودي آ انبار که هاآني بادگیر اطراف هابرجو گنبدها

با فرض عدم . ي بوده استاهیحاشچک مرکزي و در مناطق شهري بزرگ در مناطق شهري کوهاسازهنوع توزیع این . شدندیم
عملکرد ذخیره روانا سطحی براي آبیاري فضاي ارا بساختارهااین قبیل توانیمبهره برداري شر از چنین منابعی امروزه 

.ي مصنوعی و مخازن بسته احیا کردهاتاالسبز و شستشوي معابر به دو شکل 
منابع آ فضاي سبز نیتأمبا هدف عموماًي استوایی قاره افریقا در این مورد وجود داردکه کشورهاي در ي متعددهاتجربه

.1شکل و البته مشارکت عمومی در این موارد بسیار قابل توجه بوده استاندشدهطراحی و اجرا 

بع آ فضاي سبزاحداث آ انبار در حاشیه معابر محلی به منظور تامین منا: 1شماره تصویر 

ي نیز به شکل نمادین براي این منظور طراحی و به فرهنگ عمومی معرفی اسازهمانند سازه بومی بادگیر، شودیمپیشنهاد 
در احداث مخازن سطحی مانند تواندیمو البته با هدایت کارشناسیهايشهردارگردد، چنین اقدامی با پشتیبانی مالی

.نیز کاربرد داشته باشد2شکل ي مصنوعی هاتاال
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احداث مخازن سطحی و تابال هاي مصنوعی با مشارکت کاربران فضاي شهري: 2شماره تصویر

از طرف دیگر یکی از عوامل فیزیکی موثر در . باشدیماز وضعیت شیب بستر متأثرچنان که در مقدمه آمد، جریان روانا 
یی که شیب را در شکل دهی فضاي شهر پشتیبانی ساختارها.استشکل دهی فضاي شهري شیب به لحاظ جهت و درصد

یی که پهناي شیب را پوشش داده و عمود بر هالبه؛ بدین ترتیب عوارض پله مانند واندبودههالبهوهاپلههموارهکنندیم
ي گذر آ باید مدیریت و از این رو این موانع برا. کنندیمجهت شیب واقع شده باشند براي جریان آ به صورت مانع عمل

لذا اثر گذر جریان آ در شهر به خصوص در مناطقی که اختالفات شیب قابل توجه باشد طراحی .مناسب سازي گردد
.که بالطبع ایجاد ساختارهاي فیزیکی جدیدي نیز خواهد کردطلبدیمي جدیدي را هافرم

ز روي آ ضمن اینکه نقش بازدارنده و عملکرد سد معبري و مرور عابر پیاده و وسائط نقلیه ارمعضالت مترتب بر عبو
ي حجیم چنین هاانیجري وسیع وهانمونهدر.کندیم، توجه را بر ساختاري به نام پل جلبشودیمجریان آ را یادآور

کارون در اهواز و سی و سه پل در اصفهان همچنین پل خواجوهاي پل. ساختارهایی از سابقه قابل توجهی در ایران برخورداند
یی ضمن آمیختگی با شبکه ترافیک شهر اثر جدي هاسازهچنین . باشندیمهاسازهي این هانمونهو پل سفید رود در مازندران 

. در هویت شهري نیز دارند
ر این از طرف دیگر رفع موانع جریان آ تا قبل از خروج از شهر و یا ورود به مخازن نیز حائز اهمیت است، چرا که در غی

از جمله این .کندیمصورت منجر به معضالتی مانند آبگرفتگی معابر شده و اختالالتی را در مناسبات کاربري شهر ایجاد
اقدامات ایجاد شیارها در جداول فضاي سبز است که با هدایت آ به سمت سطح آزاد خاك نفوذ پذیر در صورت طراحی 

.3شکل کندیممناسب از آبگرفتگی معابر پیشگیري 

ایجاد شیار در جداول فضاي سبز:3تصویر شماره 
آرشیو تخصصی شرکت آمایش آبخیز شرق: منبع عکس ها 

سطح آزاد خاك نفوذ پذیر باغچه هاي بلوار : 4تصویر شماره
تر از سطوح نفوذ ناپذیر آسفالتو حاشیه معابر پایین

از سطوح ترنییپاي بلوار و حاشیه معابر را هاباغچهح آزاد خاك نفوذ پذیر در احداث جداول جدید، سطتوانیمهمچنین 
.4شکل شمارهنفوذ ناپذیر آسفالت منظور کرد 

عملکرد
کاهش نسبت گرد و .گرددیمعبور جریان آ از فضاي خشک منجر به جذ ذرات معلق گرد و غبار هوا در سطح آ

در . ي بر روحیه کاربران فضا موثر خواهد بودامالحظهطراف جریان آ به طور قابل غبار و ذرات سر موجود در هواي شهري ا
به نحوي که این دهدیمي مانند خیابان ولی عصر تهران که گذر جریان آ در محل جدایی معابر پیاده و سواره رخانمونه
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ي هواي معبر هایآلودگجریان نقش فیلتر ؛ این رسدیمجریان در پاي درختان ردیفی به مصرف تداوم حیات فضاي سبز نیز 
.کندیمسواره را براي معبر پیاده ایفا 

