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 يت و كيفيت رواناب شهريدر ارتقاء کم يتيريمد ين راهکارهايمناسب بهتر يويسنار ييشناسا
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  چکيده
  

ش حجم رواناب و يل افزاياز قب يمشکالت يبارندگزمان  درر، يپذ ها و کاهش سطوح نفوذشهر كالن در شهرنشينيبا گسترش 
 يريگ کار  به يرواناب شهر يفيو ک يت کميرين و مؤثر مدينو يها از راه يکي. دهد يسطحي رخ مر انها و ها کانال اديز آلودگي
ستم ماند يباغچه، س يجو يها ستميس مانند يمختلف يها نهين راهکارها گزي. ااست) BMPs( يتيريمد ين راهکارهايبهتر
 ي، تعدادSWMM يساز هين مقاله، با استفاده از مدل شبيشوند. در ا ينفوذ را شامل م يها ر و ترانشهي، سطوح نفوذپذيکيولوژيب
 يابيمختلف ارز يوهايکالن شهر تهران در قالب سناررحوضه از يک زيرواناب  يو بار آلودگ  يکاهش دب يبران راهکارها ياز ا
ن يجاد کرد. همچنيا ياديزکاهش  يان و بار آلودگيجر ين راهکارها در دبيتوان با استفاده از ا يج نشان داد ميند. نتاشد

 يها ويسنارن سطوح در ارائه يرواناب به ا يده رير و درصد مسيها از جمله سطوح نفوذپذ رحوضهيز يعيمشخص شد عوامل طب
، يکل به طورشود.  يه ميتوص يا سازه ريغ يها صورت اعمال راهکاره ت بين دو کميش اين، افزايبنابرا ؛دارد يير بسزايمناسب تأث

BMP اند اما عوامل  بوده يعملکرد بهتر يدارا ،نفوذ شتر بود مانند ترانشهيها ب آن نهيبه هز يکه نسبت حذف بار آلودگ ييها
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  مقدمه
 يها شامل غلظت يشهر يها البياز س يرواناب ناش

 ياز عوامل اصل يکيو  استمتنوع  يها ياز آلودگ يدار معنا
 ينينش شهر  توسعهاست.  يآب در مناطق شهر يفيزوال ک
افته و به يتوسعه ن يها نيو سرزم يعيزان سطوح طبيم

ها  البيان سيحوضه را در کنترل جر ييآن توانا دنبال
 ٣٠افته از يک در مناطق توسعه يان پيدهد. جر يکاهش م
ا يافته يشتر از مناطق کمتر توسعه يدرصد ب ١٠٠درصد تا 

ن سبب يهمچنده ين پديافته است. ايمناطق توسعه ن
تواند عامل  يشود که م يز مين يدرولوژيم هيرات در رژييتغ
ه کمتر و يپا يها اني، جريزشدگيسرر يها ش رخداديافزا
و ان آب باشد (پارک يجر يها ش کاناليش فرسايافزا

 .)٢٠١١ژاکوبسون،  و ۲۰۱۲و همکاران،  يل ؛ ۲۰۱۲روزنر، 
 يعيطور وسه ب BMPs١ا ي يتيريمد يها ن راهکاريبهتر
ک يو کاهش پ يا نقطهريمنابع غ يکاهش آلودگ يبرا

 يبرا يتيريمد يها ن راهکاريند. بهترشو يرواناب استفاده م
باشند. هدف  يا سازهريا غيو  يا توانند سازه يالب ميس

ق يت رواناب از طريفيک يارتقا يا سازه ريغ يراهکارها
(پارک و روزنر،  است يآموزش يها ن و برنامهياعمال قوان

 يها و پروژه يکيزياقدامات ف ،يا سازه  يراهکارها .)۲۰۱۲
 يها ها، نوار خشک، برکه يها ل حوضچهياز قب يياجرا
 يستينفوذ، سامانه ماند ز يها باغچه، ترانشه ي، جويلتريف
ر هستند که با هدف کاهش اثرات ينفوذپذ يروساز و

 يبرا .)۲۰۱۲س، يلوئ ابند (کپي يالب توسعه ميرواناب س
زان يو م يدن به اهداف مطلوب کاهش حجم دبيرس
 ياديز يتيرياقدامات مد ، ان در حوضهيجر يها ندهيآال

 يتواند برا يک راه حل استاندارد نميچند  ؛ هراستالزم 
طراحان و  يبرا يار باشد. چالش اصلذگ ريها تأث همه مکان

ن يها از ب نه راهکاريب بهيران، انتخاب ترکيگ ميتصم
ن يتر نهيهز تا کم استمختلف قابل دسترس  يها نهيگز

 ي منطقه يدر دسترس و قابل اجرا برا يتيريمد يخط مش
 ها پژوهش .)۲۰۱۲و همکاران،  يل ( نظر را ارائه کند مورد
ار بودن هر ذرگيتأث يت هستند که براين واقعيانگر ايب

مطمئن شد  ديها باBMP بات يفيک يارتقااز  ي برنامه
انگ و ياند ( شده يحوضه بررس ريدر ز يمختلف يها مؤلفه

شده است با در  تالش پژوهشن يدر ا .)۲۰۰۹همکاران، 
ن يانتخاب بهتر مؤثر بر نظر گرفتن عوامل مختلف

مناسب  ييوين سناريي، اقدام به تعيتيريمد يها راهکار
                                                
1- Best Management Practices 

نه ين هزيها از رواناب با کمتر ندهيحذف مناسب آال يبرا
  شود.

فرآيندهاي  ٢SWMM ) با مدل٢٠٠٥روهر و همکاران (
هاي نگهداشت محلي را  تعيين معيارهاي طراحي حوضچه

ي  هاي نگهداشت در منطقه اين حوضچه ،اند شرح داده
شود شرايط زمين در سيستم  مي سبب يبررسمورد 

طبيعي رواناب به حداکثر قابليت اجرايي خود برسد. 
را در  SWMM) عملکرد مدل ٢٠٠٥مپرانو و همکاران (ت

هواي مرطوب شهري در دوره بيني مواد آالينده در  پيش
، SS٣جامدات معلق ها  در پژوهش آناسپانيا ارائه دادند. 

