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 پیشگفتار مترجم

موجب تغییر پوشش سطحی شـهرها شـده و سـطوح     توسعه شهري و افزایش ساخت و سازها

ها و امثال آنها در شـهرها هماننـد مـانعی در     ها، سطوح خیابان غیرقابل نفوذ، پشت بام ساختمان

شوند که بخش بیشتري از بارندگی  کنند و سبب می برابر نفوذ آب باران به داخل خاك عمل می

رواناب در شهرها شده کـه خـود عـاملی    به رواناب سطحی تبدیل شوند. این امر باعث افزایش 

هـاي شـدید،    باشـد و در هنگـام وقـوع بارنـدگی     بر تشدید سیالب و آبگرفتگی در شهرها مـی 

تواند مخـرب و ویـران    هاي شهري شکل بگیرد که در نوع خود در بسیاري از موارد می سیالب

ها، ایجاد رواناب ه شهرامل انتقال و گسترش آلودگی در حوضکننده باشند. همچنین یکی از عو

هاي سـطحی، ایـن    توان اظهار داشت با مدیریت آب می باشد. هاي بارندگی می سطحی در زمان

آوري و کنتـرل کـرد و    حاصل از بارندگی را تحت کنترل درآورده و از سطح شهر جمع رواناب

هـاي پـایین دسـت شـهرها      هحی آلوده شهري که باعـث آلـودگی حوضـ   هاي سط همچنین آب

شد. مدیریت سیالب  زیست شهرها آورد و باعث کاهش آلودگی محیطدرحت کنترل شوند ت می

یـک مـدیریت یکپارچـه و     ،شود که بتوان به صورت اصولی و مهندسی شهري زمانی محقق می

و  هـا  هاي سطحی فـراهم آورد و بـا اسـتفاده از روش    هماهنگ را بر روي سیالب شهري و آب

محیطـی و خسـارات مـالی و جـانی      بعات نامطلوب زیستتوان ت تمهیدات مقابله با سیالب، می

بنـابر توضـیحات    ناشی از سیالب و آبگرفتگی سطح شهرها را کاهش و تحت کنترل قـرار داد. 

ذکر شده و نیاز جامعه کنونی، تصمیم به ترجمه کتاب مدیریت سیالب شهري کـارلوس اي. ام.  

باشیم مسـیر روشـن و مشخصـی را     . امیدواریم توانستهگرفتیم) Carlos E. M. Tucciتوچی (

ها در این راستا ایجاد کرده و گامی بلند و استواري را در ایجاد مـدیریت سـیالب    براي خواننده

 شهري در جامعه برداشته باشیم.

هـاي ارزنـده و صـمیمانۀ اسـتاد ارجمنـدم       دانم از نظرات و راهنمایی در اینجا الزم می
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انـد، کمـال    این کتاب نظـارت داشـته   ترجمهبر  جناب آقاي دکتر محمد صادق صادقیان که

تشکر و قدردانی را داشته باشم. همچنین از سرکار خانم مهندس آزاده رشیدي مهرآبادي و 

انـد،   این کتاب یـاري کـرده   ترجمهسرکار خانم مهندس مریم رشیدي مهرآبادي که مرا در 

 سپاسگزارم.

 و مطالب نویسنده صورت گیرد در ترجمه این کتاب سعی شده است رعایت امانت و حفظ

امیدوارم استادان، دانشجویان، محققان و خوانندگان، ما را در راه ارتقا و بهبـود کیفیـت ترجمـه    

مطالب این کتاب یاري دهند و از ارسال انتقادات، نظرات و پیشـنهادهاي مـؤثر خـود از طریـق     

اپ و ویـرایش بعـدي   دریغ نفرمایند تـا در چـ   mh79.rashidi@gmail.com پست الکترونیکی

 م.یکتاب، از مجموع نظرات و پیشنهادهاي سازنده، کمال استفاده را ببر

 

