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چکیده
با پی بردن به اثرات گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی ،جوامع شهری به دنبال رسیدن به انعطافپذیری در تغییرات آتیی میرتبط بیا
منابع آب شهری ،تنوع زیستی ،رشد جمعیت و تغییرات آبوهوا میباشند ،اما باوجود توسعه زیرساختهای موجود و پیدایش فناوریهیای-
جدید در خدمت اهداف پایداری آب شهری ،طی  20سال گذشته این تغییرات بیشازحد کند باقیمانده است .اکنون بهخوبی پذیرفتهشیده
که رویکرد مدیریت سنتی آب شهری برای پرداختن به مسایل پایداری فعلی و آینده مناسب نیست و تغییراتی اساسیی در سیاختار فنیی و
مدیریتی سامانههای آب شهری و بهکارگیری نگرشهای نیوین در برنامیهریزیهای انجامشیده بیرای توسیعه پاییدار آب شیهری را تبییین
مینماید ،در همین راستا مفهوم نسبتاً جدیدی درزمینهی مدیریت آب شهری که دو دهه از پیدایش آن گذشیته تتیت ونیوان شیهرهای-
حساس به آب مطرحشده است این مفهوم به ارایه یکراه حل اکولوژیکی برای دستیابی به پایداری در توسعه شهری پرداخته و شیهرها را
نیازمند تغییرات اساسی در بخشهای مدیریتی ،اجتماوی و فنی نسبت به روشهای متداول میی دانیدد در ایین راسیتا تت ییق حاضیر بیه
مطالعه شهرهای حساس به آب پرداخته و در قالب بررسی ضوابط ،اهداف و معیارهای طراحی شهری حساس به آب  ،برنامه رییزی شیهری
حساس به آب و در نهایت شهر حساس به آب ارایه داده شده است و در آخر برای نمایش بهتر این الگو به تجربه اسیتفاده از ایین الگیو در
شهر ملبورن و مونی ولی پرداخته شده استد
کلمات کلیدي :پایداری شهری ،طراحی و برنامه ریزی شهری حساس به آب ،شهرهای حساس به آبد
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Abstract
Realizing the effects of global warming and climate change, urban communities seeking to achieve
flexibility in future changes related to urban water resources, biodiversity, population growth and
climate change. But despite the development of existing infrastructure and the emergence of new
technologies at the service of urban water sustainability goals, during 20 years this change remains too
slow. Now well accepted that traditional urban water management is not appropriate for paying
current and future sustainability issues and fundamental changes in the technical structure and
management of urban water systems and using new theories to explain urban water planning for
sustainable development. In this regard, a relatively new concept in the field of urban water
management the last two decades of its creation is proposed under water sensitive cities. this concept
provides ecological solutions to achieve sustainability in urban development and cities require
fundamental changes in management, social and technical than conventional methods. In this way,
present research covers water sensitive cities and in the form of Criteria, targets and criteria for water
sensitive urban design, water sensitive urban planning and eventually was given water sensitive city.
And finally, to enhance the experience of using this pattern, this pattern has been studied in Melbourne
and Moonee Valley.
Key Words: Urban sustainability, Water Sensitive Urban Planning and Urban Design, Water
Sensitive Cities.

1- Full Professor in Social Planning and Regional Development, Social Planing Department, Allameh Tabataba'i
University, Tehran, Iran.
2- Full professor in Regional Planing, Economics and Agricultural Development Department, Tehran University,
Tehran, Iran.
3- Master in Urban Planning, Social Planing Department, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
*(Corresponding Author)

137

الگوی شهرهای حساس به آب رویکردی نویند...

