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 تحلیل اثرات ساخت و سازهای شهری بر آبگرفتگی معابر شهر رشت
 

 *1وحید فرامینی
 iau.faramini@gmail.comریزی شهری، دانشگاه آزاد واحد رشت، دانش آموخته کارشناسی ارشد جفرافیا و برنامه -1

 

 

 چکیده

شد.  خواهند زیاد اىکننده نگران طور بسیاربه شهرى هاىبحران ،شهرنشینى و جمعیت سریع رشد به توجه با

زلزله و آبگرفتگی  و سیل از اعم طبیعى حوادث برابر در را الزم و تسهیالت آسایش ،پیشرفته تكنولوژى اگرچه

 کهاین مسلم است پذیرند. آنچهآسیب خیلى حوادث گونهاین برابر در شهرها ولى آورده است، فراهم معابر

به توجهبا خواهد شد. منجر حوادث این از هاى ناشىخسارت افزایش به سرانجام شهرها متراکم و زیاد جمعیت

های زیادی را  ها در مقیاس کوچک نیز ممكن است خسارتها در شهرها، حتی سیالب دارایی تمرکز جمعیت و

سعه شهری را برای چندین توانند به فجایعی منجر شوند که تو های شهری میدر موارد حاد سیالب به بار آورند.

دهند که  به روشنی نشان میدر شهر رشت آمارهای اخیر  .سال یا حتی چندین دهه به تعویق بیاندازند

 از و توصیفی روش نظر از تحقیق این های شهری در حال افزایش است. های اقتصادی ناشی از سیالب خسارت

میدانی بوده و جامعه -آوری اطالعات بصورت اسنادیدروش گر. است کاربردی و از نوع پیمایشی اجرا شیوه نظر

صورت که به تعیین شدنفر  483باشد. حجم نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان میشهر رشت آماری تحقیق 

-سوال مطرح شد که و جزئیات شاخص 111اند کهانتخاب شده از میان جامعه آماری مورد نظر تصادفی ساده

نتایج حاصل از  انجام شده است. Spssافزار ها نیز با استفاده از نرمتلخیص داده د.های مختلف بررسی شدن

توجهی به عوامل مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر و بین بیکه  مطالعات میدانی بیانگر آن است

شهری و های توسعه پایدار بین عدم تحقق شاخصو همچنین  آبگرفتگی معابر رابطه مستقیم وجود دارد

 معابر رابطه معناداری وجود دارد که نشان از تایید فرضیات ارائه شده دارند. آبگرفتگی

 

 

 ، رشتوساز شهریساخت ،ریزی شهری، آسیببرنامهآبگرفتگی،  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1
 سازهای و ساخت مهم عوامل از آن رعایت در غفلت و ساز و ساخت نظام از آگاهی عدم و جمعیت حد از بیش تراکم

 تنها نه همواره آن قیمت غیرمنطقی رشد و شهری زمین کمبود جمعیت، تراکم و مهاجرت. شهرهاست در هویتبی و نامتعارف

-مجتمع احداث در مؤثری عامل بلكه بوده شهرها حاشیه در شبانه و غیراصولی سازهای و ساخت و نشینیحاشیه اصلی دلیل

 نصیب شهری ساز و ساخت از آنچه اکنون. است شده شهرها مرکز در( سازی مرتبه بلند) زیاد واحدهای با مانیآپارت بزرگ های

 و شهر برای را زندگی بوده و مختلف ابعاد در شهری هایآسیب و هاناهنجاری همراه به بصری اغتشاش نوعی شده، شهروندان

 .باشدهای حیاتی شهر میشریان آبگرفتگی معابر و ،ین مسائل معزلحال یكی از ا [.1] است ساخته ترسخت و سخت شهروندان

 و کوچک مسكونی واحدهای وجود ساز،تازه نیز و نشیناعیان هایمحله تمامی در مسكونی هایمجتمع یا هاآپارتمان از بسیاری

و زمین  قیمت تصاعدی روند جدی بحران یگویا نبوده، شهرسازی مقررات و ضوابط از یک هیچ تابع که شهر حاشیه در محقر

 پراکندگی مسكن، و زمین قیمت تصاعدی روند. باشدمی رشت شهر در ای نظیر آبگرفتگیدر نتیجه مسائل و مشكالت عدیده
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 نامطلوب وضع سازیحاشیه و نشینیحاشیه اجتماعی، مختلف طبقات گیریشكل و جمعیت سرانه و تراکم نامتعادل و ناموزون

-آلودگی امكانات، و خدمات کمبود معابر، شبكه به مربوط مشكالت شهر، قدیم بافت در بناها شدید رسودگیف درآمد، و اشتغال

 و وقوع در عوامل گوناگونى و شرایط است. ساخته روبرو زیادی مشكالت و مسائل با را شهر امروزه... و محیطیزیست های

گرفتگی معابر شهری همواره متاثر از  آب .است انسانی طبیعی و عوامل شامل که گذارندمی تأثیر سیالب شهری رخداد

زمان، شدت، میزان و تكرار آن  شود کهبوده و این مساله زمانی برجسته می اجتماعی ی ومتغیرهای اقلیمی، کالبدی، اقتصاد

یی و اموال مواجه ها، داراهای جدی مانند تخریب زیرساختدهای اصلی خارج و شهر را با چالشبدنه کالبدی شهر را از عملكر

 این موارد بسیارى در که هستیم شهرى هاىافزون مجموعه روز رشد شاهد متعدد عوامل و شرایط تأثیر تحت سازد. امروزه

گسترش شهرها و رشد آهنگ با هستند.  گریبان به دست طبیعى حادثه یک عنوانبه گرفتگی معابرمسأله آب با هامجموعه

كالت و معضالت ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یكپارچه و توسعه متوازن، همه ، همچنین افزایش مششهرنشینی

در این راستا بهسازی شبكه  های موجود شهری بیش از پیش قوت یافته است.به و پایدار شهر، بحث بهسازی زیرساختجان

در این  [.1] باشدای میی اهمیت ویژهنی مهم و حیاتی داراعنوان شریاری و همچنین شبكه فاضالب شهری بهمعابر شه

ریزی و با برنامهتحلیل اثرات ساخت و سازهای شهری بر آبگرفتگی معابر شهر رشت بررسی شود تا که شد سعی پژوهش 

راهكارهایی جهت تحلیل به دنبال و نیز  مدیریت صحیح به بررسی و لزوم بهسازی شبكه فاضالب و معابر شهری پرداخته شود

از معضالت شهررشت تبدیل شده است سازهای شهر رشت بر آبگرفتگی آن در مواقع بارندگی که به یكی و ت اثرات ساخ

 . پرداخته است

 

 متدولوژی تحقیق -2
 تحقیقات جزو ،نیز  هدف نظر از. است کاربردی آن نوع و پیمایشی اجرا، شیوه نظر از و توصیفی روش نظر از تحقیق این