 محمد حسین رشیدي مهرآبادي



 ۷/  پيشگفتا نويسند 

 

 
 

 پیشگفتار نویسنده

ن و ئوالاین کتاب براي آموزش و تعلیم مدیریت سیالب شهري گردآوري شده است تا بـه مسـ  

ن، معمارهـا،  گـذاران، مهندسـا   ا، قـانون هـ  شهرداري هاي مختلف از جمله اي در رشته افراد حرفه

زیسـت شـهري    شناسان و دیگر افرادي که به هر نحو در ارتباط بـا محـیط   شناسان، زیست زمین

هستند کمک نماید و دانش ارزشمندي در اختیار آنها قرار دهد. ایـن کتـاب نگرشـی جـامع در     

هري و سـیالب  دهـد کـه شـامل زهکـش شـ      زمینه مدیریت آب باران شهري به خوانندگان می

هاي ویژه مـدیریت سـیالب شـهري     باشد. این کتاب دربرگیرنده جنبه اي در شهرها می رودخانه

هاي مختلـف سـیالب    هاي راهبردي مدیریت و تعامل با جنبه کند تا به جنبه نیست اما تالش می

 ریزي شهري و مدیریت آن بپردازد. ایـن مطالـب، ابتـدا در کشـور     شهري و دیگر اجزاي برنامه

برزیل و سپس در برخی شهرهاي آمریکاي جنوبی در راسـتاي تعامـل و همکـاري بـا جوامـع      

ثیرات آن بـر  هري و تـأ المللی و با هـدف جلـوگیري از توسـعه ناپایـدار شـ      مختلف ملی و بین

 سیالب و رواناب شهري ارائه شده است.

جـاد سـیالب   فصل یک، به بررسی کلی در زمینه توسعه شهري و شناسایی دو دلیل عمده ای

اي،  اي. فصل دوم، در تعامـل بـا سـیالب رودخانـه     پردازد: توسعه شهري و سیالب رودخانه می

ثیرات آن و مـدیریت آن در شـهرها قـرار    ي کاهش تـأ گیري آن، اقدامات کنترلی برا نحوه اندازه

هاي مهم مدیریت زهکش شـهري ماننـد اصـول و راهبردهـاي کنتـرل و       دارد. فصل سوم، جنبه

کند. فصل چهارم نیز  اقدامات مربوط به کنترل پایدار براي شرایط مختلف را مطرح می همچنین

هاي مختلف مـدیریت جـامع در محـیط شـهري، در راسـتاي روابـط داخلـی و         نگاهی به جنبه

عملکردهاي آن دارد. فصل پنجم نیز به ارائه طرح رواناب شهري و روابط آن با دیگـر اجـزاي   

 پردازد. یزداري میزیربناي شهري و طرح آبخ

گرچه این کتاب دربردارنده مفاهیم مختلف و عمیقی است و به بررسی و ارائه راه حـل در  

پردازد، اما روشن است که تمامی  زیست و اقلیمی می شرایط مختلف اقتصادي، اجتماعی، محیط

 گیرد.  هاي مرتبط با موضوع اصلی این کتاب را در بر نمی جنبه

 

Carlos E. M. Tucc  



 

 فصل اول

 شهري سیالب

 سیالب شهري. 1

 شهري بهاي سیال هاي مختلف مرتبط با زیرساخت * رویکردي جامع به جنبه

کوچـک، توسـعه شـهري     هـاي  در مکان در نیمه دوم قرن بیستم به دلیل افزایش تراکم جمعیت

و آبی و همچنین بر روي جمعیت  هاي زمینی ثیر بسزایی در اکوسیستمیافت و تأاب بیشتري شت

یند، به دلیـل  ت زندگی داشته است. رخداد این فرآشهرها، از طریق سیل، بیماري و کاهش کیفی

آب  منـابع  هـاي  کنترل ضعیف مناطق شهري است که منجر به اثرات مستقیم بر روي زیرساخت