مقدمه
رشد روزافزون جمعیت و تمایل به زندگی در شهرها سبب شده

خییدماتی از قبیییل بهبییود ورضییه ،حفاظییت از سییالمتومییومی،

برای اولین بار در تاریخ اکثر جمعیت جهیان در شیهرها سیاکن

حفاظییت از سیییل ،حفاظییت از سییالمت آبراهییهها ،تفییری و

شوندد افزایش شهرنشیینی و رشید اقتصیادی میتوانید مزاییای

سییرزندگی ،بهبییود شییرایط اقتصییادی و وییدالت میییان نسییلی و

قابلتوجهی اریه دهد اما توسیعه شیهری بیه روشهیای کنیونی

فرانسییلی و همچنییین پایییداری زیسییتمتیطی ،در اییین راسییتا

تأثیرات منفی فراوانی بر اکولوژی شهری و منابع آب گذاشیته و

بهترین برنامه مدیریت آب شهری ،برنامیهای اسیت کیه سیازش

سبب شده که متیطهای شهری از اهداف توسعه پاییدار فاصیله

قابییلتوجهی بییین اهییداف چهارگانییه اجتمییاوی ،اقتصییادی،

و

زیستمتیطی ،سیاسی میباشدد مفهوم شهرهای حساس به آب

حیاتی متسوب میشود ،یعنی والوه بر رفع نیاز زنیدگی ،دارای

یک الگیوی جدیید میدیریت آب شیهری اسیت کیه از اسیتفاده

توان بال وهی زیادی است که با شناخت و مهارت ،میتوان آن را

سیستمهای آب غیرمتمرکز حمایت میکندد

در راستای توسعه پایدار به خدمت گرفت ()1د آب بهونوان یکی

مبانی نظري

از اساسیترین وناصر حیات ،امروزه با بترانی جدی روبرو استد

توسعه پایدار

رشیید جمعیییت و افییزایش سییرانه مصییرف از یییکسییو و توسییعه

پاییداری بییه معنییی تییداوم و ایجییاد تعییادل میییان ووامییل

روزافییزون فعالیتهییای صیینعتی و کشییاورزی از سییوی دیگییر و

زیستمتیطی ،اجتماوی ،سیاسی و اقتصادی مطرح در زنیدگی

کاهش نزوالتجوی موجب گردیده است تیا ایین منبیع حییاتی

است .هدف از پایداری ویدم کیاهش منیابع و امکانیاتمطلیوب

بهطور فزایندهای کاهش پیدا کندد از این رو تمامی کشیورها بیه

موجود در طول زمان است و از کلمهی Sustenere،که در آن

دنبال دستیابی به روش هایی هستند تیا بتواننید از بتیران در

 ،Susیعنی از پایین و  Tenereیعنی نگهداشیتن ،بیه معنیای

زمینه آب جلوگیری کنندد روشهیای جدییدی بیرای میدیریت

زنده نگهداشتن گرفتهشده است که بر دوام و ماندگاری تأکیید

آبهای شهری همزمان در چنیدین کشیور در دو دهیه گذشیته

میکند .پاییداری در معنیای وسییع خیود بیه توانیایی جامعیه،

توسعهیافتهاند بدون اینکه این کشیورها ارتبیاچ چنیدانی بیاهم

اکوسیستم یا هر سیستم جاری برای تداوم کیارکرد در آینیدهی

داشته باشندد در همهی اینروشهیا توسیعهی پاییدار بیهونوان

نامتدود اطالق میشود ،بدون اینکه بهاجبار درنتیجهی تتلیل

یک هدف واحد به تصویب رسید ،دروینحیال اهیداف مختلفیی

رفتن منابعی که سیستم به آن وابسته است یا به دلیل تتمییل

انگیزه تالش تت ی ات اولیه در هیر کشیور بیودد در ایین راسیتا

بار بیشازحد روی آنها به ضعف کشییده شیودد م ولیه توسیعه

مفهوم نسبتاً جدیدی که کمتر از دو دهه از تتول و پیدایش آن

پایدار در بتث کلی خود به زمان بسیار دور برمیگیرددد دردهیه

گذشییته درزمینییه ی مییدیریت آبهییای شییهری تتییت ونییوان

 1۹۶0والترآیزارد و همکاران وی در دانشگاه هیاروارد تالشیی را

شهرهای حساس به آب مطرحشده است ،ایین مفهیوم بیهونوان

در جهت ارتباچ دادن بین مدلهای کلی اقتصادی نظیر ستانده

یکراه حل اکولوژیکی بیرای دسیتیابی بیه پاییداری در توسیعه

و داده و م والت دیگر نظیر زنجیرههای غیذایی توسیط زیسیت

شییهری معرفیشییده و از پیشییرفت و تلفیییق ولییوم مهندسییی،

شناسان انجام دادندد نتیجه کار آنها منجر به انتشیار کتیابی در

مدیریت متیط ،معماری منظر ،برنامیهریزی و طراحیی شیهری

سال  1۹72شد که بتث جدیدی را در ارتباچ با تجزییهوتتلیل

حاصل گردیده استد تبدیل شهرها به شهرهاییپایدار ازنظیر آب

اثرات زیستمتیطی ارایه کردد پس از آنها نیز مطالعات چندی

یا به وبارتی شهرهای حساس به آب نییاز بیه تغیییرات اساسیی

دراینارتباچ ادامه یافتد بااینحال مفهوم توسعه پایدار در قالیب

اجتماوی و فنیی نسیبت بیه روشهیای متیداول دارد تیا بتوانید

فعالیتهای برنامه ریزان توسعه به گیزارش اتتادییه بینالمللیی

بگیرندد در تبیین توسعه پایدار ،آب یکی از مؤلفیههای بیزر
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برای متافظت طبیعت و منابع طبیعی برمیگرددد پسازآن نییز