 اساس بر رشت شهر .است معابر آبگرفتگی بر شهری سازهای و ساخت اثرات تحلیل و شناسایی بالدن به زیرا است، اکتشافی

 این آماری ی جامعه عنوانبه نفر 001111 معادل جمعیتی و هكتار 181 و هزار 11 معادل مساحتی با ،1431 سال سرشماری

 483 نیز نمونه حجمبر اساس . شدند گیریدازهان متغیرها ساخته محقق پرسشنامه طریق از که است گردیده لحاظ تحقیق

 بوده پیمایشی–اسنادیها نیز در این تحقیق روش گردآوری داده توزیع و تكمیل گردید. رشت شهر محالت سطح در پرسشنامه

 به مربوطمدارك  و اسناد مرتبط، هایروزنامه و نشریات ها،بکت )مقاالت، ایو کتابخانهبدین صورت که اطالعات تئوریكی است 

مناطق حساس و بحرانی نیز مورد بازدید قرار  و  دیگردبرداری وری و فیشآجمع اینترنتی( هایپایگاه ،مراکز پژوهشی پروژه،

 آمار و( میانگین ول،جد نمودار،) توصیفی هایآزمون براساس ،متغیرها نوع بهباتوجه اطالعات تحلیل و تجزیه روشگرفتند. 

 شد. لتحلی و تجزیه استنباطی
 

 مبانی نظری تحقیق -3
 شهر -

جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده 

یت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب، تجارت، صنعت، که اکثرطوریهای خاص خود است. بهعوامل دارای سیمایی با ویژگی

هری از خودکفایی نسبی برخوردارند. شهر کانون مبادالت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شخدمات و فعالیت

 [.1هزار نفر جمعیت است ] 11دارای  ، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود بوده و حداقلاجتماعی، اقتصادی

 توسعه شهری -

های فیزیكی و کالبدی شهر در جهات عمودی و افقی از  ودهست پویا و مداوم که طی آن محدی شهری فرایندی توسعه

ی تحت توسعه و  پذیری منطقهی مناسب توسعه خصوصأ از نظر آسیبیابد و اگر در آن فاکتورها حیث کمی و کیفی افزایش می

همچنین  رو خواهد ساخت.بهای روروندان را با مشكالت بسیار عدیدهمدیریت شهری و شه بالیای طبیعی رعایت نشود،
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های مسكونی در داده شده به ساختمانتواند عبارت باشد از گسترش هماهنگ و متعادل سطح اختصاص  ی شهری می توسعه

امكانات و تجهیزات مورد نیاز در  ها و همچنین تجهیز این سطوح به تأسیسات،ر با سطوح مورد نیاز سایر کاربرییک شه

 [4] سطحی استاندارد و قابل قبول

 ریزی شهریهبرنام -

زمانی  کیفی، ست که بر اساس قیودات کمّی،ایهای سنجیده گیریای از تصمیم عملی مجموعهفرایند ذهنی و  ریزی،برنامه

ریزی توان برنامهریزی به راحتی می. با پذیرش تعریف برنامهکند ی دخالت انسان را در موضوعی مشخص بیان می و مكانی شیوه

یندهای ذهنی و عملی فرا ریزی شهری شود، ریزی شهری قبل از اینكه وارد مرحله طرحرو برنامهازاین .شهری را نیز تعریف کرد

ی انسان را با محیط  های سنجیده در امور شهری است که با رعایت قیودات خاص خود شیوه و شكل رابطهیک سری تصمیم

ریزی شهری را با فرایندهای ذهنی منبعث از برنامه ریزی شهریطرح کند.بندی میهری در قالبی بهینه طراحی و طبقهش

ی ذهنی به عینی  ی فضایی یا بستر جغرافیایی شهر شكل داده و آن را از مقوله فیزیک و کالبد مناسب در عرصه رعایت هندسه،

ی شهر  چگونگی این تجسم فضایی، شیوه و حدود دخالت انسان را در عرصه بخشد. تبدیل کرده و به آن تجسم فضایی می

سازی در اختیار صورت ابزار تصمیمی مدونی است که به ریزی شهری مجموعهریزی و طرححاصل برنامه کند. مشخص می

گیری، سازی دارند نه تصمیمهای شهری ماهیت تصمیمیل طرحبه همبن دل گیرد.گیران یا مدیران شهری قرار میتصمیم

 [1]آید ازی استخراج شده و به اجرا در میسها از ابزار تصمیمو محدودیتامكانات  اساس مالحظات،گیری برچراکه تصمیم

 وساز شهریهای ساختآسیب -

 تقاضا و نیاز با متناسب کارکردی، و کالبدی–فیزیكی لحاظ از که شودمی گفته ناهنجاری وسازهایساخت مجموعه به

 تحت که باشد، آورده بوجود ناکارآمد عملكردی و نازیبا چهره براینبنا باشد، گرفته قرار تعارض در شهر منظر با اینكه یا و نباشد

 و فنی هایبررسی و عینی مشاهدات بر شناسیآسیب مطالعات .گرددمی قید( شهری وسازهایساخت شناسی آسیب) عنوان

 برای منطقی و صحیح گیرینتیجه و تحلیل و تجزیه و بررسی آن از پس و دیدن درست دیگر بیانبه. است استوار تجربی

 [.3] آیدمی شماربه شناسیآسیب مطالعات در گام مهمترین وارده هایآسیب

 

 محدوده مورد مطالعه هایویژگی -4
 قرار گرینویچ النهارنصف ار شمالی عرض دقیقه 13 و درجه 40 و شرقی طول دقیقه 43 و درجه 33 در رشت شهرکالن

 هایدشت و گیالن جلگه از کوچكی جزء خود طبیعی وضع در رشت شهر .دباشمی کیلومتر 143 حدود آن مساحت و دارد

 شهر .دارد قرار ساحلی نوار و البرز هایکوه بین خود شمالی و جنوبی حد دو در جلگه این ،شودمی محسوب خزر دریای جنوبی

ی، پتانسیل خوبی برای آب و هوای مساعد، خاك مناسب و بارش کاف .است گرفته بر در را الهیجان و بندرانزلی رشت،

ض شود، عوارمشاهده می 1 تصویرگونه که در همان. کشاورزی و توسعه فضاهای سبز در شهر و اطراف آن ایجاد کرده است

 [. 0] اندطبیعی  زیر، شهر را احاطه کرده

اند و یک کشاورزیها دارای قابلیت درجه درصد آن 01قرار گرفته و  را اراضی حاصلخیز کشاورزی که گرداگرد شهر -الف

 شود.م کاربری مسكونی به عقب رانده میاند. که مرتباً تحت تأثیر هجوبرای کشت برنج و چای مناسب

و  یابندگرفته، در یک سطح هموا جریان می های زرجوب و گوهررود که از ارتفاعات جنوب شهر سرچشمهرودخانه -ب