 شود.   می

یندهاي اصـلی دخالـت کننـده در پایـداري آب     به تشریح و توضیح فرآ به طور کل 1فصل 

پردازد. نویسنده همچنین یک دیدگاه  هاي آبی می شهري و روابط متقابل مدیریت در زیرساخت

هـاي اصـلی    لفـه نمـود و بـه تشـریح مؤ    کلی از توسعه شهري و کاربري اراضی ارائـه خواهـد  

ه به نوعی دربردارنده منابع آب، فاضـالب، مـواد زائـد و    پردازد ک شهري می سیالبزیرساخت 

 شود. هاي بهداشتی می ها و جنبه جامد درون سیل

 

 توسعه شهري 1-1
 فرآیند شهرنشینی 1-1-1

اي ناپایدار در حال انجام اسـت کـه سـبب     رشد شهر در کشورهاي در حال توسعه، به شیوه

ینـد در آمریکـاي   ، ایـن فرآ ایـن حـال  شود. با  زیست می یفیت زندگی و تخریب محیطکاهش ک

کننـد.   % مردم جهان) در شهرها زندگی مـی 2/47% جمعیت (77التین چشمگیرتر است چرا که 

شهر در آمریکاي التین وجود دارد که بیش از یک میلیون نفر جمعیـت دارنـد (بـر اسـاس      44



 ۹ / برنامه فاضال سطحي :فصل پنجم 

 16حـدود  شـهر چنـین وضـعیتی دارنـد).      388مـیالدي،   2003گزارش اتحادیه اروپا در سال 

میلیون نفر سکنه) در اواخر قرن بیستم میالدي رشـد پیـدا کردنـد کـه      10شهر (با بیش از  کالن

دهند و در بین شهرهاي آمریکاي التین، چهـار شـهر    % از جمعیت جهان را تشکیل می4حدود 

 ).1-1دهند (جدول  جمعیت منطقه را تشکیل می %10دیگر چنین وضعیتی دارند که بیش از 

میالدي رشد چشمگیري یافتـه اسـت.    70ي در کشورهاي در حال توسعه از دهه رشد شهر

بـه   1/2در کشورهاي توسعه یافته، رشد جمعیتی متوقف شده و میزان زاد و ولـد بـه کمتـر از    

ازاي هر ازدواج رسیده است، که سبب ثبات جمعیتی شده است. میزان جمعیت فعلی در حـال  

 هـا اسـت، ثابـت نگـه     رت در حد مشخصی که مدنظر دولـت باشد و یا از طریق مهاج کنترل می

باشد و  شود. در کشورهاي در حال توسعه، رشد جمعیتی بسیار باالتر از این میزان می داشته می

تـی نخـواهیم داشـت.    ، ثبـات جمعی 2150بینی سازمان ملل متحد این اسـت کـه تـا سـال      پیش

باشـد. در   هاي مختلـف، متفـاوت مـی   یند جهانی است که البته در بین کشورشهرنشینی یک فرآ

آمریکاي التین، شهرنشینی تا به آنجا ادامه داشته است که مردم از روسـتاها بـه سـمت شـهرها     

شود تا رشد جمعیتی، ثبات پیدا کند. جـدول   یند در میان مدت سبب میاین فرآاند.  سرازیر شده

 باشد. آمریکاي التین مینشان دهنده شهرهاي پرجمعیت در نقاط مختلف جهان، از جمله  1-1

مـیالدي بـه    80در اوایـل دهـه   % 1/2میزان رشد جمعیتی در آمریکاي التین و کارائیـب، از  

در پنج سال اول هزاره جدید میالدي کاهش یافته است و با ادامه ایـن رونـد، بـه حـدود     % 5/1

د خواهد رسید. این موضوع نشان دهنده آن است کـه شـاهد کـاهش رشـ     2015در سال % 2/1

 جمعیت در شهرهاي بزرگ خواهیم بود.
 