زیستمتیطی شرچ الزم برای تت ق توسعه پایدار میباشد ()4د

گزارش کمیسیون جهانی متیطزیست و توسعه در سیال 1۹78

در پایداری زیستمتیطی ،تتول و تطوری میوردنظر اسیت کیه

مطییرح شییدد در سییال  1۹۹2نیییز کنفییرانس سییازمان ملییل در

ثبات و پایداری جامعه را برهم نزنید ،بلکیه بیه رشید و اویتالی

متیطزیست و توسعه که در شیهر رییودوژانیرو برگیزار گردیید،

پایدار آن کمک کندد در برنامهریزی برای تت یق توسیعهپاییدار،

باوث اشاوه مفهوم شد " ()2د

ضمن بهکارگیری منابع موجیود در جامعیه در فرآینید تتیول و

متأسفانه (مفهوم) توسعه پایدار برای تعریف نسبتاً دشوار اسیتد

تطور آن جامعه ،باید ب ای منابع و جامعه مدنظر باشد ()5د بیه-

اگرچه صاحبنظران پایداری در مورد جهتگیریهای توسیعهی

وبارتدیگر می توان گفت ازنظر مسایل زیستمتیطی پایداری

جهانی نگرانیهای پایهای مشترکی دارند ،چندین بتث تکیراری

شهری یعنی در نظر گرفتن ذخیرههای طبیعی منابع زمیین در

در میان مباحثات آنها وجیود داردد یکیی از شیکافهای اصیلی

هرگونه فعالیت انسانی و جدی گرفتن متافظت آنها از جهیت

میان گروهی است که همچنان به و النیت ولمی ،تکنولیوژیکی

برنامهریزی شهری

و رشد اقتصادی اوت اددارنید و دسیتهای کیه بیه میوارد میذکور

پایداري زیستمحیطی با تأکید بر منابع آبی

اوت اد ندارندد دومین شکاف مهم در میان دستهای است کیه بیر

یکی از ابعاد توسعه پایدار منابع طبیعی میباشید کیه در بخیش

بترانهای اکولوژیکی تمرکز دارنید و دسیتهی دیگیری کیه بیر

منابع طبیعی استفاده و بهیرهبیرداری مع یول از منیابع طبیعیی

نیازها و برابری تأکید میکنندد حوزهی دیگر مورد مباحثه ،حید

شامل منابع آب ،خاک ،هوا ،بیابان ،جنگل ،مرتیع ،متیطهیای-

و میزانی است که میردم بیومی بایید بیهونوان میدلهایی بیرای

دریایی ،اکوسیستمهیای وییهه و گونیههیای زیسیتی موردتوجیه

پایداری بهکاربرده شوندد آخرین حوزهی مناقشه آمیز مربوچ بیه

میباشد ()۶د آب یکی از وناصر اصیلی توسیعه پاییدار متسیوب

دور-

میشود و اهمیت آن از دو جنبه در توسعه پایدار مطیرح اسیت

شدن از این ایده است کیه اکوسیسیتم هیا بیهطور طبیعیی بیه

