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ی سطحی با تأکید بر  هاآب آوریجمع   منظوربه ی تهران هاکانال  سازیبهینه 

 شهرداری تهران( 15عوامل ژئومورفولوژیک )مطالعه موردی منطقه 
 

 3 سید فرهاد خدابخشی ، 2  پریسا رزاقی، 1 بهمن بیات

 تهران، ایران ، اسالمی واحد تهران مرکزی اد آزدانشگاه  ،محیطی ریزیبرنامههیدروژئومورفولوژی در  -کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی 1

 ، کرمانشاه، ایران. دانشگاه رازی کرمانشاه ،کارشناسی ارشد معماری 2

 ، تهران، ایران اسالمی واحد علوم تحقیقات آزاددانشگاه  ، شهری ریزیبرنامه -کارشناسی ارشد شهرسازی  2

 

 چکیده 

حاضر   پژوهش  از  تهران  هاکانال  سازیبهینههدف  ژئومورفولوژیک  هاآب   آوریجمع  منظوربهی  عوامل  بر  تأکید  با  سطحی  ی 

شهرداری تهران    15ی هیدرولوژیک منطقه  هاحوضه . این تحقیق بر روی  باشد یمشهرداری تهران(    15)مطالعه موردی منطقه  

وجه به عوارض ی نقشه با تو اصلی رو  4، 3های درجه پس از کشیدن کلیه کانال GIS افزارنرمصورت گرفته است. با استفاده از  

حوضه معابر،  و  زیرحوضه شهری  مشخصات  کلیه  و  شده  کامل  منطقه  هر بندی  متوسط  ارتفاع  محیط،  مساحت،  قبیل  از  ها 

و   ثقل حوضه  اراضی حوضه، مختصات مرکز  توسط    نیتریطوالنزیرحوضه، شیب  آب  آمد.    افزارنرممسیر حرکت  بدست  فوق 

سال و شدت بارش برای هر زیر حوضه بطور    5و    2ساعته با دوره بازگشت    24به مقادیر بارش  ابعاد هیدروگراف حوضه با توجه  

فراوانی، نقشه کاربری اراضی و روش منطقی حداکثر رواناب   –مدت    –جداگانه محاسبه شد و سپس با استفاده از رابطه شدت  

بازگشت   با دوره  ا  5و    2ایجاد شده  در  آمد  بدست  زیر حوضه  برای هر  اسال  با  زیرحوضهدامه  فیزیوگرافی  اطالعات  و  رائه  ها 

  مناطقی که احتمال بروز سیالب در آنها وجود دارد مشخص گردید. نتایج   Storm Cad  افزارنرمبه    هاکانالمشخصات مقاطع  

  ب روانا  با StormCAD افزارنرم  توسط  هیدرولیکی  تحلیل  از  حاصل  شده  استخراج  موجود  وضع  شبکه  هیدرولیکی   محاسبات

  بازگشت  دوره  با   سیالب  عبوردهی   توان  موجود  وضعیت  شهرداری در  15  منطقه  های کانال   از  مورد  196  که   داد   نشان  ساله  پنج

سال محاسبه گردید. نسبت دبی عبوری به ظرفیت مجرا    10ی اصلی منطقه با دوره بازگشت  ها کانالندارند. در ادامه    را  ساله  5

درصد است و طی محاسبات انجام شده چنانچه شهرداری   50کمتر از    افزارنرمهیدرولیکی  های اصلی در تحلیل  در برخی کانال

 .باشد بالمانع است هاکانالکردن این  ترکوچکمایل به تعریض معبر و 

 

 .روش منطقی ،ی تهرانشهردار 15منطقه  ی آب، هاکانالرواناب شهری، بهسازی های کلیدی:  واژه
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 مقدمه   -1

از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش  های عمدهاینده شهر تهران و تغییر کاربری قسمتبا توجه به رشد فز از آن که باعث  ای 

افزایش یافته است   های سطحیب آروان پذیری شهر در برابر  شود، آسیبو ... میآب  ، کوتاه شدن زمان تمرکز  خاک نفوذپذیری