 )2003شهرهاي بزرگ در جهان و آمریکاي التین (اتحادیه اروپا،  -1-1جدول 

 شهرهاي بزرگ در آمریکاي التین شهرهاي بزرگ جهان

 جمعیت (میلیون نفر) شهر جمعیت (میلیون نفر) شهر

 8/17 مکزیکوسیتی 44/26 توکیو

 3/16 سائوپائولو 07/18 مکزیکوسیتی

 02/12 آیرس بوینس 96/17 سائو پائولو

 65/10 ریودو ژانیرو 09/16 بمبئی

 44/7 لیما 21/13 آنجلس لس

 77/6 بوگوتا 06/13 کلکته

 47/5 سنتیاگو (شیلی) 89/12 شانگهاي

 22/4 بلو اوریزنته 52/12 داکار

 76/3 پورتو آلگره 44/12 دهلی

 

 



 / مديريت سيال شهر ۱۰

ی مشاهده شده در کشورهاي آمریکـاي التـین   نشان دهنده نسبت رشد شهرنشین 1-1 شکل

% 70ش از توان مشاهده نمود که در آمریکاي جنـوبی و مکزیـک، بـی    می شکلباشد. در این  می

 است.% 50که در آمریکاي مرکزي نزدیک به باشند، در حالی  مردم ساکن شهرها می
 

  
 شهرنشینی در کشورهاي آمریکاي التین -1-1 شکل

 

که مسائل و مشکالتی که کشورهاي آمریکاي جنوبی و مکزیک بـا آن  بنابراین ممکن است 

میالدي، نسـبت کـل جمعیـت     2015روبرو هستند، در آمریکاي مرکزي نیز رخ دهد. تا اواسط 

باشـد کـه عمـدتاً بـه دلیـل سـرعت بـاالي شهرنشـینی در          مـی % 7/80شهري در تمامی منطقه، 

 باشد. کشورهاي پرجمعیت می

برخی کشورهاي آمریکاي التین اسـت کـه بـر حسـب جمعیـت و      نشان دهنده  2-1جدول

ارتباط بین جمعیت و  2-1شکل  اند. بین شهرنشینی و جمعیت این کشورها معرفی شدهارتباط 

شـود.   تر مشاهده می دو روند براي کشورهاي با جمعیت پایین دهد. جمعیت شهري را نشان می

ساالنه باال است کـه داراي سـطوح بـاالیی از    یکی از این روندها مربوط به کشورهایی با درآمد 

تـر اسـت کـه داراي     باشند و روند دوم، بـراي کشـورهاي بـا درآمـد پـایین      جمعیت شهري می

 باشند.   جمعیت شهري پایینی نیز می
 

 )2002جمعیت و شهرنشینی در کشورهاي آمریکاي التین (سپال،  -2-1جدول 

 )جمعیت شهري (% جمعیت هزار سکونت کننده کشور

 9/79 172891 برزیل

 4/75 98881 مکزیک

 5/74 43070 کلمبیا

 6/89 37032 آرژانتین



 ۱۱ / برنامه فاضال سطحي :فصل پنجم 

 )جمعیت شهري (% جمعیت هزار سکونت کننده کشور

 3/72 25939 پرو

 4/87 24170 ونزوئال

 7/85 15402 شیلی

 7/62 12879 اکوادور

 4/39 11385 گواتماال

 6/64 8516 بولیوي

 2/48 6485 هندوراس

 2/55 6397 السالوادور

 1/56 5496 پاراگوئه

 9/53 5071 اراگوئهنیک

 4/50 4112 کاستاریکا

 6/92 3337 اروگوئه

 7/55 2856 پاناما

 14/76 483919 میانگین کل

 

 

 بین جمعیت و جمعیت شهري ارتباط -2-1شکل 

 