 نمایند.داخل شهر شده و از آن عبور می

 اوان که در جنوب شهر قرار گرفته است.جنگل سر -ج

 شود.اب انزلی بر وسعت آنها افزوده میلغرب شهر که با نزدیكی به مردهای باتالقی واقع در شمازمین -د

 اند.غربی شهر واقع شدهش ماهی در غرب، جنوب و شمالاستخرهای پرور -ه

 اند.واقع شدهایی از شمال و جنوب شهر ههای طبیعی که در محدودهزیستگاه -و
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 وضعیت اراضی پیرامونی شهر رشت :1تصویر 

 

باشد. هوای رشت متاثر از  آب و هوای رشت معتدل و مرطوب است که میزان رطوبت آن در طول سال متغیر می

شهرستان  میانگین ساالنه دمای هوا در های حاصل از اقیانوس اطلس است. های آب و هوایی قطبی و همچنین سیستم سیستم

میانگین حداقل ساالنه آن  و 1153درجه سانتیگراد است. میانگین حداکثر ساالنه دمای هوا  1053استان گیالن  رشت مرکز

شهر رشت به دلیل آنكه در دشتی آبرفتی واقع  باشد. می مترمیلی 1403میانگین ساالنه بارندگی در رشت  باشد. می درجه 1154

های زیرزمینی پدیدة فوق تشدید صوص به دلیل باال بودن سطح آبهمقاومت کم است. بخشده است دارای خاکی سست با 

های آن پراکنش انواع خاك در نقاط مختلف شهر شود. جنس خاك شهر رشت عمدتاً از جنس رس و ماسه است و از ویژگیمی

-مت خاك نیز متفاوت است، اما بهبندی خاك، در شهر گردیده است. میزان مقاورشت که این خود باعث پدید آمدن پهنه

های دیگر دارد. اما محدودة های قدیمی( مقاومت بیشتری نسبت به محدودهمرکز شهر از نظر مقاومت خاك )خاكکلی طور

 اند از مقاومت کمتری برخوردارند. شمالی و شرقی شهر که بر روی رسوبی جوانتر قرار گرفته

نتایج های مختلف روندی رو به رشد داشته است. به موجب سالشهر رشت از جهت رشد جمعیت طبق سرشماری 

نفر و  384813حدود  نشان داده شده است 1که در جدول  1481شهر رشت برای سال  سرشماری عمومی نفوس و مسكن

نفر اعالم نموده است. تغییرات جمعیت شهر رشت  000111معادل  1480نفر و برای سال  014100معادل  1481برای سال 

 در جدول ذیل ارائه گردیده است. 1480تا  1440ز سال ا

 1331تا  1331تغییرات جمعیت شهر رشت از سال   :1 جدول

 تغییرات جمعیت نرخ رشد جمعیت سال ردیف

1 1440 113331 - - 

1 1430 134000 08/1 43133 

4 1400 188300 03/1 30311 

3 1430 131134 48/3 111113 

0 1400 310038 0/4 110380 

3 1480 000111 38/1 111311 
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درصد در سال افزایش پیدا  44/4با رشدی معادل  1400تا  1440دهد که جمعیت شهر رشت در دوره آمارها نشان می

باشد و تنها دلیل توجیه کننده، و میر این شهر نرخ رشد باالیی میکرده است. که به نوبه خود به روند تحوالت باروری و مرگ 

  پذیری و ادغام روستاهای اطراف در محدوده شهر باشد.شهرها نظیر: مهاجر دیگر عوامل موثر بر افزایش جمعیت تواندمی

 

 های میدانییافته -1
های توسعه شهری در آبگرفتگی ا هدف بررسی تاثیر عوامل مدیریتی، اقتصادی و اجتماعی و نیز شاخصپژوهش حاضر ب

عات پرسشنامه آوری اطالی و ابزار مورد استفاده برای جمعمیدان-اسنادیرد مطالعه روش مو انجام شد.معابر کالنشهر رشت 

همچنین برای تجزیه و  های مختلف بررسی شدند.سوال مطرح شد که با جزئیات شاخص 111در این پژوهش  .بوده است

نمونه  .بهره گرفته شد Spssزار تحلیل اطالعات حاصل از پرسشنامه از تحلیل توصیفی وتحلیل آماری با استفاده از نرم اف

 سنی توزیعطور تصادفی انتخاب شدند. هبدرصد را زن که  3358درصد را مرد و  0051نفر بود که  483پژوهش حاضر شامل 

سال سن دارند در این بین سن  10تا  11درصد بین  1851سال و  10 -11درصد بین  1150دهد که نشان می پاسخگویان

  اند.سال بوده 13درصد  باالی  01 ن بابیشتر پاسخگویا

 تاثیر  ساخت و سازهای شهری برآبگرفتگی معابر شهر رشت به شهروندان نگرش میزان -

آبگرفتگی  با شهری سازهای و ساخت افزایش بین ارتباط وجوددرصد  48بر اساس نظرسنجی گرفته شده از شهروندان، 

عنوان به که شبكه فاضالب شهری میزان بهسازیدرصد  4354اند. ان نمودهدرصد زیاد عنو 40و  معابر شهر رشت را خیلی زیاد

 آبگرفتگی میزاناند. درصد هم زیاد بیان کرده 4050مطرح شده است را خیلی زیاد و  اخیر های دهه درشریانی مهم و حیاتی 

درصد هم زیاد  3154خیلی زیاد،  درصد 4853است از دیدگاه پاسخگویان  نگرفته در آن انجام ساز و ساخت قدیم که بافت در

محیط زیست درزمینه  اندرکاران امور شهری وودن کارهای انجام گرفته توسط دستعلمی و مناسب ب میزان اند.عنوان نموده

درصد متوسط  1054درصد زیاد و  48درصد خیلی زیاد،  1458دهنده نیز از دیدگاه شهروندان پاسخ بها تا کنونمدیریت روان آ

گرفتگی تواند موجب کاهش آبو اینكه تا چه میزان می ها در شهریابی صحیح انواع کاربریمكاناند. در مورد ی نمودهارزیاب

-می مسئولین و مردم جانبههمه مشارکتدر این میان  اند.درصد زیاد بیان کرده 0158درصد خیلی زیاد،  1051نیز،  معابر شود

های مربوطه در عملكرد شهرداری و سازمانارزیابی شهروندان از . باشد مؤثر شهری درون آبگرفتگی معابر میزان تواند در کاهش

 در شهرداری تاثیر عملكردباشد. ها میدهنده میزان رضایت نسبی افراد از این سازماننیز نشان زمینه مدیریت صحیح شهری

درصد هم  3354درصد این میزان را خیلی زیاد،  1158نیز  و به تبع آن افزایش ساخت و ساز در آب گرفتگی معابر تراکم فروش

نیز از دیدگاه اکثریت افراد خیلی زیاد و زیاد مطرح شده  بر آبگرفتگی معابر اتاثیر افزایش ساخت و سازهد. انزیاد عنوان نموده