و نيتروژن قليايي  ٤CODميزان اکسيژن خواهي شيميايي 
اعتبارسنجي  يبراگيري شدند و  در خروجي حوضچه اندازه
) ٢٠٠٧کار رفتند. يانگ و مايرز (ه و صحت سنجي مدل ب

مختلف  يتيريهاي مد ن راهکاريقابليت اجرايي احداث بهتر
در قطعات زمين اشغال نشده شهر فيالدلفيا را با مدل 

SWMM .مدل  بررسي کردندSWMM  ها  آن پژوهشدر
سازي درازمدت رواناب بارش استفاده شده  براي شبيه

هزينه نگهداشت رواناب با استفاده در پژوهش مذكور است. 
ديگر  ي هاي گياهي محاسبه و با هزينه  از رويکرد راهکار

ت و همکاران ياسم هاي متداول مقايسه شده است.  راهکار
هار برآورده کردن چ يبان را برايستم پشتيک سي) ٢٠٠٧(
٥TMDL يبا توجه به مالحظات اقتصاد يح شهرودر سط 

 ،پژوهشن يلتر کردن رواناب، توسعه دادند. در ايف از روش
 يزهکش شبکه يها و داده SWMMب مدل يرواناب با ترک

نشان دهنده  پژوهشن يج ايشد. نتا يساز مدل يشهر
م يبان تصميستم پشتياستفاده از س مثبت ياقتصاد اثرات
 يگريد پژوهش. در است يشهر يها حوضهت يريدر مد
صرفه  SWMMل با استفاده از مد )۲۰۱۰و همکاران ( يل

کردند تا  يرا بررس يتيريمد يها ن راهکاريبهتر ياقتصاد
ن يادر ها، پاسخ دهند.  مکان و اندازه آن ،نوع ،يبه چگونگ
ر، ينفوذپذروسازي استفاده از  راهکارسه  يبررس

و  شده به كار گرفتهسبز  يها نگهداشت و بام يها حوضچه
روسازي ، راهکارن سه ين ايکه از بداد  نشانج ينتا

  کنترل رواناب است.  يله براين وسير مؤثرترينفوذپذ
 يزير ل و برنامهي) تحل٢٠١١ا و همکاران (ين ژيهمچن
از  يا ت رواناب آن مجموعهيريمد هيستم پايرا که س يشهر

                                                
2 EPA Storm Water Management Model 
3   - Suspended Solids 
4- Chemical oxygen demand 
5- Total Maximum Daily Loads 
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ها نشان  كار آنج ي. نتاکردند يبررس ،ها است BMPانواع 
تواند  يم يت رواناب شهريريستم مديکه اصالح س داد
  داشته باشد. يدر کنترل رواناب سطح يير بسزايتأث
 

  ها مواد و روش
 SWMM توسط مدل يبررسمورد  ابتدا رواناب حوضه

مشخص  يبحران يها حوضه رياساس آن ز و بر يساز هيشب
نظر  مورد  يتيريمد يها راهکارن يشده است و سپس بهتر

ک مشخص ي  هر نهيو هز  ن شدهييها تع ر آنياساس تأث بر
که نسبت به  يشد. پس از آن، با توجه به شناخت

 ،دا شديمؤثر پ يتيريمد يها ن راهکاريها و بهتر حوضه ريز

 يها و بررس ويها در قالب سنار ن راهکاريبه اعمال ا
  ها پرداخته شد. آن يو اقتصاد يعملکرد

هکتار در شرق تهران  ۸۱ به مساحت مطالعهمحل مورد 
از شمال  يجانبازان غرب يها ابانيحد فاصل خ ۸ در منطقه

 . نقطهاستل باختر از غرب ياز شرق و مس يمدن اهللا تيو آ
ل باختر و تهرانپارس يدو مس يرواناب، محل تالق يخروج

 ۱ شکلاست.  يجنوب -يب غالب منطقه شماليبوده و ش
را نسبت به شهر تهران و  يبررسمورد  ت منطقهيموقع
  دهد. يش مينماک آن ينزد ينما

  

 
  آن نسبت به شهر تهران يتمورد مطالعه و موقع ي محدوده منطقه -۱ شکل

  
ساز  هيک مدل شبي SWMM ت روانابيريمدل مد

و  يکم يساز هيشب يکه برا استرواناب  -بارش يکيناميد
) وستهيدرازمدت (پ يساز هيا شبيک رخداد بارش ي يفيک

از آن استفاده  يشهر افتهيرواناب در مناطق توسعه 
ها  حوضه رياز ز يا ن مدل مجموعهيرواناب ا هشود. مؤلف يم

را  يها نزوالت جو حوضهرين زيآورد که ا يد ميرا پد
کنند (رسمن،  يم يآلودگ يد رواناب و بارهايافت و توليدر

٢٠١٠(.  
  

   مورد استفاده يتيريمد يها ن راهکاريبهتر
 يها ن راهکاريبهترستم ياز چهار س پژوهشن يدر ا
  استفاده شد. يا سازه يتيريمد
 يها ها، کانال باغچه يا جوي ١شده يکار اهيستم گيس
اند و  ده شدهياهان پوشيگ اهستند که ب يضيعمق و عر کم

                                                
1- Vegetated Systems 

ها  ندهيش نفوذ و حذف آاليآهسته کردن رواناب، افزا يبرا
شوند (متالک و  يم يرواناب طراحت يبه هنگام هدا

ستم قابل ين سياز ا يا نمونه ۲در شکل ). ۲۰۱۰همکاران، 
باغچه به عنوان  يذکر است از جو الزم به مشاهده است.

شود بلکه به  يرواناب استفاده نم ياصل يآور ستم جمعيس
استفاده  ياضافه و در خطوط فرع يستم کمکيعنوان س

مختلف سرعت حرکت  يها ن استاندارديشود. همچن يم
دوره  يبرا يها محدود کرده است و ضوابط آب را در آن

است؛ در ضمن  ها اعمال کرده آن يو نگهدار يس دهيسرو
ان وجود يدر برابر جر يکيزيموانع ف ۲با توجه به شکل 

ن يشتريمراجع مختلف، ب بر اساس نظرن يچنندارد. هم
  .بازگشت کوچک است با دوره يها البيها در س ر آنيتأث
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  شده يکار اهيگ ستميساز  ينمونه ا -۲شکل 

  
و  تيفيکنترل ک يبرا يراهکار ،١يستيماند ز زاتيتجه
 هيال عمق شامل کم يسطح يها يرفتگ گودو  آب تيکم
 نگهداشت هيال و يا ماسه خاک ي هيال ،يستيز يسطح
 يکيزيو ف يکيولوژيب ،ييايميش يها يژگيکه از و است
از رواناب  ها ندهيحذف آال يبراو خاک  ها کروبيم اهان،يگ
در . )۲۰۱۰(متالک و همکاران،  .کند ياستفاده م البيس