شمالی    بخش کند. این مساله در  شهر را تهدید می  ،ی و جانی و صدمات مال   ی های مسکونگرفتگی معابر و ساختمانو خطر آب

میشهر   نزدیک  البرز  جنوبی  دامنه  به  در  که  که  رگبارهایی  زیاد،  شیب  دلیل  به  مناطق  این  در  است.  اهمیت  حائز  باشند 

به    ،دن بارکوهستان می تبدیل  با جریان  رواناببه سرعت  سیالب    د.نکنای به سمت شهر حرکت میهای واریزهگشته و همراه 

خطری است که مردم بسیاری از کشورها با آن مواجه بوده و در کل سیطره جهان به عنوان یکی از شدیدترین بالها در میان  

است.  نوع  15 شناخته شده  طبیعی  بالیای  اقتصادی،    از  توسعه  با  به سرعت  با سیالبها،  مرتبط  اقتصادی  ضایعات  و  خسارات 

انباشت و  تجمع  جمعیت،  حال    افزایش  در  بزرگ  های  رودخانه  سیالبی  های  دشت  در  اراضی  نادرست  کاربری  و  ها  سرمایه 

  7در تهران    از آنها در بخشهای مختلف استفاده بهینه نمود.   توانیماین در حالی است که با شناسایی این منابع    افزایش است.

روان  ابآرودخانه  را  سال  سرد  دوره  بارندگیهای  از  حاصل  بیشتر  که  بطور هادامنه ز  هایی  و  نموده  زهکشی  البرز  جنوبی  ی 

این منابع را طوری مدیریت نمود تا    توانیم،  هارودخانه. با مطالعات دقیق بر روی حوضه این  کنندیممستقیم وارد شهر تهران  

های  معرض فاضالب  بیش از اینکه بر پیکره شهر آسیب وارد ننمایند، و با توجه به نیاز به آب سالم در شهر از قرار گرفتن در

و مورد استفاده قرار گیرد. تغییرات کاربری، توسعه شبکه   آوریجمعهای حاصل  بآجلوگیری شود و روان  ها یآلودگشهری و  

 . گرددیم راهها و مناطق مسکونی موجب افزایش تولید رواناب و خطر سیالب

ها نیست و یا پس از نفوذ در زمین به صورت  ذب آن که خاک قادر به ج  شودیسطحی از آن مقدار آب باران تشکیل م  یهاآب 

از آنجاکه در    . (1381  )کردوانی،  کند یو جویبارها و رودها و غیره را ایجاد م  شودیچشمه سارها و امثال آن، از زمین خارج م

پذیر کردن آب نفوذ نا  ،هاب یتقطیع ش  ،قطع درختان و پوشش گیاهی  ،مختلف شهری به دلیل تغییر کاربری زمین  یهامحدوده

تحت    را  پایین و پست  یهاقسمت  باالدستبارش در سطوح    نیترمنسجم ساختمانی با کم  یها و بافت  هاابانیبخاطر آسفالت خ

سیل  تأثیر   مایجاد  ساختمان  دهد یقرار  برای  تهدیدی  سیل  این  لذا  خ  یهاو  دست  مهاابانیپایین  همینطور  ،  و  مختلف  عابر 

زیر   قسمت  در  چه  مترو  مشبکه  بوجود  زمین  سطح  قسمت  در  چه  و  رو    آوردیزمین  این  کانال از  بهسازی  و  های  شناسایی 

 واقع در منطقه الزم و ضروری است. رواناب آوریجمع 

ی فراوانی را از ارتفاعات  هازهکشهای عمرانی در آن،  ی با تمرکز جمعیت فراوان و توسعه طرحاپهنه عنوان  کالنشهر تهران به

ی جنوبی البرز زهکشی  هادامنههای دوره سرد سال را از  های حاصل از بارندگیرواناب  هارودخانه.  داردیمت  شمالی خود دریاف