و جاري با افزایش رطوبت نسبی  ي مصنوعی و ذخایر رو باز شهريهاتاال تبخیر سطحی از سطوح باز آ اعم از ساکن 
.شودیممحدوده گذر جریان روانا منجر به تعدیل دما و خشکی هوا 

، سهم این منابع در ردیگیمدنی مورد نیاز گیاهان و فضاي سبز شهري توسط روانا هاي سطحی صورت منابع معنیتأم
.درصد قابل افزایش است50آبیاري نیز در صورت مدیریت صحیح تا بیش از 

نیز نقش .. .وهاپلي تزئینی، پایه درختان، پایه هاسنگصوت ایجاد شده از برخورد جریان آ با موانع ناقصی مانند قلوه 
همچنان که کیفیت انعکاس نور خورشید از سطح جریان آ به زیبایی محیط کمک . کندیمي را در محیط ایفا سازآرام

.ي محیطی بسیار اهمیت داردهاتیفیکالبته شفافیت و زالل بودن آ براي ایجاد این قبیل . کندیم
آنها شده، بدین ترتیب پس از ورود به مسیل اصلی خود از جریان آ در گذر از سطوح نفوذ ناپذیر منجر به شستشوي 

کیفیت جریان روانا در نیتأمگیرها براي کیفیت مناسبی براي ادامه عملکرد آرامشگر برخوردار نیست، لذا استفاده از آشغال
روانا توسط تعداد ي در سایت برگزاري المپیک سیدنی کیفیت جریان انمونهبه عنوان مثال . شهر بسیار حائز اهمیت است

.5شکل گیر حفظ شده است ي آشغالامالحظهقابل 

2000گیرها در سایت برگزاري المپیک سیدنی موقعیت آشغال: 5شماره تصویر
آرشیو تخصصی شرکت آمایش آبخیز شرق: منبع

معنا
ي هااستفادهکه بعضی از معانی به کنندیمبر این داللت هايبندتمام دسته . ي مختلفی از معنا وجود داردهايبنددسته 

ي عاطفی که یک مشاهده گر یا استفاده کننده دریافت هاتیفیکابزاري بالقوه محیط ربط دارند و بعضی معانی دیگر به 
فاده یی چون تصویر، نشانه و نماد، اغلب به جاي هم استهاواژه. معانی نمادین در سطوح دیگر معنا ابهام بیشتري دارند. کندیم
یک نماد نتیجه فرآیند شناختی است که به تبع آن . که یک تصویر تقلید یا باز سازي یا همانند سازي از چیزي استشوندیم

یک محیط یا یک فرد یا یک مصنوع مادي تواندیماز این نظر موضوع . کندیمموضوع براي استفاده ابزار معنایی ضمنی پیدا 
بدین ترتیب به رسمیت شناختن آ که طی . شوندیمهنی مشاهده گر نسبت به موضوع گرفته ي ذهادادهاین معانی از . باشد

که به دهدیمي را به آن اختصاص اگستردهحوزه معنایی دینمایمي ابزاري از آن اچهرهبهره برداري از آن در فضاي شهري 
:اختصار عبارت است از



گر معنی واالي حیات خواهد بود؛ چنان که در ساخت مساجد و داعیآ به شکل جاري در پاي درختان ت:معانی ابزاري
از طرف دیگر .ي کهن ایرانی استفاده از انشعا نهرهاي مجاور براي احداث جوي در محور مرکزي فضا رایج بوده استهاباغ

ان حیات در شهر جاري است تا بیان کنند که جریکردندیمي اصلی شهر تعبیه گذرهارا در هاچشمهو هاقناتمسیر عبور آ 
. و شهر زنده است

نشاط و هیجان با اعتبار به کیفیت رفع عطش و سالمت آ جاري معانی حسی و عاطفی هستند که در پی :معانی حسی
در هايجوي طبیعی و مصنوعی با هابانیسااز طرف دیگر همنشینی . شوندیمجاري شدن جریان آ در فضا به مخاطب القا 

.ري احساس طراوت و خنکاي نسیم را براي کاربران آن فضا به دنبال خواهد داشتطراحی شه
، از این رو باد، خاك، آفتا و آ به شودیمطهارت همواره از منظر فطرت یکی از الزامات قداست محسو :معانی نمادین

کاربرد در این میان آ به لحاظ. بودعنوان عناصر چهارگانه هستی اگر بر هر ناپاکی عارض شوند موجب پاکیزگی آن خواهند
بدین ترتیب معناي نمادین آ .از اعتبار عرفی بیشتري برخوردار استشودیمچنان که در استحمام مورد استفاده واقع

.طهارت و پاکیزگی خواهد بود
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