  ن سامانه نشان داده شده است.ينمونه ا ۳شکل 
  

  
 يلتشک يها يهو ال يولوژيکيماند ب امانهاز س ينمونه ا -۳شکل 

  آن ي دهنده
  

ه نفوذ رواناب است که ب يبرا يراهکار ٢رينفوذپذ يروساز
نفوذ آن  داتيتمه ،روانابره يذخ تيطور همزمان سه مز

را و محل تردد  يعنوان روسازه ب يا ن، کارکرد سازهيبه زم
 است ريپذ سطح نفوذ کيشامل راهکار  نيا. آورد يفراهم م

 يها دانه سنگ يسطح رياساس ز هيال يکه ممکن است دارا
متالک و  و ۱۳۹۰ ،يشيتجر و يکمال( .خرد شده باشد

مشاهده ن سامانه ينمونه ا ۴شکل در  .)۲۰۱۰همکاران، 
  .شود می

 شده پر سنگ خرده با که است حفاري شيار ٣نفوذ ترانشه
 .دهد مي تشکيل را سطحي زير حوضچه يک و است
 به رواناب نفوذ و نگهداشت ذخيره، براي نفوذ هاي ترانشه
 )۲۰۱۰همکاران، (متالک و . شوند مي طراحي مجاور خاک

  ترانشه نفوذ نشان داده شده است. ۵ در شکل
                                                
1- Bioretention Facilities 
2- permeable pavement 
3- Infiltration Trench 

  
  يرنفوذپذ يساز رو -۴شکل 

  

  
  نفوذ ترانشه -۵شکل 

  
) ۱۳۹۰در مورد نحوه انتخاب راهکارها، کاظمي پرکوهي (

گيري ذرات خشک از نقاط مختلف شهر تهران که  با نمونه
به طور يکنواختي در شمال، مرکز، جنوب و غرب شهر با 

هاي ترافيکي و مسکوني پراکنده شده بود؛ بيان  کاربري
برداري شده،  کرد با توجه به ريز بودن عمده ذرات نمونه

هاي  هاي فيلتراسيون و روسازي بهتر است از سيستم
  ).۱۳۹۰نفوذپذير استفاده شود (کاظمي پرکوهي،

 يها تمسيسعملکرد ) ۱۳۹۰كمالي و تجريشي (ن يهمچن
) عملکرد ۱۳۸۹و همکاران ( يسلطانر، ينفوذپذ يروساز
را در کاهش حجم  يستيزباغچه و ماند  يجو يها ستميس

 يابيها را مناسب ارز آن ييو کارا يرواناب بررس يو آلودگ
 يا سازه BMP، از چهار نوع يبررسن ين در ايبنابرا .کردند
، سطوح يستيباغچه، سلول ماند ز يجو يها به نام
کنترل  يراهکارها يبررس يبرانفوذ  يها ر و ترانشهينفوذپذ
 نظر. از ديگرداستفاده  يرواناب شهر يفيو ک يکم

ن يز ايشهر تهران ن يميو اقل يکيزيط فيبا مح يهماهنگ
مهاب قدس، ( ندالزم را دار يت و سازگاريچهار نوع قابل

۱۳۸۹(.  
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  يتيريمد يها ن راهکاريبهتر ريتأث زانيمو   نهيهز
ه رشته يواحد پا يبها فهرستاحداث بر اساس  نهيهز
درصد  ۱۴و با نرخ بهره  ۱۳۹۲ سال ي، راه و راهداربناها

ريزي و نظارت راهبردي  معاونت برنامه( ستمحاسبه شده ا
از گر يد ينکه مقداريبا توجه به ا .)۱۳۹۲ ،رئيس جمهوري

ها  رات آنيو تعم يها، بابت نگهدار ن گونه طرحيا نهيهز
در  احداث اضافه شود. نهيبه هز ديباز ينه نين هزي، ااست

مورد هزينه نگهداري ساليانه، هزينه بازرسي و نوسازي 
BMPهاي سازمان حفاظت  ها، با توجه به توصيه
ارائه شده  ۱جدول  ،زيست آمريکا و ادبيات مروري محيط
 و ۱۹۹۹کا، يست آمريط زي(آژانس حفاظت محاست 

آب ت يريکا اداره مديست آمريط زيآژانس حفاظت مح
به ارزش فعلي  درا باي ها ينهاين هز .)۱۹۹۹واشنگتن، 

ه يسرما يها نهيهزتبديل کرد تا قابل جمع با مقادير 
 شدهزير استفاده  يها همنظور از رابط نيبدباشند؛  يگذار
  ).۱۳۹۰اسکو نژاد،( است
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هزينه  F، هزينه معادل فعلي P، هزينه ساليانه Aكه در آن 
 %)۱۴نرخ بهره ساليانه ( iو  BMPعمر مفيد  N، ثانويه
  است.

مربع کلي براي اجرا و نگهداري هر متر بنابراين هزينه
 نژاد، اسکو( ديآ يدست مه مختلف به شرح زير ب يراهکارها
۱۳۹۰(:  
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C1 اجراي  هياول هزينهBMP از محاسبات انجام شده بر ها
هزينه نگهداري ساليانه  C2، ۹۲اساس فهرست بها 

BMP۱از جدول  و استاوليه  ي که درصدي از هزينه ها 
که براي هزينه بازسازي و نوسازي  C3آيد،  دست ميه ب

اوليه  شود و درصدي از هزينه اعمال مي اي مشخص دوره
  آيد. ميدست ه ب ۱است و از جدول 

که مختلف  يها هر متر مربع راهکار ياجرا ينه کليهز
  آورده شده است. ۲ در جدول استباال  يها نهيمجموع هز

  
  ها راهکارو مدت طول عمر  يو نوساز بازرسي يانه،سال نگهداري هزينه ميزان -۱ دولج

  نگهداري ساليانه هزينه  BMPنوع 
  (درصدي از هزينه اوليه)

  بازرسي و نوسازي
  (درصدي از هزينه اوليه)

  طول عمر
  (سال)

  ۳۰  -  %۵ جوي باغچه
  ۳۰  -  %۵ سلول ماند بيولوژيکي
  ۳۰  %۶۰=بار کسال ي ۱۰  %۱۰ روسازي نفوذپذير

  ۳۰  %۲۰=بار کسال ي ۱۰  %۷ هاي نفوذ ترانشه
  

  هاBMPمربع هر متر يکل نهيهز -۲جدول 
  )الير( نهيهز BMP نوع
  ۲۵۹ ۵۶۰  باغچه يجو
  ۶۵۰ ۷۶۰ يکيولوژيب ماند سلول
  ۳۴۴ ۲۰۰ رينفوذپذ يروساز
  ۴۹۸ ۳۲۰ نفوذ يها ترانشه