اول اینکه مایه حیات و سالمتی انسیانها و در بسییاری میوارد

ن طهای از تعیادل ییا همیاهنگی میرسیند و نزدییک شیدن بیه

تأمینکننده معیشت افراد و خانوارها میباشید و از سیوی دیگیر

دیدگاههای فرایند گراتر است که بر طبیعیت آشیفته ،غیرقابیل-

چالشهای بسیاری ناشی از وقیایع طبیعیی بیا منشیأ آب نظییر

پیشبینی و پیوسته در حال تغییر سیسیتمهای طبیعیی تأکیید

سیالبها و خشکسالیها انسانها را تهدید میکندد دستییابی

میکنندد ()3د

به توسعهپایدار بدون در نظیر گیرفتن توسیعه آب اگیر نیاممکن

توسعه پایدار و محیطزیست

نباشد ،بسیار مشکل خواهد بودد برای دستیابی به اهداف توسعه

مشییکالت زیسییتمتیطی یکییی از اساسیییترین مسییایل شییهر

پایدار و غلبه بر مشکالت ویهه و چالشهای بخیش آب ،نیازمنید

امروزی و حاصل تعارض و ت ابل آنها با متییط طبیعیی اسیت

سرمایهگذاری در زیرساختهای منیابع آب و ارت یای میدیریت-

نتیجهی این روند ودم تعادل و ناسازگاری میان انسان و طبیعت

منابع آب موجود هستیم ()7دتوسعه پاییدار نیازمنید ییک روش

و بههمخوردن روابط اکوسیستم خواهد بیودد ازآنجاکیه هرگونیه

فکری چندبعدی است که وابستگیهای بین طبیعت ،اجتمیاع و

فعییالیتی بییرای ارت ییای کیفیییت زنییدگی و توسییعه انسییانی در

سیستمهای زیستی را در نظر بگیردد

تغییرات تدریجی در درون خود ولیم اکولیوژی بهخصیو

متیطزیست تت ق مییابد ،لذا وضیعیت متیطزیسیت و منیابع

شهرهاي حساس به آب

1

آن ازنظر پایداری یا ناپایداری بر فرآیند توسعه تأثیرگذار خواهد
بودد برایناساس ،هر بتثی درباره توسعه بدون توجه بیه مفهیوم
پایداری زیستمتیطی ،ناتمام تل ی میشودد با این اوصیاف اگیر
توسییعه پایییدار هییدف نهییایی مییا بییه شییمار رود ،پایییداری

1-Water sensitive city
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بتث در رابطه با شهرهای حساس به آب را به سه بخیش کلیی

 تلفیق سیستمهای انت ال و تیمیار آب بیاران بیا منظرسیازی

طراحی شهری حساس به آب ،برنامیه رییزی حسیاس بیه آب و

شهری ،استفاده از آب باران در منظر شهری با ایجاد راههایسبز

نهایتا شهرهای حساس به آب ت سیم میکنیم:

چندمنظوره که بهبود بصری و کاربریهای تفریتی را در شهرها

طراحی شهري حساس به آب

1

فراهم سازد

اصطالح طراحی شهری حساس به آب احتماالً بیرای اولیین بیار

 حفاظییت از کیفیییت آب ،حفاظییت از کیفیییت آب زهکشییی

درسال  1۹۹4در استرالیا بهکاربرده شده است زمانی که ویلنیز،

حاصل از توسعه شهری

راهنمای طراحی منیاطق مسیکونی حسیاس بیه حفیی آبزییان

 کاهش روانابها و دبیهای اوج حاصل از توسعههای شیهری

متیط را ارایه کرد ()8د مفاهیم طراحی شهری حساس به آب و

با کاهش سط نفوذناپذیری

تمامی مفاهیم مشابه بهکاررفته در کشورهای دیگیر ،بیه تلفییق

 افزایش ارزشافزوده و کاهش هزینیههای توسیعه شیهری بیا

کاربری زمیین و میدیریت آب ،خصوصیاً میدیریت چرخیهی آب

کاهش هزینههای توسعه در زیرساختهای زهکشی

شهری میپردازدد این مفاهیم شامل برداشت و یا بهبود کیفییت

 استفاده مجدد از آب

آب باران و فاضیالب بیهمنظور تیأمین آب موردنییاز در شیهرها

همانطور که در شکل  1نشان دادهشده اسیت ،طراحییشیهری

بهخصو

برای مصارف غیر آشامیدنی میباشدد

حساس به آب به دنبال به حداکثر رساندن فرصتی برای زندگی

طراحی شهری حساس به آب اهداف متفاوتی را دنبال می کنید

بهتر و بهرهبرداری مناسب از منابع ،اسیتفاده مجیدد و میدیریت

که در زیر به آن ها اشاره می شود:

آب و فاضالب بهمنظور ارت اء و حمایت از سیالمت انسیان و بیه

 حفاظت از سیستمهای طبیعی ،حفاظت و بهبود آبراهیههای

حداقل رساندن اثیرات شهرنشیینی بیر متیطزیسیت طبیعیی و

طبیعی در متیطهای شهری

چرخه آبی استد

1-Water sensitive urban design
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شکل  -1تعامل بین طراحی شهري حساس به آب ،محیط ساختهشده و چرخه آب شهري()9
برنامهریزي حساس به آب



مشوقهای اقتصادی 1:بهمنظور تشویق رفتار حسیاس

برنامهریزی حساس به آب یک رویکرد در راسیتای رسییدن بیه

بییه آب توسییط توسییعهدهندگان و صییاحبخانهها

توسعه پایدار است که در آن به مالحظیات آب در برنامیهریزی-

مشوقهای اقتصادی در اولویت به قیوانین و م یررات

شییهری و منط ییهای توجییه ویییهه میشییود ،هییدف برنامییهریزی

برای ایجاد چنین رفتاری توصیه میشود

حساس به آب ترویج ساختوساز و توسعه پاییدار اسیت و ایین-



مشارکت بخش خصوصی و بخش دولتیی :2همکیاری

اهییداف وبارتانیید از بهبییود برنامییههای زیسییتمتیطی بییرای

با سازمانهای غیردولتی و توسعهدهندگان خصوصی

کاربران ،افزایش منابع آب و بهبود کیفیت آن و کیاهش اثیرات-

میتواند اجرای مؤثر و کارآمد را در برداشته باشد

منفی سیالبها ،حفی اکوسیستم هیا و دسیتییابی بیه همیهی



آموزش و تبلیغات  3:اجیرای برنامیهریزی حسیاس بیه

اینها در یکراه م رونبهصرفه و با مشارکت شهروندان بنیابراین

آب بهخصییو

برنامهریزی حساس به آب ابعاد و اهداف اجتمیاوی ،اقتصیادی و

شییهروندان میباشیید ،شییواهد نشییان میدهیید کییه

زیستمتیطی را بهطور همزمان دنبال میکندد

شهروندان به این برنامهها والقه دارند و در این راستا

مجمووه حمایتهایی که برنامهریزی حساس به آب نیازمند آن
است وبارتاند از:

در سییط خییرد مسییتلزم مشییارکت

1-Economic incentives
–2-Public–civic partnerships (PCPs) and public
)private partnerships (PPPs
3-Publicity and education
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سرمایه گزاری مستمر در تبلیغات و آموزش در تمیام