های شهری )اگو( بر تتاثیر نبود زیرساخدرصد هم افراد  1054اند. در درصد این میزان تاثیر را کم دانسته 154است و فقط 

، تاثیر عدم نظارت شهرداری بر ساخت و سازهااند. در این بین درصد هم زیاد مطرح نموده 3150را خیلی زیاد و  آبگرفتگی معابر

دهنده میزان از دیدگاه افراد پاسخالیروبی نكردن انهار در آبگرفتگی معابر  و هااصولی فعالیتتوسعه نامناسب و پراکنش غیر

نیز  سازی نامناسب مردم در مقابله با آبگرفتگی معابرتاثیر فرهنگی را به خود اختصاص داده است. شهروندان در پاسخ به باالی

های تاثیر عدم احداث و ساخت کانالاند. درصد متوسط را انتخاب نموده 1453درصد زیاد و  4353درصد خیلی زیاد،  4153

 یی را به خود اختصاص داده است.نیز میزان باال سطحی در آبگرفتگی معابر

نمایند همچنین  نوع مصالح مورد زمین این سیستم طبیعی را مختل میایجاد ساخت و سازها و تغییر در شكل و فرم 

وجب افزایش دهند که مها سطوح غیرقابل نفوذی را شكل میها و موازییکها، ایزوگاماستفاده در فضای شهری مانند آسفالت

های گوناگون ،  از جنبهدهد که امر ساخت و سازآمار ارائه شده در باال نشان مینگاهی گذرا به  شوند.شهر می رواناب در سطح

راموشی و ایی که متغییرهای عنوان شده تا حد زیادی مورد فمعضل آبگرفتگی معابر تاثیر داشته، به گونهخیلی زیاد تا زیاد در 

 .اندواقع شدههای شهری ریزینیز غفلت در امر برنامه
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 شهری درون آبگرفتگی معابر میزان در زیر تاثیر عوامل ترتیب اولویت -

 را در آبگرفتگی معابر ساخت و سازها شیافزا میزان تاثیر درصد 1354دست آمد. بهعمل آمده این نتایج در نظرسنجی به

 1351درصد در اولویت چهارم و  14503یت سوم، درصد در اولو 353درصد در اولویت دوم ،  11538در اولویت اول،  شهری درون

درصد در اولویت دوم و  358درصد در اولویت اول،  1150های شهری )اگو(، اند. نبود زیرساختدرصد در اولویت پنجم قرار داده

درصد  358، درصد در اولویت اول 053توسط  عدم نظارت شهرداری بر ساخت و سازهااند. درصد در اولویت سوم قرار داده 1350

اند. توسعه نامناسب و پراکنش درصد در اولویت چهارم در نظر گرفته 1850درصد در اولویت سوم و  14در اولویت دوم، 

الیروبی به موقع انهار و ریزی در از دیدگاه کثیری از شهروندان در اولویت پنجم ذکر شده است. عدم برنامه هااصولی فعالیتغیر

بندی آبگرفتگی معابر در درصد در اولویت اول قرار گرفت. نبود نقشه پهنه 1350صد در اولویت دوم و در در 4150در  هارودخانه

 درصد در اولویت اول جای گرفت. 1053نیز در  سطح شهر رشت

بندی آبگرفتگی معابر در سطح شهر رشت را اولویت اول و جزو داد که پاسخگویان نبود نقشه پهنهنشان  نتایج این بخش

خیز از نظر ایی مناسب که نقاط حادثهدهد که اگر نقشهدانند. این امر نشان میعوامل در آبگرفتگی شهر رشت میمترین مه

، این منطقه و محله مشخص و اجرایی شود آبگرفتگی را در فصول مختلف نشان دهد و نیز راهكارهای عملیاتی مناسب با هر

ها در اولویت دوم از دیدگاه پاسخگویان ی نكردن به موقع انهار و رودخانهالیروب حادثه تا حد زیادی قابل مدیریت خواهد بود.

شود. ریان آب، موجب تشدید آبگرفتگی میقرار گرفته چرا که با تجمع رسوبات و گاهی زباله در مسیر انهار و بسته شدن راه ج

در اولویت سوم قرار  ریافتی در شهر رشتگی دساختهای شهری مانند اگو، مناسب با افزایش جمعیت و میزان بارندنبود زیر

مناسب در محالت رشت داشته  های فاضالب با قطرایی را برای جاسازی لولهربط توجه ویژههای زیگرفنه که بایستی سازمان

 هایها به ترتیب در اولویت. عدم نظارت شهرداری بر ساخت و سازها و توسعه نامناسب و پراکنش غیر اصولی فعالیتباشند

ها داشته باشد و قت و نظارت بیشتری بر ساخت و سازدهد شهرداری بایستی داند، که نشان میچهارم و پنجم قرار گرفته

 .ینه را با راهكارهای مختلف بگیردجلوی تخلفات موجود در این زم

 باشد هایی که تدوین آنها از نظر اقتصادی و مدیریتی در حل مشکل آبگرفتگی شهرکار ساز برنامه -

مدت، درصد برنامه کوتاه 1051، در جهت مهار رواناب از نگاه پاسخگویانبندی ترین زمانتوزیع تعداد و درصد مناسب 

 اند.درصد برنامه بلندمدت را گزینش نموده 1053مدت، درصد برنامه میان 1354

   شهری روند آبگرفتگی معابر میزان در کاهش زیر هایهتاثیر اجرای پروژ ترتیب اولویت -

درصد  1350درصد در اولویت دوم و در  11درصد از افراد در اولویت اول،  13، توسط های انتقال آبالیروبی و تعمیر لوله

 1053نیز توسط  رود و زرجوبای وارد شدن به دو رودخانه گوهرهای ناشی از بارندگی برهدایت آبدر اولویت سوم قرار گرفت. 

در اولویت اول و دوم قرار درصد  3358توسط  های کنار خیابانها و جویالیروبی کانالم قرار گرفت. درصد در اولویت اول و دو

 نفر در اولویت سوم جای گرفت. 38درصد معادل  1350نیز توسط  جلوگیری از افزایش زباله در مسیرهای جریان آب گرفت.
درصد در اولویت چهارم و  13511د در اولویت سوم، درص 1150نیز از نطر  منظور جذب آب در زمینتوسعه فضای سبز به

 درصد در اولویت پنجم قرار گرفت.1454

 دارای اولویت اول و دوم از لحاظ اجرا و های کنار خیابانها و جویالیروبی کانالدهد که نشان می این بخش نتایج

اند بدین معنی که دستگاهای مسئول در این تهرا در اولویت سوم قرار گرف جلوگیری از افزایش زباله در مسیرهای جریان آب

های اولویت پروژه توسعه فضای سبز به منظور جذب آب در زمینرابطه قبل از انجام هر کاری باید به این سه مقوله بپردازند. 

قابل رمک به جذب آب بیشتر در مقابل غیبعدی را به خود اختصاص داده است که این امر حكایت از اهمیت فضای سبز در ک

 نفوذ بودن آسفالت دارد.