سیل خیز هستند چرا   هارودخانهغالب این    .(1394و دیگران،    مجیدی هروی)  کنندیمنموده و بطور مستقیم وارد شهر تهران  

-اندک بوده و رواناب  هاآن  (شودیمرودخانه از واحد کوهستان خارج  جایی که  )که فاصله بین حوضه دریافت و بخش خروجی  

شهری   پیکره  وارد  کمی  زمان  مدت  در  بارندگی  از  حاصل  این  گردندیمهای  وسعت،  نظر  از  جزء    هاحوضه .  ی  ها حوضه نیز 

.  باشدیم یالب زیاد  های کوتاه مدت و تبدیل آنها به سنسبت به بارش  ها آن، بنابراین عکس العمل  گردند یمکوچک محسوب  

ی مترو  هاستگاهیاکه منجر به ورود آب به    1394( و سیل سال  1390کن )، سیالب رودخانه  ( 1366)سیالب گالبدره تهران  

گردید و موجب ریزش پل کن در خیابان فتح گردید از جمله مواردی است که اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را به اثبات 

 . رساند یم

به عنوان منابعی بهینه  توانندیم ها نیاهای سطحی از آن حیث دارای اهمیت است که رد و محاسبه ارتفاع روانابشناسایی، برآو

پژوهش   از  اساس هدف  این  بر  نمایند.  به تاسیسات شهری آسیب وارد  آنکه بخواهند  از  تلقی گردند، قبل  در مصارف مختلف 

تهران  هاکانال  سازیبهینه حاضر   موردی هاآب   ریآوجمع   منظوربهی  )مطالعه  ژئومورفولوژیک  عوامل  بر  تأکید  با  سطحی  ی 

 . باشدیمشهرداری تهران(  15منطقه 
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 روش کار  -2

های جنوبی واحد مورفوتکتونیکی البرز مرکزی  کوهشهر تهران در حاشیه شمالی واحد زمین ساختی ایران مرکزی و در مرز پای

این دو واحد ساختمانی موجب شده که از هر دو به طور مستقیم و غیرمستقیم واقع شده است. قرارگرفتن این شهر در مرز  

درجه  35دقیقه طول شرقی و بین  53درجه و  5151دقیقه تا  5درجه و  51و از نظر جغرافیایی در حد فاصل بین  تأثیر پذیرد

طح متوسط دریا در نواحی شمالی  دقیقه عرض شمالی گسترده شده است ارتفاع آن نسبت به س  59درجه و    35دقیقه تا    34و  

متر است در نتیجه شیب عمومی تهران شمال به جنوب است شهر تهران با    1100متر و در جنوب    1200متر، در مرکز    1700

به    730وسعتی حدود   شرق  از  البرز،  ارتفاعات  به  از شمال  مربع  به    یهمحدود ی  هاکوهکیلومتر  جنوب  از  و  شهربانو  بی  بی 

 . (118ص  ،1395،  1394گزارش ساالنه کیفیت هوای تهران در سال شود )یمکویر مرکزی ایران ختم  شمالی یهیحاش

سال    15منطقه   در  بر    1390تهران  بالغ  جمعیتی  دارای    638740با  بر    192610نفر  مشتمل  و    325313خانوار  مرد  نفر 

، از شمال به  رودیممناطق جنوبی تهران بشمار    این منطقه، که از  . (1390باشد )سالنامه آماری تهران،  زن مینفر    313427

متر از انتهای افسریه تا محل برق فشار قوی    1200خیابان شوش، از جنوب به کوه بی بی شهربانو، از شرق به خط ارتفاعی  

محد شوش  میدان  تا  سیمان  خیابان  تقاطع  از  اسالم  فدائیان  خیابان  به  غرب  از  و  خاوران  جاده  شمال  در  تهران  ود  سیمان 

شهرداری   15  منطقه  باشد.کیلومتر مربع می  29شود. مساحت این منطقه بدون احتساب شهرک خاورشهر و قیامدشت برابر  می