 تأثیر بر زیرساخت شهري 1-1-2

ینی در کشورهاي در حال توسـعه،  مسائل و مشکالت اصلی مربوط به زیرساخت و شهرنش

 اي آمریکاي التین به شرح زیر است:خصوص بربه 

 در حـالی کـه سیسـتم    یابـد  جمعیت بسیار زیادي در مناطق کوچکی از شهر تمرکز می ،

مین آب و سیستم تخلیه فاضالب نامناسب بوده و آلودگی هـوا و آب و  حمل و نقل، تأ

هـاي   همچنین خطر سیل وجود دارد. این شرایط ضعیف محیطی، مهمتـرین محـدودیت  

بـوده و  امر توسعه هستند، چرا که ناقض بهداشت محـیط و کیفیـت زنـدگی    موجود در 
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 اي است.   ثیرات محیطی عمدهداراي تأ

 یان به شهرهاي بزرگ کـه عمـدتاً   هاي روستائ رشد کنترل نشده شهرها به دلیل مهاجرت

هاي سنتی  در جستجوي کار هستند. این مناطق معموالً امنیت نداشته و داراي زیرساخت

آوري فاضـالب برخـوردار اسـت و در ایـن      فاضالب، انتقال زهکش یا جمع براي آب،

 هاي قاچاقچی مواد مخدر حضور دارند. شهرها، گروه

 هـایی از   ریزي شهري محدود به بخش یندي خود به خودي است و برنامهشهرنشینی فرآ

. باشـند  شهر است که جمعیت آن بخش، داراي میانگین درآمد متوسط و یا درآمد باال می

سازي در مناطقی کـه در خطـر سـیالب و ریـزش قـرار       در نبود آمایش سرزمین، مسکن

نفر در برزیل مردنـد کـه نتیجـه رخـدادهاي      84، 2004گیرد. در ژانویه  انجام می ،دارند

هایی کـه در منـاطق    مرتبط با سیالب بوده است. سهم چشمگیري از جمعیت در مسکن

قاعـده وجـود    مند و شهر بـی  ر نتیجه، شهر قاعدهکنند. د زندگی می ،اند خطر ساخته شده

 مند مشاهده نمود. توان در شهر قاعده دارد. مدیریت شهري را تنها می

     مسائل و مشکالت مرتبط با شهرنشینی، در نتیجه یک یا تعداد عامـل بیشـتري در گـذر

 هاي اخیر فزونی یافته است. دهد که تعداد این عوامل در دهه زمان رخ می

 ند از:ا این عوامل عبارتبرخی از 

 گـذاري   کننده به شهرها، عموماً داراي درآمد پایین بوده و قدرت سـرمایه جمعیت مهاجر

هـا   اي دارند. ایـن زمـین   هاي حاشیه ندارند و تمایل به تصرف مناطق ملی یا خرید زمین

اصـول  براسـاس   هاي مهم شهري نیستند و شهرنشینی در ایـن منـاطق،   داراي زیرساخت

هسـتند کـه در خطـر سـیالب و       شود. این نواحی نیز از جمله نواحی نجام نمیخاصی ا

 ریزش قرار دارند.  

 .کمبود شغل، درآمد و مسکن 

 .وجود قوانین ناقص در حیطه کنترل فضاي شهري 

 گـذاري در آمـایش    بینی شهرنشینی و سـرمایه  ریزي و پیش ناتوانی شهرداري براي برنامه

 سعه شهري.فضاهاي مناسب و ایمن براي تو

 هاي اقتصادي در کشورها. بحران 

  گذاري در بخـش کـاربري اراضـی، بـه مـدیریت و کنتـرل        قانون دلیلشهرداري تنها به

پـردازد. ایـن قـوانین،     مـی  ،نواحی که داراي ارزش اقتصادي باال و یـا متوسـطی هسـتند   

 رد. گی مین رعایت شده است را نیز در برشهرهایی که اصول و مبانی شهرنشینی در آ