 مدیریت تاثیر ساخت و سازهای شهری بر آبگرفتگی معابر شهری فرآیندهایانواع  -

ریزی جهت جلوگیری از اثرات ساخت و سازها روی برنامهدرصد از افراد در پاسخ به انجام  058عمل آمده در نطرسنجی به

سازماندهی جهت جلوگیری از اثرات ساخت و سازها روی اند. درصد زیاد را عنوان نموده 3158خیلی زیاد و آبگرفتگی معابر 
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، هماهنگی، نظارت، فرماندهیدر رابطه با  اند.میزان خیلی زیاد و زیاد را انتخاب نمودهدرصد  0453نیز توسط آبگرفتگی معابر 

طور متوسط موافق دهنده بهمعابر اکثریت افراد پاسخ زها روی آبگرفتگیجهت جلوگیری از اثرات ساخت و ساپایش و ارزیابی 

 اند.بوده

وضوح قابل رویت است حكایت از این موضوع دارد که تمام عوامل ذکر شده از درجه های این بخش بهیافتهآنچه که از 

ز درجه اهمیت ت به دیگر پارامترها انسب ریزی و سازماندهیردارند و تنها پارامترهای برنامهاهمیت نسبی )متوسط( برخو

 صورت توامان در نظر گرفت.تیجه مطلوب بهلذا تمام عوامل مدیریتی را بایستی درجهت رسیدن به ن .زیادتری برخوردارند

 مشارکت مدیران شهری جهت جلوگیری از اثرات ساخت و سازها روی آبگرفتگی معابر -

های  حل ای است و از راه های سازه حل ها به راه ها، محدود کردن طرح بیكی از مشكالت اساسی در زمینه مدیریت سیال

ها  عنوان یک پارامتر تاثیرگذار در طرحبه« مدیریت»نشان داده که چنانچه شود. تجربه  ای یا مدیریتی به کلی غفلت می غیرسازه

قیت الزم را کسب نخواهند کرد. در بسیاری ها نیز در حصول به اهداف طرح، موف ترین سازه لحاظ نگردد کارآمدترین و پیچیده

های کنترل و  های طرح تواند در کاهش هزینه های تاثیرگذار بر سیالب می در حوزه شهری و مولفه« بهبود مدیریت»از موارد 

هری دهند که میزان مشارکت مدیران شوضوح نشان میبه نتایج ، وری از سیالب شهری نقش بسیار چشمگیری را ایفا کند بهره

چنان نصورت نسبی بوده و آبه تفكیک بیان شده بههای مختلف که حل مشكل آبگرفتگی معابر  از جنبهدر زمینه مدیریت و 

عنوان ی پیشرفته، از روش مدیریتی بهامروزه، در کشورها .شده، مورد توجه قرار نگرفته استکه بایستی به آن پرداخته می

عنوان راهكارهای تكمیلی ای و بیولوژیک به های سازه ز روشش خطرات ناشی از سیالب و اراهكار اصلی برای کنترل سیل و کاه

 .شود استفاده می

 مندی مردم از اقدامات جهت جلوگیری از آبگرفتگی معابررضایت -

ای جلوگیری هتعداد طرح، انجام مطالعات نیازسنجی از آبگرفتگی معابردست آمده نشان داد درصد زیادی از افراد، نتایج به

رفع اند. در رابطه با را کم یا خیلی کم برشمرده سرعت عمل در زمینه جلوگیری از آبگرفتگی معابرو نیز  از آبگرفتگی معابر

میزان منابع مالی دست آمده است. نیز نتیجه مشابهی به فوری نواقص و مشكالت در زمینه جلوگیری از آبگرفتگی معابر

کیفیت انجام مطالعات در زمینه جلوگیری از نیز کم ارزیابی شده است.  گیری آبگرفتگی معابراختصاص یافته در زمینه جلو

ان دسترسی آسان به امكاند. درصد متوسط ارزیابی نموده 31درصد کم و  1353درصد خیلی کم،  1153نیز در  آبگرفتگی معابر

-درصد کم بوده است. در یک نتیجه 4351ده و به نظر درصد از افراد متوسط بو 4053نیز به نظر  های دولتیمدیران سازمان

 توان عدم رضایت نسبی شهروندان را اذعان نمود.گیری کلی می

 اقدامات اجرایی در زمینه جلوگیری ازآبگرفتگی معابر -

. اندههای مربوطه نشان داد درصد باالیی از پاسخگویان گزینه متوسط را انتخاب نموداقدامات صورت گرفته توسط دستگاه

توان های الزم در این زمینه انجام نشده است هر چند که میکه اقدامات اجرایی به صورت کامل و با پیگیریعنی بدین م

امیدوارانه چنین نتیجه گرفت که این درصدها فزونی یابد اما برای رسیدن به توسعه پایدار شهری و حل کردن معضالت بایستی 

نجام ، توان عملیاتی مدیران در زمینه جلوگیری آبگرفتگی معابر این اقدامات شامل: که تری صورت گیرداقدامات جدی

ارائه ، در زمینه جلوگیری آبگرفتگی معابربرآوردهای اولیه مالی ، در زمینه جلوگیری آبگرفتگی معابرمطالعات فاز یک و صفر 

، در زمینه جلوگیری آبگرفتگی معابربندی اقدامات اولویت، در زمینه جلوگیری آبگرفتگی معابرهای اولیه به متولیان طرح

، اعمال ، تنظیم قراردادها در زمینه جلوگیری آبگرفتگی معابردر زمینه جلوگیری آبگرفتگی معابرها پیگیری انعقاد موافقت نامه

بوده است.  تگی معابرپیگیری تخصیص بودجه سنواتی در زمینه جلوگیری از آبگرفو  های سالیانه استانینفوذ در تدوین برنامه

ین درصد باالتر 3851درصد و تنظیم قراردادها با  3358های اولیه به متولیان با دو مورد ارائه طرحهای موجود در بین گزینه

-ها اینکه با پیشرفت پروژهحالیدهنده عظمی برای شروع کار است دراند که این امر نشان درصدها را به خود اختصاص داده

 مانند.رسد که اغلب کارها نیمه تمام میر میگونه به نظ
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 ابعاد مشارکتی در توسعه پایدار آبگرفتگی معابر شهری -

 دارینظرات مردم در توسعه پا معموالًعمل آمده از شهروندان نشان داد در مواردی چون دست آمده از نظرسنجی بهنتایج به

-یصورت م یشهرآبگرفتگی معابر در زمینه  شهری رانیمردم و مد نیتعامل خصمانه ب، ددگریلحاظ م یشهرآبگرفتگی معابر 

های روزمره ارزش نیب، شودیم یشهری از سوی همكاران مانع تراش آبگرفتگی معابر داریتوسعه پا یقانون فیدر انجام وظا ،ردیگ