 
مورد نظر امکان احداث  منطقه يبررسبا توجه به 

ها بررسي شد و  زيرحوضه چهارگانه در همه يها راهکار
ها بود  هايي که امکان احداث اين تجهيزات در آن حوضه زير

 ها BMPو همچنين ميزان مساحت و فضايي که براي انواع 
 نييتع يبراها در اختيار بود مشخص شد.  حوضه در زير
 زانيم ها، حوضه ريز در موجود يها پارامتر تيحساس زانيم

 يبرا نهيبه شاخص تينهادر و ها ويسنار و هاBMP ييکارا
به روابط  ها ويسنار نهيهز و عملکرد همزمان سهيمقا
زان يو م )۴( ت در رابطهيحساسضريب  .نياز است يمناسب
و ) ۵بر اساس درصد حذف آالينده در رابطه ( ييکارا

بر اساس نسبت درصد حذف به هزينه  نهيشاخص به
(شيرمحمدي و همکاران،  است آمده )٦( هرابطدر راهکار 
۲۰۰۶( . 
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، مدل يورود INبعد)،  ي(ب تيحساس ضريب SAکه در آن 
OUT مدل،  يخروجb ه، ير پايعالمت مقادR زانيم 

 نهيهز Cنه و يبه شاخص OPT ،آالينده حذف ايکاهش 
  است.
 ۲۷به مورد مطالعه حوضه نحوه تقسيم  ۶شکل  در
 SWMMدر مدل درصد  ۳تا  ۲ نيب بيبا ش رحوضهيز

مدل، شاخص  يفيدر بخش ک نشان داده شده است.
 يژن خواهيزان اکسيو م ١)TSSجامدات معلق کل (

در نظر ت آب يفيک يساز هيشب ي) براCOD( ييايميش
 يچهار نوع کاربر ،يبررس  مورد ي در منطقهشد.  گرفته
 يابان و کاربريخ ياد، کاربريبا تراکم کم و ز يمسکون

و  ۲ي بازگشت  از سيالب با دوره. ديگردف يبزرگراه تعر
سازي  همچنين در شبيهساله استفاده شد.  ۱۰۰و  ۱۰

هاي  سال در بارش واطالعات هواشناسي پيوسته نيز 
 کار هبايستگاه شمال تهران (تجريش)  ۲۰۰۶تا  ۱۹۹۸
  .شد گرفته

در مسيريابي هيدروليکي از روش موج ديناميکي استفاده 
از روش هورتون  SWMMشد. براي مدل کردن نفوذ در 

ن روش ابتدا نوع يا يها ن پارامترييتع ياستفاده شد. برا
. استلومي  مشخص شود. خاک منطقه ماسه دخاک باي

حفيظي و  يها پژوهشضريب هيدروليکي خاک از 
ترين نقطه به  ) گرفته شد که نزديک۱۳۸۵پاشاخانلو (

بوده  mm/h ۴۴متر در روز يا  ۵۸/۱۰محل مورد نظر 
 ي. برااست mm/h ۲۹پذيري خاک منطقه نيز  است. نفوذ

)، سرعت نفوذ foمدل کردن نفوذ، سرعت نفوذ ابتدايي (
و  SWMM) و ثابت کاهش از دستورالعمل مدل fcنهايي (
، يتوکل و ۱۳۹۰زاده، ي؛ عل۱۳۹۰، يمراجع (ثابت ريسا

شوي  شستمدل کردن  ياند. برا دست آمده ه) ب۱۳۹۰
) EMC٢( هاي متوسط رخداد غلظت روشاز  ها آالينده

شود در مناطقي که با  توصيه مياستفاده شده است. 
هاي جدولي  هستيم از داده روبرو ها يبررسکمبود داده و 

EMC هاي اقليمي مشابهي  ژگيهاي شهري که وي و يا داده
هاي  از دادهو يا همچنين  دارد يبررسمورد  با منطقه
که سازمان مريکا آ شهري سراسري روانابملي  برنامه

تحت عنوان  (EPA٣)کا يمرآست يط زيحفاظت مح

                                                
1- Total Suspended Solid 
2 Event Mean Concentration 
3 Environmetal Protection Agency 

٤NURP روناس و ي(ج د، استفاده شوارائه کرده است
  .)۱۳۸۹مهاب قدس،  و ۲۰۰۹همکاران، 

 EMCاز مقادير  ها، داده کمبود به توجه با پژوهشدر اين 
هاي  تهران و داده مشابههاي با اقليم و بارش ساليانه  شهر

 در )NURPي ملي رواناب شهري آمريکا ( مرجع برنامه
  .گرديد استفاده مدل

  

  
  SWMMمدل  ها در رحوضهيز يبند ميت تقسيوضع -۶شکل 

  
  نتايج و بحث

حساسيت مقادير کمي و کيفي رواناب ضريب  ٣جدول در 
ترين عوامل تأثيرگذار  در مقابل تغييرات تعدادي از مهم

  .شده استارائه ) ٤بر اساس رابطه ( حوضه
 ريمتغ کي که ياراض يکاربر نوع ،٥ فيرد پارامتر در
 است. شده يبررس است) يفيتوص و يرکميغ( يفيک

چهار نوع  يبررس  مورد طور که گفته شد در منطقه همان
ابان و يخ ياد، کاربريبا تراکم کم و ز يمسکون يکاربر
ن يک از ايف شده است. به هر يبزرگراه تعر يکاربر
شود و  يخود اختصاص داده م مخصوص به EMCها  يکاربر
کند  ير مييط، آنچه که در مدل تغيدر مح ير کاربرييبا تغ

EMC  رات ييتغ ي ه و محدودهي. مقدار پااستاعمال شده
EMC يبراTSS   وCOD اساس گزارش برEPA ات يو ادب
 و ۲۰۰۹ همکاران،روناس و ي(ج ر گرفته شددر نظ يمرور

   .)٢٠١٢لي و همکاران، 

                                                
4- Nationwide Urban Runoff Program 
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 ت روانابيفيت و کيرحوضه در کميمشخصات ز ريزان تأثيم -۳جدول 

 رحوضهيمشخصات ز شماره
محدوده ه ويمقدار پا
 راتييتغ

ت يحساسضريب 
درحجم رواناب 

  يخروج

ت در يحساسضريب 
  يخروج TSSبارکل 

ت در يحساسضريب 
  يخروج CODبارکل 

 مشاهده نشد. ير قابل توجهييتغ درصد ۵/۲ ±۵/۰ بيش ۱

 -۳۳۶/۰ -۳۳۶/۰ -۳۳۶/۰ متر يليم ۲±۲۵/۰ ريناپذ نفوذ ينواح ينگهداشت عوارض سطح ۲

۳ 

 يردهيدرصد مس ۲۰با  يريدرصد نفوذناپذ
 +۰۱/۱ +۰۱/۱ +۹۹/۰ درصد ۵۵±۲۰ رينفوذپذ يبه نواح