ونوان "نوآوری و ظرفیتسازی برای ایجاد شهرهایحسیاس بیه

اقشار جامعه برای دسیتییابی بیه پاییداری ضیروری

آب استرالیا" صورت گرفت()12د تعاریف شهرهایحساس به آب

استد

اغلییب در میییان کییاربران آن بسیییار گونییاگون اسییت کییه اییین

توسییعه مییداوم دانییش :1یکپارچییه در نظییر گییرفتن

نشاندهنده پوشش گستردهی کاربردهیای چیارچوب شیهرهای

مدیریت آب و برنامهریزی شهری و منط های نیاز بیه

حساس به آب استد وبارت حساس به آب پارادایمیجدید را در

مطالعییات بیییشتییر و اثبییات آن توسییط پروژههییای

مدیریت یکپارچهی چرخه آب شهری ورضه میکنید کیه انیواع

آزمایشی داردد ()10د

گوناگونی از رشیتههای مهندسیی و ولیوم زیسیتمتیطی را بیا

شهر حساس به آب

خدمات آب ازجمله حفاظت از متیطهای آبی در مناطقشهری،

مفهوم شهرهای حساس به آب با یک الگوی جدید مدیریت آب

سازگار میسازدد ارزشهای اجتمیاوی و خواسیتههایی در میورد

شهری در ارتباچ است که این الگو حامی اسیتفاده از سیسیتم-

مکانهای شهری ،لزوما تصمیمگیری در مورد طراحییشیهری و

های آبی غیرمتمرکز میباشدد به نظر میرسید کیه ایینموضیوع

ازایییینرو ،فعالیتهیییای میییدیریت آب را کنتیییرل و هیییدایت

ابداوی استرالیایی است ()11د این مفهوم ابتدا در سیال  2004و

میکند()11د

در اسیاسنامه (  )COAG, 2010طیرح ملیی آب 2،کیه ییک

شکل  2پارامترهای انت ال به یک شهر حساس به آب را بیهطور

توافقنامه اصولی سیاسی میان دولتهای ایالتی و فدرالاسترالیا

خالصه نشان میدهید و همچنیین در جیدول  1بیهطور کامیل

برای مدیریت آب میباشد ،پدیدار شدد اولین اشاره بهاین مفهوم

تفاوت بین رژیم سنتی و رژیم حساس بیه آب نشیان داده شیده

دربندی از این توافقنامه بین دولتی در مورد طیرحملیی آب بیا

استد

1-Continuous development of knowledge
2-NWI
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شکل  -2شاخصهاي انتقال به شهر حساس به آب ()13
جدول  -1ویژگیهاي شهر حساس به آب در مقایسه با الگوي فعلی مدیریت آب شهري ما()14
ویژگی
مرزبندی
سیستم

رژیم سنتی

رژیم حساس به آب

کنترل تأمین آب ،سیستم فاضالب ،و

هدفهای چندگانهای برای آب که در چارچوبهای زمانی بلندمدت از سالمت و

سیالب بهمنظور رشد اقتصاد،جمعیت

بهداشت راهآبها و دیگرنیازهای بخشی مثل حملون ل ،تفریتی  /پاکیزگی و

و حفی سالمت ومومی

لطافت ،اقلیمی در سط خرد ،انرژی ،تولید غذا و ددد درنظر گرفتهشده استد
مدیریت انطباق پذیر ،یکپارچه و پایدار کل چرخه آبی(ازجمله کاربری زمین) که

رویکرد

بخشبندی کردن و بهینه ساختن

برای اطمینان یافتن از م اومترشدن در برابر شرایط غیرقطعی آب و هوایی و

مدیریتی

اجزای منفرد چرخه آب

اقلیمی در آینده ،و نیازمندیهای خدمات آب طراحیشده و دروینحال ،قابلیت
زندگی در متیطهای شهری را نیز باال میبردد

رشتههایی که با دقت بر موضووات

یادگیری بینرشتهای و با در نظر گرفتن ذینفعهای چندگانه در میان فضاهای

فنی و اقتصادی متمرکزشدهد

اجتماوی  ،فنی ،اقتصادی ،طراحی ،زیست بومی و ددد

ارایه

متمرکز ،خطی و ومدتاً مبتنی بر

راهحلهای متنوع و انعطافپذیر در م یاسهای چندگانه از طریق مجمووهای از

خدمات

پایههای فناوری و اقتصاد

رویکردها (فنی ،اجتماوی ،اقتصادی ،زیست بومی و ددد)