در  یشهر رانیتالش مد زانیم، شهری فاصله وجود دارد تیریمد یهای اخالقبا ارزش یشهرآبگرفتگی معابر مردم در زمینه 

جهت  یتیو جنس یتوجه به همه اقشار اجتماعی و نیز شهرآبگرفتگی معابر توسعه نامناسب شهری و  نیجهت حل تعارض ب

محیط زیست و به  یتوجهیاشكاالت کوچک در به اند و فقط در پاسخ به اینكگزینه متوسط را انتخاب نموده شهری داریتوسعه پا

 اند.د گزینه کم را بیان نمودهشویشهری از سوی مردم برجسته مآبگرفتگی معابر 

 ابعاد اجتماعی در توسعه پایدار شهری -

های مردم شهری به درخواست رانیمد ییپاسخگو میزاندرصد از افراد به  4358نتایج این بخش از نظرسنجی نشان داد 

 ییپاسخگو میزاناند. در پاسخ به سط را انتخاب نمودهدرصد هم متو 1353گزینه کم و  جلوگیری از آبگرفتگی معابرجهت 

 التیرزش قائل نشدن به تحصا، در زمینه آبگرفتگی معابر داریهای مردم در حوزه شهرسازی پایشهری به نگران رانیمد

شهری نسبت به  رانیعدم استقبال مد، در زمینه آبگرفتگی معابر شهری دارییشهری جهت بهبود پا تیریکارکنان مد

 در کاهش امكانات و منابع شهری نیشهری ب رانیتعادل مد جادیا میزانو  آبگرفتگی معابرمردم جهت بهبود  شنهادهاییپ

 درجهت تحقق شهری مدیریت واحدهای بین میزان همكاری مناسباند و این میزان را متوسط ارزیابی نموده آبگرفتگی معابر

 اند.درصد هم متوسط ارزیابی نموده 4150به میزان زیادی کم و را  توسعه پایدار و آبگرفتگی معابر شهر اهداف

 شهری داریهای توسعه پاشاخص -

در  ها و انهارالیروبی رودخانههای اجرای مناسب طرحهای توسعه پایدار شهری، در نظرسنجی به عمل آمده درباره شاخص

در زمینه آبگرفتگی  داریهای توسعه پاارزش مردم در تحقق یو نظارت یهای حفاظتنقش رشیپذ، ستیز طیجهت حفظ مح

های رساختیوجه به استحكام بنا و زت، ی در زمینه آبگرفتگی معابرطیمح ستیهای زباال در حفظ ارزش رییپذتیمسئول، معابر

سوی  از ریزی فاضالب به انهار شهریبرنامهاز نظر عدم  بناها یتوجه به بهداشت عموم، در زمینه آبگرفتگی معابر شهری

عقب نشی مناسب از ، در زمینه آبگرفتگی معابر مناسب یشكل هندس یطراح برایجه دبوتخصیص ، شهر ی و مردم تیریمد

از  شهری تیریسوی مدآبگرفتگی معابر از  درمردم  یاجتماع طیتوجه به شراو  در زمینه آبگرفتگی معابر در ساخت بناهاحرایم 

، در زمینه آبگرفتگی معابر مردم ازهاییمناسب نی ازسنجیندر رابطه با میزان ابی شد. دهنده زیاد ارزیدیدگاه شهروندان پاسخ

قطعه  کینحوه استقرار مناسب ساختمان در ، در زمینه آبگرفتگی معابر ی و مردمشهر تیریبناها از سوی مد یمنیتوجه به ا

، در زمینه آبگرفتگی معابر ان و اندازه قطعاتهای مناسب ساخت ساختمشكل یو معرف یطراح ،در زمینه آبگرفتگی معابر نیزم

در زمینه  در ساخت بناها یبارندگ زانیتوجه به م، ب و آبگرفتگی معابرالیهای شهری در برابر سنیزم دارییتوجه به پا

آبگرفتگی  در اقتصادی مردم طیتوجه به شرا، هایها و طراحزییردر برنامه ها و انهارحرایم رودخانهتوجه به آبگرفتگی معابر، 

توجه به مذاکره و گفتگو ، شهری تیریاز سوی مد آبگرفتگی معابر دربا مردم  یتوجه به کارگروه، شهری تیریاز سوی مد معابر

تالش ، شهری رانیشهری از سوی مردم و مد ستیز طیتوجه به حفظ مح، شهری تیریاز سوی مد آبگرفتگی معابر در با مردم

که مردم را به  ییهااستفاده از طرح، شهری تیریاز سوی مد آبگرفتگی معابر درمردم  نیها بجهت به حداقل رساندن تفاوت

از  آبگرفتگی معابر دردر توسعه شهری  داریهای پاتوجه به فرم، دینما قیتشو آبگرفتگی معابر در حداقل منابع و انرژی قیتشو

 دیکاهش حداقل تول، شهری تیریاز سوی مد ی معابرآبگرفتگ در حفظ منابع آب و خاك در سطح شهر، شهری تیریسوی مد

 شهری تیریاز سوی مد آبگرفتگی معابر در منابع افتیهای بازاجرای روش، شهری تیریاز سوی مدو ریختن آنها در انهار  زباله

از منابع موجود برداری جهت بهره زییربرنامهمتوسط ارزیابی گردید.  در نظرسنجی به عمل آمده این میزان از سوی شهروندان

 درصد خیلی زیاد ارزیابی گردید. 4153نیز با میزان  در زمینه آبگرفتگی معابر شهری داریجهت توسعه پا
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 های اقتصادی توسعه پایدارشهرشاخص -

بودجه  صیتخص، آبگرفتگی معابر در در قبال کاهش فقر حیصح تیریمدباشد. نتایج در این قسمت نیز بدین ترتیب می

 هیپا یازهایو ن یانرژ نیتام، از نظر اشتغال ینسب ییخودکفا، آبگرفتگی معابر ی درحمل و نقل شهر ستمیس ءارتقا یبرا یکاف

تامین بودجه کافی در راستای ، مدیریت شهری سوی آبگرفتگی معابر از در مردم اقتصادی شرایط به توجه، آبگرفتگی معابر در

از  های آبگرفتگی معابردر بین مدیران شهری در اجرای طرحکاهش فساد مالی ، رآبگرفتگی معاب باال بردن سرانه فضای سبز در

ارزیابی شده است.  4851و  3153، 4053، 43، 4450، 3154دیدگاه شهروندان از جایگاه متوسطی برخوردار بوده که به ترتیب 

درصد از افراد  4153را نیز  ی معابرهای فرسوده جهت کاهش آبگرفتگهای مالی در راستای بازسازی بافتایجادفرصتشاخص 

 اند.درصد متوسط ارزیابی کرده 4151کم و 

 شهرداریتوسعه پاکالبدی  یهاشاخص -

قش ن، کاهش آبگرفتگی معابر هایطرحتوجه به بافت کالبدی حرایم در راستای دست آمده در این بخش نشان داد نتایج به