 يردهيدرصد مس ۸۰با  يريدرصد نفوذناپذ
درصد ۵۵±۲۰ رينفوذپذ يبه نواح  ۱+ ۰۱/۱+ ۰۱/۱+ 

۴ 

ر با ينفوذپذ يبه نواح يردهيزان مسيم
 درصد ۳۵ يريدرصد نفوذناپذ

 -۰۱/۱ -۰۱/۱ -۱ درصد ۳۰±۵۰

ر با ينفوذپذ يبه نواح يردهيزان مسيم
 درصد ۷۵ يريدرصد نفوذناپذ

درصد ۳۰±۵۰  ۱- ۹۹/۰- ۱- 

۵ 
EMC در ياراض ي(نوع کاربر (TSS mg/l۱۰۰±۲۰۰ - ۹۵/۰+ - 
EMC در) ياراض ي(نوع کاربر COD mg/l۴۰±۱۲۰ - - ۹۶/۰+ 

       
ن پارامتر در يبه عنوان مؤثرتر يرياز درصد نفوذناپذ
شود  يحوضه نام برده م يکيدرولوژيمشخصات ه

با  ٣پارامتر در مورد ). ۲۰۰۹ روناس و همکاران،ي(ج
 يها ندهير آالير، حجم و مقادينفوذناپذ يش نواحيافزا
گر، يد قابل توجه ابد. اما نکتهي يش مياد افزايز يخروج
 يرواناب نواح يردهيزان مسيش مياست که با افزا ٤مورد 
در حجم  يريگ ر کاهش چشميپذ نفوذ ير به نواحيناپذ نفوذ

منظور  .دهد يرخ م يخروج CODو   TSSرواناب و بار کل
ست که چه ا نير اينفوذپذ يبه نواح يردهيزان مسياز م

 ينکه به خروجيا يجاه ر بينفوذناپذ يمقدار از رواناب نواح
ر منتقل و سپس ينفوذپذ يشوند ابتدا به نواحه يتخل

 قتيحقت شوند. در يهدا يه به خروجين دو ناحيرواناب ا
مؤثر را  رير غيناپذ زان رواناب سطوح نفوذيت مين کميا

مؤثر، رواناب را به  رير غيناپذ دهد. سطوح نفوذ ينشان م
کنند؛ در مقابل، سطوح  يت مير هدايپذ سطوح نفوذ

هستند که  يري) سطوح نفوذناپذEIA(١ر مؤثر يناپذ نفوذ
ستم يم به سيمستقبه طور افته در آن يان يجر يها آب
متصل  يکه به خروج ييها ها و کانال (مانند آبرو يزهکش
، يشهر يها شتر حوضهيدر بشود.  يت ميشوند) هدا يم

را در  ير مؤثر سهم اصليناپذ از سطوح نفوذ يرواناب ناش
 يبرخ .دارداز حوضه  يخروج يالب و آلودگيان سيجر

                                                
1- Effective Impervious Area 

) و TIA(٢ر کل ين سطوح نفوذناپذيب رابطه ها يبررس
اند که نشان  ن زدهي) را تخمEIAر مؤثر (يناپذ سطوح نفوذ

 يبعض عنوان مثال؛  بهع آن دارد. يرات وسييتغ محدودهاز 
ر مؤثر به سطوح يناپذ سطوح نفوذ يمنابع، نسبت کسر

منابع و  ٢٢/٠و  ۱۴/۰ن يانگيطور مه ر کل را بينفوذناپذ
مناطق  ي، برا٦/٠ يمناطق متراکم شهر يبراگر، يد

گزارش  ٣٦/٠ها  بزرگراه يو برا ٥٦/٠و  ٣٦/٠ يمسکون
دن يسنج يبرانجا يدر ا .)۲۰۱۱(ژاکوبسون، اند  کرده

 م.يريگ ينظر م در ٥/٠ه را يمقدار پات، يحساسضريب 
 ي ارائه يبرار آن، يبا توجه به تأثت ين کميتوان از ا يم

اما  استفاده کرد. يا سازهريغ يتيريمد ين راهکارهايبهتر
ت آب يفيد در کيرا با يمختلف اراض يها ير کاربريتأث

به ما  يبحران يها رحوضهين زيينکته در تعن يا. دانست
انتخاب  يکه برا ين معنيخواهد کرد، بد ياديزکمک 
 ،بهترين راهکارهاي مديريتياستقرار  نهيبهمحل 

آن  دنبالو به شتر يب EMCبا  يکه کاربر ييها رحوضهيز
رند. با توجه به يگ يت قرار ميدارند در اولو يشتريب يآلودگ

 يها حوضه رين زييتع يمدل، برا يعوامل باال و خروج
حوضه نسبت  ريهر ز يخروج ي ندهي، نسبت کل آاليبحران

حوضه به عنوان  ريبه حجم رواناب رخداد بارش در همان ز
طور که در قسمت  ص داده شد. همانيار مناسب، تشخيمع

                                                
2- Total Impervious Area 
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ها، راهکارن يشد در اعمال ا تالشخواهد آمد  يوسازيسنار
شتر يها ب ان شده در آنيکه مقدار نسبت ب ييها حوضه ريز

  .رنديقرار گت ياست در اولو
حوضه نشان کل را در  ها BMP يريکارگ به ٤جدول 

 راهکارچهار نوع  نيعالوه بر ا ٤. در جدول دهد يم
د و آن ش هيتوص زين يا سازه ريغ يراهکار ،يا سازه

 يدرصد از نواح ١٠ ها رحوضهيز عبارتست از: در همه
درصد از  ٥٠کاسته شده و همزمان با آن،  رينفوذناپذ
و از   شده يردهيمس رينفوذپذ يبه نواح ينواح نيرواناب ا

 يها ذکر است راهکار  الزم بهشود.  ختهير يآنجا به خروج

 يوسازيقسمت سنار يها ن جدول ممکن است با راهکاريا
ها و در  راهکار سهينجا هدف مقايرا در ايفرق کند؛ ز

مناسب و سازگار با  ييويف سناريهدف تعر يساز ويسنار
 زانيم شود يم دهيدطور که  همان. است يعيعوامل طب