ن ش بخش

حکومت از جانب اجتماع آب را

ومومی

مدیریت میکندد

کارشناسی

ریسک

همکاری مدیریتی در مورد آب میان حکومت ،کسبوکار و اجتماوات

ریسکی که توسط حکومت ،قانونمند

ریسکی که از طریق ابزارهای بخش خصوصی و ومومی به اشتراک گذاشته و بین

و کنترلشده استد

آنها ت سیمشده استد
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 اهداف کلیدي شهرهاي حساس به آب

 به حداقل رساندن ورود و تأثیر آالینیدهها بیه سیسیتم-

تمام اهدافی که در رابطه با طراحیی شیهری حسیاس بیه آب و

فاضالب

برنامهریزی شهری حساس به آب ذکر شد نهایتاً بهونوان اهداف

 افزایش و ت ویت ذخیره آب

یک شهر حساس به آب بیان میشودد

 به حداقل رساندن استفاده از منابع آب آشامیدنی

 CSIROدر سال  200۶اهداف این مفهیوم را بیه شیرح ذییل

 تشویق و ت ویت استفاده مجدد از آب باران

مطرح نمود:

 ت ویت استفاده مجدد و تصفیه آب فاضالب

 مدیریت چرخه آب

 کاهش نیازهای آبیاری

 حفییی سییط حوضییه آبخیییز ،تغذیییه مجییدد و حفییی-

 تشویق و ت ویت تأمین فردی منظم آب

جریانهییای رودخانییهای بییر اسییاس کاربریهییای مفییید

 حفی ارزشهای زیستمتیطی مرتبط با آب

تعریفشده برای آنها

 حفی ارزشهای تفریتی مرتبط با آب ()15

 ممانعییت از آسیییبهای ناشییی از سیییالبها در منییاطق

 چارچوب شهرهاي حساس به آب:

توسعهیافته

شهرهای حساس به آب میتوانند بهونوان بهترین ن طیه اتصیال

 ممانعییت از فرسییایش بیشازحیید آبراهییهها ،شیییبها و

بین برنامهریزی شهری ،فیرم ساختهشیده شیهرها و چرخیهآب-

حاشیه رودخانهها

شهری توضی دهید کیه توسیط سیه جرییان آب قابیل شیرب،

 حفی و در صورت امکان بهبود کیفیت آب

فاضالب و سیالب تعریفشده استد

 به حداقل رساندن رسوبگذاریهای ناشی از آب

چارچوب کلی شهرهای حساس به آب با توجه به سهجریانآب

 حفاظت از پوشش گیاهی کنار رودخانهها

قابل شرب ،فاضالب و سیالب در راستای رسیدن به توسعهپایدار

 به حداقل رساندن ورود آالیندهها به آبهیای سیطتی و

متیطزیست در غالب شکل شماره  3بیانشده استد

زیرزمینی
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شکل  -3چارچوب شهرهاي حساس به آب()16

تجارب جهانی در زمینه شهرهاي حساس به آب

حسییاس بییه آب برنامهریزیشییده اسییت ،شییهر حسییاس بییه آب

تجربه شهر ملبورن براي تبدیلشدن به یک شهر حساس

نشاندهنده این است که چطور خدماترسیانی درزمینیهی آب،

به آب در سال 2014

ملبورن را قابل زندگی کندد یک شهر حساس به آب با زیر نظیر

شناخت نیاز استرالیا برای مدیریت آب کیه جمعییت شیهری را

داشتن ظرفیت به رضایت از زندگی ،ارتباچ و نیازهای رشیدآب-

بهتر پشتیبانی میکند ،با چالشهای اجتماوی و زیسیتمتیطی

شهری ،حال و آینده میتواند تعرییف شیود ،بیر همیین اسیاس

رو به افزایشی روبروست ()17د ملبورن دومین کالنشهر استرالیا

شکل شماره  -4مراحل رسیدن ملبورن به یک شهر حساس بیه

با  3۹00000نفر جمعیت در سال  ،2011یکی از گسیتردهترین

آب را نمایش میدهدد ()18د

شهرهای جهانی است که در آن در راستای رسیدن به یکشهر-
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محرک هاي سیاسی اجتماعی