های منطقه  ( موقعیت کانال1)  شکل  باشد.متر کانال درجه یک، دو، سه و چهار می  699682متر معبر و    583896تهران دارای  

 دهد. را نشان می 15

 

 
شهرداری   15منطقه  معاونت فنی و عمران  منطقه )ی اصلی هیدرولوژی  هاحوضهوقعیت جغرافیایی  . م 1شماره  شکل  

 تهران(

منطقه   گردآوری شده،  اطالعات  درجه    101،31  دارای  15براساس  کانال  درجه    639،6  ،1متر  کانال  متر    377،205  ،2متر 

درجه   درجه    564،456و    3کانال  کانال  بمیزان    ،4متر  جمع  684،699جمعاً  کانال  روانابمتر  سطحی  آوری    باشد یمهای 

 . شهرداری تهران( 15معاونت فنی و عمران منطقه )

  600ع( در باند تندروی این بزرگراه در هر دو طرف لوله پلی اتیلن به قطر  )  ی علآوری رواناب سطحی بزرگراه امام  برای جمع 

باد در ضلع غربی بزرگراه )در قسمت باند کندرو( لوله از جنس  میلیمتر تعبیه شده است. همچنین از بزرگراه بعثت تا دولت آ

به قطر   اتیلن  به قطر  میلی   1000پلی  انتها  برای  میلی   1200متر و در  امام علی که    آوریجمع متر  بزرگراه  القعر  رواناب خط 

 .(15منطقه اری اظهارات معاون وقت فنی و عمران شهرد) افتد، اجرا شده استدر بزرگراه بعثت اتفاق می قاًیدق
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 رحوضه،یز  هر   یاصل  آبراهه  عنوانبه  3  درجه  بهم   متصل   یهاکانال  نیتریطوالن  گرفتن   نظر  در  و   ها رحوضه یز  شدن  مشخص  با

پوشش سطح ایجاد    نکهیا  به  توجه  با.  دیآیم   بدست  GIS  افزارنرم  از  استفاده  با  رحوضهیز  هر  بیش  و  یاصل  آبراهه  بیش  و  طول

ای دخالت داده شد.  ای و جریان جویچه در محاسبات جریان ورقه=n 1/0باشد  ها بتن میتمامی کانال  رواناب آسفالت و پوشش

ی محاسبه گردید. با توجه به توضیحاتی که در فصل دوم داده شد با  اچهیجوی و  اورقهبا استفاده از مقادیر فوق، زمان جریان  

ی و اچهیجو، سرعت آب در آبراهه اصلی محاسبه شد و از مجموع کل زمان  هاآبراههاستفاده از فرمول مانینگ و ابعاد هر یک از  

از جمله مشخصه اورقه آمد.  تمرکز بدست  اصلی، زمان  آبراهه  بازگشت،  ی و حرکت جریان در  بارش، تداوم، شدت، دوره  های 

استفاده هر کدا قابل  یا مقادیر  این مشخصه توزیع زمانی و مکانی آن است که در فصل دوم نحوه محاسبه و  از  به مبانی  م  ها 

 هیدرولوژیکی مورد استفاده اشاره شد. 

گیرند، دوره  ها که در این درجه قرار میای از ابعاد کانالو طیف گسترده  3های درجه  ها بر کانالسازیبا توجه به تمرکز مدل

که کانال درجه فته شود. در صورتیسال در نظر گر  10یا    5بر حسب درجه اهمیت کانال،    3های درجه  بازگشت طراحی کانال

ساله اقدام نموده   2تراکم به بررسی سیالب  ساله را نداشته باشد، لذا در مناطق مسکونی کم  5موجود، توان گذردهی سیالب    3

و بر اساس قضاوت مهندسی، طرح بهسازی هیدرولیکی خود جهت افزایش ظرفیت و یا پذیرش وضع موجود را ارائه و در نهایت  

 ٪   41/ 7تهران    15نماید. کاربری اراضی منطقه  های پیشنهادی را اعالم میهای اجرایی طرحوجه به شرایط منطقه، اولویتبا ت