 ريسطوح نفوذپذ ،يکيولوژيماند ب ستميسحذف در سه نوع 
 تيماه ليدلبه  باغچه، ينفوذ به نسبت جو يها و ترانشه
و  يسطح ريو ز ينگهداشت سطح تيقابل ه،يچند ال
 شتريب BMPسه نوع  نيا ونيلتراسيف تيقابل نيهمچن
  .است

  
  رواناب يها يندهاستفاده شده در کاهش حجم و حذف آال يهاBMPعملکرد  ي يسهمقا -۴جدول 

  (%) يخروج TSSحذف کل بار  يزانم  (%) يکاهش در حجم رواناب خروج يزانم  مورد استفاده BMPنوع   BMP  شماره

باغچه يجو  ۱  ۸/۵۳  ۴/۵۵  
يولوژيکيسلول ماند ب  ۲  ۷/۸۵  ۸۷  
يرنفوذپذ يروساز  ۳  ۱/۸۴  ۶/۸۵  
نفوذ يها ترانشه  ۴  ۱/۸۸  ۵/۸۸  
اي يرسازهراهکار غ  ۵  ۶/۵۵  ۷/۵۵  

  
 ويسنار ليتحل

 ويانجام گرفته، چند سنار تيحساس ليبا توجه به تحل
 در حوضه ها راهکارمناسب از کاربرد  يطرح ارائه يبرا

در کاهش  يتوجه به سطح قابل يابيدست يبرا يبررسمورد 
 ها ويارائه شده است. سنار ها ندهيحجم رواناب و حذف آال

آمده است.  ٧ و ٦ يها ها در جدول آن جيو نتا ٥ جدول در
هدف  ٦ در جدول دست آمده است.ه ب ٥ از رابطه ييکارا
 يها با دوره ها البيگانه تحت س پنج يها ويسنار سهيمقا

با توجه به مدت بوده است. درازل يتحلو مختلف بازگشت 
 گريبهتر نسبت به د يعملکرد رينفوذپذروسازي  ،جدول
نوع  نيا يامر، جاگذار نيا ليها داشته است. دل راهکار
طور  همان. است تر يو بحران شتريب يها حوضهريدر ز راهکار

 چهار بياز ترک که يزمان شود يم دهيد ۶ يويکه در سنار
در  ياستفاده شد حذف قابل توجه يا سازه راهکارنوع 
 آمد. دي%) پد۷۰(حدود  ها ندهيآال

عدم امکان ل يدلباغچه، به  يجو ي، برا۱ يويدر سنار
 يها البيار کم نفوذ رواناب در سينگهداشت و فرصت بس

ز ين ياد) کاهش دبيان زياد (به علت سرعت و جريز يبا دب
 يراهکارها ي هيدر کل .استو در حد صفر  کمار يبس
طرح کاهش  البيس شيبا افزا ۴ يويجز سناره ب يا سازه

و کاهش حجم  ها ندهيدر راندمان حذف آال يقابل توجه
با  ۴ يويبه استثناء رفتار سنار جهينت نيآمد. ا ديرواناب پد

دارد  يهماهنگاند  ارائه کرده گران پژوهش گريدآنچه 
، ۴ يوينفوذ در سنار رفتار ترانشه .)١٣٩١ شرف، ياحمد(

نفوذ و ابعاد  ي ت نگهداشت ترانشهيت ظرفيماه ليدلبه 
که  يرواناب يبرا يکه حت استآن  يبزرگ انتخاب شده برا

ساله به آن منتقل  ۱۰۰بازگشت  الب با دورهيدر س
ف يتعر يويرا با توجه به سناري؛ زاستگو  ز پاسخيشود ن يم

رواناب منطقه  هاي مشخصي، حوضه فقط در زيرشده، 
اما شود.  می هدايتزات ين تجهيامحدود و کوچکي به 

راهکار  يعني ۵ يوينکته قابل توجه، راندمان سنار
 ها ندهيکاهش حجم رواناب و حذف آال ؛است يا سازهريغ

های سناريوعملکرد مناسبی نسبت به  ،%۳۰در حدود 
دوره بازگشت  شيبا افزا نکهيا ژهيوبه می باشد ديگر 
در  يريتأث وستهيپ يساز هيدر شب نيو همچن البيس

 يابيارز، ٧در جدول . است امدهين ديپد ويسنار نيعملکرد ا
چه که در بخش قبل گفته  طرح با توجه به آن ياقتصاد

 نهينجا، نسبت درصد حذف به هزيدر ا شد ارائه شده است.
نظر گرفته  ر ) د۶ رابطه بر اساسنه يو (شاخص بهيسنار

ک ي ين نسبت برايکه هرچه ا ين معنياست؛ بدشده 
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 يو اقتصاد يعملکرد نظرو از يشتر باشد آن سناريو بيسنار
  تر است. مطلوب
که  ييها وي% و سنار۵۰ يکه درصد حذف باال ييها ويسنار

هاست  ويگر سناريشتر از ديها ب نه در آنيشاخص به
که نسبت مذکور در  ييها ويان سنارياند؛ در م برجسته شده

 يشتريدرصد حذف ب يدارا ۱۴ يويسنار استها باال  آن
 يبرا يمناسب نهيتواند گز ي%) و م۴۳است (درصد حذف 
با شاخص  يها ويسنار نفوذ در همه يها طرح باشد؛ ترانشه

  باال وجود داشته است. ي نهيبه

  
 ها ويف سناريتعر -٥جدول 

 ويف سناريتعر شماره

 يها ر حوضهيمناسب در ز ين فضايباغچه استفاده شده است ا يار بوده است از جويمناسب در اخت يحوضه که فضاريز ۷، در ۱ يويدر سنار ١
 ها وجود دارد. ه بزرگراهيشامل حاش

 .است استفاده شدهاند  بوده BMPن نوع يسبز مناسب جهت احداث ا يفضا يکه دارا يا حوضهريز ۷ در يستيماند ز و، از سامانهين سناريدر ا ٢

 يبحران يها حوضهريدر ز BMPن ين از ايهست بنابرا ييراندمان باال ير داراينفوذپذ ينکه روسازيشده است با توجه به ا يسع ۳ يويدر سنار ٣
 اند. شده BMPعنوان  به رينفوذپذ يروساز ير حوضه دارايز ۸ن روند، يشود. با ا استفاده 

٤ 
استفاده  يبحران يها ر حوضهيز در زين BMPن يهست از ا ييراندمان باال ينفوذ دارا نکه ترانشهيشده است با توجه به ا يسع ۴ يويدر سنار

 اند. شده BMPعنوان  نفوذ به ترانشه ير حوضه دارايز ۵ن روند، يشود. با ا 

 ريپذ نفوذ ير به نواحيناپذ نفوذ يدرصد از رواناب نواح ۲۵ ير دهيو مس يريناپذ نفوذ يدرصد ۵: کاهش يا ر سازهيراهکار غ ٥
  