از  هازیرساخت توجه به استحكام بنا در زمینه آبگرفتگی معابرهای شهری وو  هاحریم رودخانهدر  یشهر یفضا حیصح یطراح

ه قطعات متناسب با حرایم اندازو  بوده است 4154و  3151، 3150 که این میزان به ترتیب میزان متوسطی برخوردار بوده

ن کمی برخوردار است که این میزان به از میزا هادر حرایم رودخانه فضاها عیتجم قیباز از طر یفضا ءارتقاو نیز  هارودخانه

 بوده است. 4853و  3153ترتیب 

 دارشهریتوسعه پاو زیست محیطی  ایمنی یهاشاخص -

نگاه پاسخگویان  های ایمنی و زیست محیطی  از سوی متولیان امر از دهد که شاخصنتایج  به خوبی نشان مینگاهی به 

رویه شهر در برخی از نقاط پیرامونی و در زمینه دفع زباله، جلوگیری از توسعه بیمدیریت صحیحی اند لذا اگر مورد توجه نبوده

معضل داشت، های مختلف شهر رشت وجود میاکم در محالت و ناحیهنیز مدیریت مناسب برای جلوگیری از فروش تر

 شد.ساز نمیبگرفتگی معابر تا به این حد مشكلآ

 

 های تحلیلییافته -6
با مقیاس ترتیبی  که اغلب سواالت آن ایی آماری از اطالعات حاصل از پرسشنامه استفاده شد،هیجبرای رسیدن به نت

لذا  زمون آماری را که قادر به اندازهگیری ارتباط بین متغیرها باشد انتخاب گردد، سعی گردید تا بهترین آتنظیم شده بودند

 شود:به تفكیک اشاره میح زیر آن به شرانتخاب و نتایج  خی دو )کای اسكور( آزمون آماری 

، اجتماعی و کالبدی شهر و آبگرفتگی معابر رابطه مستقیم وجود توجهی به عوامل مدیریتی، اقتصادیبین بی -

 .دارد

ریزان شهری به درستی  کنند. مدیران و برنامه ها ایفا می در مناطق شهری، آحاد جامعه نقش مهمی را در مدیریت سیالب

های مدیریتی  های جامعه در توسعه و بهبود گزینه ها و اطالعات محلی و توجه به نیازمندی ستفاده از توانمندیاند که ا دریافته

بسیار موثر بوده است. لذا افرادی که به نحوی در روند مدیریتی دخیل هستند باید به این نكته واقف باشند که داشتن تعامل 

رهای داد که متغیهای نشان یافته. اجباری است امری مفید، ضروری و بعضاًرسانی صحیح و شفاف  سازنده با جامعه و اطالع

به ترتیب عبارتند از  گیردبعد اجتماعی را در برمی آزمون شده برای رسیدن به نتیجه مورد نظر در اثبات یا رد فرضیه که

ایجاد  درصد، 1513پیشنهادهای مردم  با درصد، عدم استقبال به  1501های مردم با رانیها و نگپاسخگویی مدیران به درخواست

درصد به   4540درصد و در آخر همكاری مناسب بین واحدهای مدیریت شهری با  1500تعادل بین امكانات و منابع شهری با 

 ابعاد اقتصادی تدوین شده در پرسشنامه شامل .آبگرفتگی معابر رسید شیتوجهی به ابعاد اجتماعی و افزاتوان به بیخوبی می

درصد، 1583، تامین بودجه برای باالبردن سرانه فضای سبز با درصد 3054تامین بودجه کافی در زمینه سیستم حمل و نقل با 

، همگی درصد 1513های فرسوده با درصد و بازسازی بافت 1501با   هاشهری در اجرای طرحکاهش فساد مالی در بین مدیران 

شامل نیز ابعاد کالبدی . بر آبگرفتگی معابر و در نتیجه پذیرش فرضیه اول را دارد حكایت از تاثیر مستقیم داشتن این شاخص
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توجه به بافت کالبدی شهر درصد و  3350های شهری با ساختدرصد، توجه به زیر 1501طراحی صحیح فضای شهری با نقش 

آزمون فریدمن  بندینتایج رتبه .ی را دارددرصد نیز نشان دهنده اهمیت این موضوع و تاثیر آن بر آبگرفتگی معابر شهر 3150با 

، 1583 شبكه فاضالب شهری بهسازی، 1533 آبگرفتگی معابر شهر و  سازها و ساخت افزایش بین که ارتباط تشان داد نیز

 از دست آمد.به 4518و الیروبی نكردن انهار  1533 توجهی به جلب مشارکت مردمبی، 4513 هایابی صحیح انواع کاربریمكان

ضریب همبستگی  توان نتیجه گرفت که بین متغیرها تفاوت وجود دارد لذا فرضیه فوق تایید شده.های بدست آمده میرتبه

دار بوده و تنها متغیر  مربوط به ایجاد تعادل بین ها معنیدر بعد اجتماعی برای همه شاخصپیرسون نیز برای این فرضیه 

رو  فرضیه اول مبنی بر باشد. ازایندیریت شهری دارای ارتباط و همبستگی منفی میامكانات با متغیر همكاری بین واحدهای م

گیرد. از دیدگاه کالبدی نیز به این نتیجه رسید که عوامل تاثیر عوامل اجتماعی بر آبگرفتگی معابر شهری مورد تایید قرار می

های شهری و استحكام بنا از جمله جه به زیرساختتوانند در آبگرفتگی معابر تاثیر مستقیم داشته باشند. تومدیریتی می

 -برق -ها )اگوساختمواردی است که در زمینه مدیریت شهری نقشی بسزا دارد چرا که اگر قبل از احداث بنا به ایجاد این زیر

دام به تاسیس منطقه اق ان مسائل زیست محیطی و جمعیت آتیصورت اصولی و با توجه به توگاز و تلفن و...( توجه شود و به

های گزاف و از همه مهمتر از ایجاد مشكالت متعدد شهری برای ساکنین آنها شود از بروز مشكالت بعدی و صرف هزینه

 جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 هری و آبگرفتگی معابر رابطه معناداری وجود دارد.های توسعه پایدار شبین عدم تحقق شاخص -

های باشد. اجرای طرحاسفاده گردید. که نتایج بدین شرح می ای توسعه پایدار شهریهشاخصبرای تحلیل این فرضیه از 

تخصیص بودجه برای درصد،  1533با  های شهریساختدرصد، توجه به استحكام بنا و زیر 1510با  مناسب الیروبی رودخانه

توجه به حفظ محیط درصد،  1514با  توجه به میزان بارندگی در ساخت بناهادرصد،  1543با  طراحی شكل هندسی مناسب

درصد،  1541با  از سوی مدیریت شهر های پایدار در توسعه شهریدرصد، توجه به فرم 1500با  زیست شهری از سوی مردم

 1533با  های بازیافت منابع در آبگرفتگی معابردرصد و اجرای روش 1531با  کاهش حداقل تولید زباله و ریختن آنها در انهار