درصد مساحت این منطقه   67باشد. بنابراین بیش از می کاربری فضای سبز ٪ 7/25دارای کاربری مسکونی و  15اراضی منطقه 

کنند. با این وجود نگارنده ابتدا محاسبات رواناب را با در نظر گرفتن دوره  دخالت می  ساله در محاسبه رواناب  2با دوره بازگشت  

ساله را نباشد با بررسی کاربری زیر حوضه کانال   5دهد و در صورتیکه کانال موجود پاسخگوی رواناب ساله انجام می 5بازگشت 

  گردد طرح بهسازی کانال ارائه می  غیر اینصورت  در  .ابد ی یمسال تغییر    2مزبور، چنانچه کاربری مسکونی باشد دوره بازگشت به  

 . (2)شکل 

 
 )نگارنده( 15های موجود جمع کننده در سطح منطقه  وضعیت هیدرولیکی کانال  نقشه   .2شماره  شکل  
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 نگارنده() ازینهای جمع کننده موجود با ظرفیت بیش از حد  . نقشه موقعیت کانال3شماره  شکل  

 

 ها افتهی  -3

بطور    15های کارشناسی مجهز شهرداری منطقه  شهرداری تهران توسط اکیپ  15منطقه  سطح    4و    3های درجه  کانال   تمامی 

کامل مورد بازدید میدانی قرار داد و برای هر معبر و کانال فرم ویژه معبر و در صورت لزوم فرم ویژه آبگرفتگی تکمیل کرد.  

با هماهنگی مسئولین قنوات و مسیل کانال  15منطقه    هاینگارنده  از  بازدید  انجام  به  اصلی موجود در  شهرداری نسبت  های 

اقدام و مستندات الزم از وضعیت موجود آنها شامل عکس و شرح وضعیت موجود تهیه کرد. پس از بازدید تناقضاتی    15منطقه  

شهریور یا امام علی در    17کمکی  های موجود در طرح جامع مشاهده شد از جمله تونل  های برداشتی محقق با کانالبین کانال

فنی مهندسی شهرداری تهران وجود داشت، در حالیکه در واقعیت چنین طرحی اجرا نشده و    دریافتی از سازمان  GISی  هاهیال

تناقضات   از دیگر  بود.  انجام شده  علی  امام  بزرگراه  لوله گذاری  کانال  توانیمدر عمل  والفجر و شهرک کاروان به مسیر  های 

 ه نمود.اشار

تهران، مشکالت عنوان شده    15اطالعات از کارشناسان و مسئولین شهرداری منطقه    آوریجمعبا توجه به بازدیدهای میدانی و  

 . ردیگیمبرای شبکه اصلی در ادامه به اختصار مورد بررسی قرار 

، بایستی شکسته شود تا امکان  اندشدههای بازدیدی که جوش داده  نیاز به الیروبی دارد همچنین دریچه کانال بزرگراه بعثت،  

دسترسی و بازدید از آن فراهم گردد. تیره بودن آب داخل کانال نشانگر ورود فاضالب خانگی و پساب صنعتی به آن بوده که  

 بایستی مورد توجه قرار گیرد.
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شهرزاد: خدمات    گاریرست  و  شهرزاد  هایخیابان  تقاطع  رسوبگیر  حوضچه  در  توجه  قابل   زبالهانباشت    کانال  داخل  و  مقدم 

تیره شهرداری،    به   ورودی  کانال  کف  فرسایش،  محل  این  در  فاضالب  شدید  بوی  و  حوضچه  به  ورودی  جریان  بودن  موتوری 

 .رسوبگیر حوضچه از خروجی تونل محل  در آشغالگیر نصب به نیاز آرماتورها و شدن نمایان و حوضچه

  تونل   مجاورهای  مغازه  و  منازل  فاضالب  نل جهت بازبینی و الیروبی، تخلیهوجود منهول دسترسی به تو  عدم  شهریور:  17تونل  