 متفاوت يها ساخته شده تحت دوره يها ويعملکرد سنار -٦جدول 

 شماره

  ساله ۲بازگشت   الب با دورهيس
 )L /s ۹۴/۷۷ متوسط= ي(دب

  ساله ۱۰بازگشت   الب با دورهيس
 )L /s۸۶/۱۴۹ متوسط =  ي( دب

  ساله ۱۰۰ بازگشت  دورهالب با يس
 )L /s۳۵/۲۲۹ = متوسط ي(دب

  ساله ۱وسته به مدت يل پيتحل
)m3 /Year  ۳۸۶ ۱۳۴( 

کاهش 
رواناب 

(%) 

حذف 
TSS (%) 

حذف 
COD 
(%) 

کاهش 
رواناب 

(%) 

حذف 
TSS (%) 

حذف 
COD 
(%) 

کاهش 
رواناب 

(%) 

حذف 
TSS (%) 

حذف 
COD 
(%) 

کاهش 
رواناب 

(%) 

حذف 
TSS (%) 

حذف 
COD 
(%) 

۱ ۲۷/۱۱ ۳۷/۱۱ ۲۹/۱۱ ۰۳/۷ ۰۱/۷ ۹۶/۶ ۵۴/۴ ۵۴/۴ ۵/۴ ٤/١ ٤/١ ٥٢/٠ 
۲ ۹۶/۱۹ ١٠ ٠٨/١٠ ٧٥/١١ ٢١/٨ ٢٦/٨ ٣٢/٩ ٢٥/١٢ ٣٣/١٢ ٩١/١٣ ٩/١٦ ٠٤/١٧ 

۳ ۹۸/۲۴ ۱۹/۲۷ ۴۵/۲۷ ۷۵/۲۴ ۹۸/۲۶ ۲۴/۲۷ ۳/۲۲ ۳۴/۲۴ ۵۹/۲۴ ٠٦/١٨ ٩/١٧ ١٨/١٦ 

۴ ۵۴/۱۳ ۷۲/۱۴ ۶۹/۱۴ ۵۴/۱۳ ۶۵/۱۴ ۶۱/۱۴ ۵۵/۱۳ ۶۱/۱۴ ۵۸/۱۴ ٠٤/١٠ ٠٩/١٠ ٤٤/٩ 

۵ ۲/۲۹ ١٤/٢٩ ١٤/٢٩ ٠٩/٢٩ 

 ٥/٣٩ ٤٧/٣٩ ٣٧/٣٧ ۸۸/۵۱ ۷۵/۵۱ ۷۱/۴۹ ۰۶/۶۱ ۸۷/۶۰ ۲۳/۵۹ ۳۳/۷۰ ۳۲/۷۰ ۷۵/۶۹ )۴تا۱(۶

                          

و با درصد حذف يب چهار سناريز ترکين ۱۵ يويدر سنار
 آورده شده است. يارد تومانيليم ۶۴/۱ نهي% و هز۷۰

ز مثبت يگر نيد يها پژوهشج يها در نتا ن راهکاريعملکرد ا
 يها عملکرد راهکار .)۲۰۱۲شده است فاسمن ( يابيارز

اس کوچک مانند سامانه ماند ياز مبدأ و مق يکنترل آلودگ
ر را با عملکرد يپذ نفوذ يباغچه و روساز ي، جويستيز

ماند خشک و  يها اس بزرگ مانند برکهيمق يها راهکار
نظر گرفتن مالحظات  بدون در يستيماند ز يها حوضچه
چون  ييها سه کرده است و عملکرد راهکاريمقا ياقتصاد
ر را نسبت به يپذ نفوذ يباغچه و روساز ي، جويستيماند ز
در  .کرده است يابيتر ارز دسته دوم مطلوب يها راهکار

هزينه  رظنجوي باغچه را از  عملکرد )١٣٩٠ايران توکلي (
ص يتر تشخ مناسب يستيماند زدر مقابل برکه و سامانه 

باغچه را  ي) عملکرد جو١٣٩٠( ين ثابتيهمچن .است  داده
 است  هص دادير بهتر تشخيپذ نفوذ ينسبت به روساز

  .)١٣٩٠، يثابت و ١٣٩٠،ي؛ توکل٢٠١٢(فاسمن، 
اول نسبت  يويسنارنه يشاخص به پژوهش اينج ينتا در
بيشتر سوم  يويدوم و سنار يوينه سناريشاخص بهدو به 

زارع و  يياورا پژوهشج ين نتايهمچن قابل مشاهده است.
) نشان از عملکرد بهتر سامانه ماند ٢٠١٢همکاران (

شتر يبا توجه به ب ر دارد.ينفوذپذ ينسبت به روساز يستيز
نه يدوم به شاخص به يوينه سناريبودن شاخص به



  ...شناسايي سناريوي مناسب بهترين راهکارهاي مديريتي در ارتقاء کميت و كيفيت رواناب شهري با                                                    ٩٤

برداشت  پژوهشن ياز ا نتيجه مشابهي سوم يويسنار
ن عملکرد دو نوع راهکار روسازي نفوذپذير يشود. همچن يم

هاي ماند توسط لي و همکاران  روها و سيستم در پياده
% دبي جريان ساليانه و درصد ٧٠) در کاهش ٢٠١٢(

 يسناريوها شتريبجامدات کل معلق در  يحذف بسيار باال
 شده يابيار مثبت ارزيشان بسيها پژوهشف شده در يتعر

لي و  بر اساس نتايج اين پژوهش كه مشابه نتايج است.
راندمان  بود )٢٠٠٣) و شاو و همکاران (٢٠١٢همکاران (
 تعداد ،با افزايش مساحت ،ودگي و کاهش دبيحذف آل
 ،راهکارهر  مساحت منطقه زهکشي شده نيزو  ها راهکار