شکل  -4مراحل تبدیل سیدنی به یک شهر حساس به آب()18
در این پهوهش چالشهای فعلی در سیستم آب ملبیورن را بیه-

جدید میشودد

شرح زیر ت سیمبندی کردند:

 )۶ظرفیتهای نارسای فرهنگی ،فنی و اجتماوی

 )1نیاز به دید قانعکننده نسبت به تغییرات

 )7متدود بودن پارادایم اقتصادی فعلی

 )2نیاز به تعهد بلندمدت از دودستگی سیاسی

درنتیجه با یک تصویر مشترک از آینده و ییک درک معمیول از

 )3قوانین باقیمانده از گذشته مانع از انجام رویکردهایجدیید

چالشهای فعلی مواجه شده با سیستم ،پروژه نشان میدهد که
چطور چنین چشماندازی دستآوردی از راهبرد اجراییی داشیته

میشودد
 )4ودم تعریف صتی و درست حدود و روابط در یکمسیر

باشدد در پایان راهبردهایی برای تبدیل ملبیورن بیه ییکشیهر-

 )5یکپارچگی باویث خلیق و ایجیاد پیچییدگیها و فرصیتها

حساس به آب در شکل  5ارایه میشودد

شکل  -5راهبردهایی براي تبدیل ملبورن به یک شهر حساس به آب ()18
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تجربه شهر مونی ولی 1در راستاي تغییر و دستتیابی بته
الگوي شهرهاي حساس به آب در سال :2016
در سال  201۶مطالعه در شهر مونی ولی انجیام شید کیه در آن
میزان انطباقپذیری این شهر با اهداف شهرهای حساس بیه آب
موردبررسی قرارگرفته استد اهداف جامع و فراگیر  7گانه شامل
موارد زیر میشوند:
اطمینان از مدیریت حسیاس بیه آب مناسیب افیزایش سیرمایه
اجتماوی دستیابی به ویدالت در خیدمات اساسیی و ضیروری
بهبییود بهییرهوری و کییارایی منییابع بهبیود سییالمت اکولییوژیکی
اطمینان از کیفیت فضای شهری ارت اء زیرساختهای سازگار و

شکل  -6عملکرد شهر مونی ولی در خصوص اهداف

قابل انطباقد در شکل شماره  ، ۶نتایج مربوچ بیه بخیش میونی

حساس به آب( )19

ولی(نشان دادهشده با خطچین آبیرنگ) با یک شهر چرخه آب
ایدهآلسازی شده(ناحیه سایه زدهشیده بیا آبیی روشین) میورد-

درنتیجه مطالعه تطبی ی شهر ،یک برنامه اقدام نه مادهای برای

م ایسه قرارگرفته اسیتد قابلمشیاهده اسیت کیه بیرای اهیداف

شورای شهر مونی ولی ارایه گردیده استد این اقدامات در ذیل

مدیریت آب ،بهرهوری و کارایی منابع ،کیفیت فضیای شیهری و

سه خط سیر تتول فهرست شدهاند که این مسیرها در شکل

زیرساختهای سازگار ،شهر مونی ولی بهخوبی به شهر چرخیه-

شماره  -7قابلتشخیو بوده ولی اولویت اقدام برای انجامشدن

آب معیار نزدیک اسیتد ن یو و کمبیود در تت یق ویهگیهیای

را منعکس نمیکندد اقدامات بهطور مت ابل ت ویتشده و

اهییداف سییرمایه

چارچوبی فراگیر را برای هدایت ایدهها در سراسر شورا تأمین

کلیییدی یییک شییهر چرخییه آب در خصییو

اجتماوی ،خدمات ضروری و سالمت اکولوژیکی آشکار استد

میکنند تا پیشرفت دقیقتری بهسوی آرمانهای یکشهر-
حساس به آب صورت پذیرد( )1۹د

1-Moonee Valley
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