 ی گذشتههاسالعدم الیروبی و بازرسی در  ، مذکور

های  انداختن زباله   تله  به  باعث  بطوریکه  آرماتورها  شده  نمایان  و   کانال  کف  عمدة  هایقسمت   در  توجه  قابل   شیفرسا  کانال ابوذر:

 مناطق   فاضالب  تخلیه،  کانال  کف  از  کمی  نسبتأ   ارتفاع  در  عرض کانال   از  تأسیساتیهای  لوله   ورعب  .است  شده  کانال  در  موجود

 ابوذر کانال  به نظامی مسکونی

کاروان:   شهرک  )  کانال  به  کاروان  شهرک  فاضالب  شبکه  مجاز  غیر  تخلیهکانال  روانابمذکور  مدیریت  جامع  شهر طرح  های 

کانال   فاضالب  و  آب  شرکت   توسط  شده  اجرا  کاروان،  و  مشیریه  هایرکشه  فاضالب  شبکه  مجاز  غیر  تخلیه،  تهران(   به 

 های شهر تهران(.)طرح جامع مدیریت رواناب .باروتکوبی

باروتکوبی: ، آنها  تثبیت  به  نیاز  و  کانال  مجاور  هایزمین  شیب  بودن  تند،  هابازه  برخی  در  ساختمانیهای  نخالهانباشت    کانال 

 مذکور کانال  به خام فاضالب تخلیه

 زباله داخل کانال  تجمع ، تخلیه روغن سوخته داخل کانال در بلوار شاه آبادیکانال اصفهانک: 

 های مسگرآباد بودن منهول ورودی ابتدای کانال واقع در کوه نامناسب کانال مسعودیه:

های  زباله در حوضچه  تجمع ، نهای فوق در اثر احداث بزرگراه آزادگاهای دسترسی به کانالشدن منهول کور : Cو  Aهای کانال

 رسوبگیر 

 بودن منهول واقع در کنار پادگان قصر فیروزه و تجمع زباله در آن  نامناسب کانال والفجر:
 

 ها حوضهزیر    ارائه و تحلیل نتایج محاسبه رواناب  -1-3

شهری و    یهایکاربرا توجه به  و اصلی بر روی نقشه ب  4و    3های درجه  پس از ترسیم کلیه کانال  GIS  افزارنرمبا استفاده از  

ارتفاع متوسط هر  کامل شده و کلیه مشخصات تک تک زیرحوضه   15بندی منطقه  معابر، حوضه از قبیل مساحت، محیط،  ها 

حوضه،   ثقل  مرکز  مختصات  حوضه،  اراضی  شیب  توسط    نیتریطوالن زیرحوضه،  آب  حرکت  آمد.    افزارنرممسیر  بدست  فوق 

بازدیدهای  به  توجه  با  و کاربرگ  سپس  و  میدانی  وارد گردید  کانال در محاسبات  عمق  و  عرض  کانال؛  هر  برای  پر شده  های 

ی و در نهایت زمان  اچه یجوی، زمان جریان  اورقهتوسط آن سرعت آب در کانال، زمان حرکت جریان در کانال، زمان جریان  

 تمرکز بدست آمد. 

ارتفاع متوسط بدست آمد،    GIS  افزارنرمهر زیر حوضه با استفاده از  بندی برای  ، پس از حوضه15بات رواناب منطقه  در محاس

و با فرض تداوم بارندگی برابر زمان تمرکز زیرحوضه، شدت بارش برای هر زیرحوضه محاسبه گردید. بارش    CAlt.RPضریب  

بازگشت    24 با دوره  برای هر زیر حوضه بطور جداگانه محاسبه شد و    5و    2ساعته  بارش  رابطه سال و شدت  سپس توسط 

Rational    سال برای هر زیر حوضه بدست آمد. کلیه مشخصات و محاسبات   5و    2حداکثر رواناب ایجاد شده با دوره بازگشت

 است. ( موجود1مربوط به رواناب زیرحوضه ها در جدول )
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 نگارنده( ها ) مشخصات و محاسبات رواناب زیرحوضه    . 1شماره    جدول