  د.ياب افزايش مي
  

  
 ها ک از آنيهر  نهيساخته شده و هز يها ويعملکرد سنار -٧جدول 

 )OPTنه (يشاخص به ال)يارد ريليمت (ميق کل (%) TSSحذف  ويسنار شماره

١ ١ ۳۷/۱۱ ٦٧٩/٢  ٤٣/٤٢ 

٢٨/٤٠ ٢٣٠/٤ ٠٤/١٧ ٢ ٢ 

٣ ٣ ۱۹/۲۷ ٣٦/٣٨ ٠٨٨/٧ 

٤ ٤ ۷۲/۱۴ ٤٦/٦٠ ٤٣٥/٢ 
 ١٢/٤١ ٩٠٩/٦ ٤١/٢٨ ٢و  ١ب يترک ٥

 ٤٨/٣٩ ٧٦٨/٩ ٥٦/٣٨ ٣و  ١ب يترک ٦

 ٠١/٥١ ١١٤/٥ ٠٩/٢٦ ٤و  ١ب يترک ٧
 ٠٨/٣٩ ١٣٢/١١ ٢٣/٤٤ ٣و  ٢ب يترک ٨

 ٦٥/٤٧ ٦٦٥/٦ ٧٦/٣١ ٤و  ٢ب يترک ٩
 ٠١/٤٤ ٥٢٣/٩ ٩١/٤١ ٤و  ٣ب يترک ١٠

 ٧٢/٣٩ ٩٩٨/١٣ ٦/٥٥ ٣و  ٢و  ١ب يترک ١١
 ٦٦/٤٣ ٢٠٣/١٢ ٢٨/٥٣ ٤و  ٣و  ١ب يترک ١٢
 ٨٦/٤٢ ٧٥٣/١٣ ٩٥/٥٨ ٤و  ٣و  ٢ب يترک ١٣
 ١٦/٤٦ ٣٤٤/٩ ١٣/٤٣ ٤و  ٢و  ١ب يترک ١٤
 ٧٩/٤٢ ٤٣٣/١٦ ٣٢/٧٠ ٤تا  ١ب يترک ١٥
          

) نتيجه ٢٠١٢لي و همکاران (طور که  هماندر حقيقت، 
هاي زهکش شده براي  گرفتند افزايش مساحت زمين

 ترين ترين و بحراني هاي مديريتي اصلي بهترين راهکار
 و براي پيشرفت در کاهش دبي  آنکارگيري  مشكل به

افزايش مشخصات باال،  است. البتهکاهش بار آلودگي 
مسئله از  ندهد که اي ها را افزايش مي هزينه احداث راهکار

 و ٢٠١٢(لي و همکاران،  کند کم ميصرفه اقتصادي طرح 
توان گفت عملکرد  در نهايت، مي. )٢٠٠٣شاو و همکاران، 

به عوامل محيطي، هيدرولوژي و اندازه بيشتر  ها راهکار
تشخيص مناطق بنابراين ها بستگي دارد.  راهکار
هاي  يابي بهترين راهکار بحراني و مکان کننده هآلود
 مطلب. اين دارندنقش مهمي در کاهش آلودگي ، يريتيمد
 گيري و همکارانو ) ٢٠١٢فاسمن ( پژوهشنتايج  در
  .نيز ذکر شده است )٢٠١٢(
  
  

  گيري نتيجه
آنچه که تأثير فراواني بر کميت و   حوضه از مشخصات زير

دهي به  پذيري و مسير کند، نفوذ کيفيت رواناب ايجاد مي
؛ از دو استپذير و همچنين نوع کاربري اراضي  نواحي نفوذ

هاي مديريتي  مورد اول براي طرح و ايجاد بهترين راهکار
هاي  حوضه اي و از ويژگي سوم براي تعيين زير سازه غير

نفوذ از سه  ها ترانشه شد. در ارزيابي هزينهبحراني استفاده 
 شاخص بهينهزيرا داشت  يبهترعملکرد نوع ديگر 

ب يکه از ترک ييوين در سناريچنهم .دارا بودري را ت بزرگ
استفاده شد امکان  يا سازه مديريتينوع راهکار هر چهار 

 تومانارد يليم ۶۴/۱ ي نهيهز ها با ندهيآال% ۷۰حذف 
ن يبهتر نهيب بهيانتخاب ترک يبراگرچه  د.شفراهم 
نسبت ( يتر قين و دقينو يها ، روشيتيريمد يها راهکار
 يزير برنامه يها مانند روش )مناسب يوين سنارييبه تع
ها و  ل دادهيتحلوجود دارد، اما  يتکامل يساز نهيبه و يخط
ود را دارد. از خ  خاص يايمزا مناسب يوين سنارييتع
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 يريپذ روش، زمان کمتر، انعطاف يسادگا، ين مزايا جمله
ر ينسبت به سا يريگ ميشتر طراح در تصميشتر، قدرت بيب

،  گذار و در نتيجه ريامکان شناخت عوامل تأثا، ه روش
 يها راهکار ژهيبه و( هاي بهتر ي طرح و سناريو ارائه
  .است )يا رسازهيغ
  

  منابع
 مناسب يها مکان نيي. تع۱۳۹۱ا.  شرف ياحمد .۱

 کنترل منظور  به رهيذخ يها حوضچه يريگ قرار
 دانشگاه .ارشد يکارشناس نامه انيپا .يشهر يها البيس

  .ص ۱۷۴ .فيشر يصنعت
انتشارات  .. اقتصاد مهندسي۱۳۹۰م.  نژاد م.اسکو .٢

 .ص ۴۵۵ .، تهراندانشگاه امير کبير
. بهبود کيفيت رواناب شهري با ١٣٩٠توکلي س.   .۳

استفاده از بهترين راهکارهاي مديريتي با در نظر 
نامه کارشناسي ارشد.  گرفتن مالحظات اقتصادي. پايان

 .ص ١٦٤ دانشگاه صنعتي شريف.
هاي شهري و  سازي کمي رواناب . مدل۱۳۹۰ثابتي ا.  .۴

نامه  پايان .بررسي تأثير نفوذپذيري بر دبي سيالب
  .ص ۱۸۹ دانشگاه صنعتي شريف. .کارشناسي ارشد

. ۱۳۸۹ ا. چي ابريشمو  .م يشيتجر. م يسلطان .۵
گيري از  شهري با بهره مدلسازي كيفي نهرهاي درون

هاي مديريتي بهبود كيفيت رواناب (مطالعه  روش
چهارمين همايش تخصصي  .موردي: نهر ولنجك)
  تهران. .مهندسي محيط زيست

بازنگري  .۱۳۸۹ .شرکت مهندسي مشاور مهاب قدس .۶
 -هاي سطحي تهران، جلد پنجم طرح جامع آب

  ص. ۲۳۶مطالعات زيست محيطي. 
ب ي. برآورد ضر۱۳۸۵ظی م. و پاشاخانلو ف. يحف .۷

کی در دشت يژه الکتريهای مقاومت و آبگذری از داده
   .۲۲-۱۳  :۲)۳۲( .ن و فضايک زميزيمجله فتهران. 

انتشارات  .اصول هيدرولوژي کاربردي .۱۳۹۰عليزاده ا.  .۸
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