های پایدار بین توجه به فرمباشد. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز برای این فرضیه بدین صورت می دست آمدند.هدرصد ب

، توجه به میزان بارندگی در های شهریساختیرهای توجه به استحكام بنا و زیراز سوی مدیریت شهر و متغ در توسعه شهری

معنی که نوع مدیریت صحیح آنها در انهار ارتباط قوی وجود دارد بدین  ساخت بناها و کاهش حداقل تولید زباله و ریختن

 گردد.دوم نیز تایید میتواند موجب کاهش معضالت و مشكالت شهری گردد لذا فرضیه شهری می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاویری از آبگرفتگی معابر رشت: 2تصویر 

 گیرینتیجه -6

باا   .شاوند ، معابر شهری دچاار آبگرفتگای مای   بوع هر بارش و تولید روانا، با وقش شهرنشینی و روند رو به رشد آنبا گستر

شود کاه در صاورت عادم اساتفاده     م قابل توجهی از رواناب تولید میقابل نفوذ آسفالت در هر نوبت بارش حجغیر پوشش کامالً
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، فیایی همچون خاك، شیبری از عوامل جغرا. بسیاگرددی الوده شده و از دسترس خارج میهای شهركشزه بسرعت در مسیر

شاود  فیت روانابی که از منطقاه حاصال مای   توانند به مقدار زیادی بر کمیت و کیضی و مقدار نفوذ ناپذیری حوزه میکاربری ارا

کند و بادین طریاق مسایر    در مسیرهای مشخصی هدایت میهای ایجاد شده را های زمین، روانابتاثیر بگذارند. پستی و بلندی

-زمین این سیساتم طبیعای را مختال مای    ایجاد ساخت و سازها و تغییر در شكل و فرم  گیرند.ها شكل میمسیلها و رودخانه

روانااب  تاوان از ایان   شهر منتقال گاردد، در صاورتی کاه مای      نمایند. در کشور ما بیشتر سعی بر آن است تا رواناب به خارج از

باه  که باتوجاه  نوعی و مصارف دیگر بهره بردآن در جهت تغذیه مصتری داشت و با پاالیش و کاهش آلودگی از استفاده سودمند

 ایجااد  در نیاز  شاهروندان  و مسائول  هاای ساازمان  از برخای  هاای فعالیت رسد.نظر میهای اخیر، این امر ضروری بهخشكسالی

 ایان  عامال  کمتر زباله اما شودمی ایجاد آبگرفتگیز، نی کشورهااز  برخی در ،موجود گزارشات طبق .نیست تاثیربی هاآبگرفتگی

-مای  انجاام  سال طول در که هاییگیریرسوب وجود با .دارد معابر آبگرفتگیتاثیر بسزایی در  زباله ما شهر در اما شودمی اتفاق

 بایاد  مشاكل  ایان  رفاع  بارای  .شاود مای  ایجااد  نهرهاا  در زباله ریختن براثررشت  شهر در هاآبگرفتگییی از باال درصد اما شود

 در کاه  است مشكلی دلیل به معابر، آبگرفتگی دالیل از دیگر یكی .آورند جاهب را شهروندی وظایف و کرده رعایت نیز انشهروند

 وجود دارد. موجود هایدریچه و زیرزمینی و باز رو هایکانال و فرعی اصلی، انهار هایالیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آبگیر شهر رشت: محدوده1 نقشه
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 اداتپیشنه -7

 نقاطی در پیربازار محدوده و بلوارگیالن رشت شهر دست پایین نقاط گرفتگیآب امكان و هارودخانه کشش عدم بهتوجهبا -

 باید هامجموعه این( سراوان مجموعه) باشدمی باالدست در آب آوریجمع تاخیری هایحوضچه ایجاد امكان که رشت شهر از

 از تا شده اصلی مسیر وارد ساعته چند تاخیری با رشت مهر مسكن مجموعه و االدستب باران آب دبی پیک تا شود احداث

 هایطرح با مشابه یا و رشت عینک مرداب مانند هاییمجموعه امكان درصورت که شود کاسته دست پایین در مشكالت

و  بازنگری طرح در موجود توضعی اساس بر را مطالعات فاضالب و آب شرکتپژوهش در این  .شود تعریف تواندمی گردشگری

 این موارد را بیان نموده است.

ایان ماواد کااهش     بال نفاوذ پوشایده شاده اسات کاه ویژگای       قاش زیادی از زمین بوسیله مواد غیردر نواحی شهری بخ -

آسافالت از  جای توان بهروها و غیره میپیاده ،هاهای فرعی، پاركلذا در پوشش سطح خیابان .پذیری و تشكیل رواناب استنفوذ

گردد. این پوشش باه  داخل زمین و کاهش حجم رواناب می پذیر استفاده کرد که این امر موجب نفوذ آب بههای نفوذسنگفرش

باشد و عالوه بر این این نوع پوشاش باا   سه در اغلب نقاط کشور، مقرون به صرفه میعلت داشتن مصالح ارزان قیمت سنگ و ما

-های آسافالت را نیزکااهش مای   آسفالت شكافی و مرمت لكههای شهری سازگار بوده و هزینهتوسعه  ماهیت کارهای عمرانی و

 .دهد

 .گردندسفره آب زیرزمینی می ، باعث تغذیهها ضمن کمک به جذب رواناباین چاه های خشک؛حفر و توسعه چاه -

باا   .اب به داخل این فضای نفوذپذیر اسات یت روانها پتانسیل مناسبی برای هداضای سبز در حاشیه معابر و خیابانایجاد ف -

های کنار خیابان آب مجتمع شده را به سمت این فضای سبز منحرف نمود و ضامن افازایش میازان    ها و جویاستفاده از کانال

 ، از میزان رواناب در حوزه آبخیز شهری کاست.ذیه سفرهای آب زیرزمینینفوذ و تغ

هایی که توسط مردم گردد. زبالهای تعریف میشهری به عنوان اقدامات غیرسازه اگاهی بخشی به مردم در مدیریت رواناب -

آورند. لذا کمک شهروندان برای انجام امور مربوط به وجود میایی بهند در زمان بارندگی مشكالت عدیدهشوها رها میدر زهكش

تواند راهگشای و خریداری و نصب دیگر تجهیزات میها هآوری برخی زبالجمع ،روهاها و پیادهرواناب از قبیل تمیز کردن خیابان

 حل این معضل باشد.

 .های طبیعی آبی برای جذب و کاهش آلودگی رواناب حاصل از بارندگیها و دیگر اکوسیستمتوسعه تاالب -

 ی به ویژه در مورد واحدهای صنعتی.ها شهروضع قوانینی برای آلودگی رواناب -

ای، کارایی مصرف آب، ع آب مثل تغییر کاربری و حوضههای مدیریت منابرواناب با دیگر استراتژی سازی مدیریتیكپارچه -

 بازیافت آب و غیره.
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