نام زیر 

 حوزه 

مساحت 

)کیلومتر 

 مربع(

ارتفاع 

متوسط 

حوضه  

 )متر( 

شیب  

آبراهه 

اصلی 

)%( 

 

 

-طوالنی

ترین 

مسیر 

حرکت  

 آب )متر(

ضریب  

رواناب 

(C) 

 مشخصات هیدرولیکی )متر( ابعاد کانال ) متر( 

عرض 

کانال 

 bاصلی  

ارتفاع 

کانال 

 Hاصلی  

شعاع 

 لوله 
R 

شعاع 

 هیدرولیکی 

 R)متر(  

سرعت  

آب در  

کانال 

اصلی 

 V  )متر(

زمان 

حرکت  

جریان در  

کانال 

انتقال 

Tf(min ) 

1 007/0 06/1157 1/0 8/158 65/0 65/0 35/0  11/0 49/0 35/5 

2 002/0 88/1155 6/2 8/64 65/0 5/0 4/0  11/0 48/2 43/0 

3 033/0 69/1152 1/0 4/262 65/0 65/0 35/0  11/0 49/0 84/8 

4 004/0 46/1152 8/3 5/255 65/0 5/0 4/0  11/0 00/3 42/1 

5 019/0 73/1154 8/3 1/226 65/0 5/0 4/0  11/0 00/3 25/1 

6 011/0 23/1161 6/2 9/156 65/0 5/0 4/0  11/0 48/2 05/1 

7 039/0 61/1149 9/3 0/192 65/0 5/0 3/0  09/0 72/2 18/1 

8 004/0 98/1145 9/3 5/232 65/0 5/0 3/0  09/0 72/2 43/1 

9 001/0 53/1152 11 8/41 65/0 5/0 4/0  11/0 11/5 14/0 

10 020/0 99/1159 7/5 1/293 65/0 5/0 4/0  11/0 68/3 33/1 

11 016/0 57/1145 8/2 1/148 65/0 4/0 25/0  08/0 02/2 22/1 

12 024/0 45/11 8/2 3/458 65/0 5/0 45/0  12/0 69/2 84/2 

13 006/0 08/1157 7/5 2/52 65/0 5/0 4/0  11/0 68/3 24/0 

14 014/0 85/1152 1/0 2/354 4/0 4/0 4/0  10/0 45/0 00/13 

15 067/0 69/1147 5/2 4/370 65/0 4/0 4/0  10/0 27/2 72/2 

16 003/0 21/1134 4/5 9/210 65/0 6/0 4/0  12/0 77/3 93/0 

17 009/0 54/1130 4/5 8/224 65/0 6/0 4/0  12/0 77/3 99/0 

18 053/0 66/1140 6/4 6/443 4/0 5/0 45/0  12/0 45/3 14/2 

19 012/0 48/1134 2/3 6/326 65/0 5/0 45/0  12/0 88/2 89/1 

20 007/0 22/1132 7/4 8/362 65/0 6/0 4/0  12/0 52/3 72/1 

21 010/0 26/1130 4/5 3/89 65/0 6/0 4/0  12/0 77/3 40/0 

22 028/0 64/1130 1/2 1/180 4/0 5/0 4/0  11/0 23/2 34/1 

23 009/0 27/1123 1/0 9/349 65/0 5/0 4/0  11/0 49/0 97/11 

24 028/0 86/1150 5/943 2/95 65/0 35/0 15/0  03/0 68/19 08/0 

25 005/0 51/1130 6/2 1/62 65/0 5/0 4/0  11/0 48/2 42/0 

26 016/0 4/1143 2/2 8/218 4/0 5/0 5/0  13/0 47/2 48/1 

27 033/0 72/1135 3 8/150 65/0 6/0 5/0  14/0 06/3 82/0 
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28 010/0 93/1139 2/3 8/525 65/0 5/0 45/0  12/0 88/2 05/3 

29 005/0 37/1129 1/2 9/88 65/0 5/0 4/0  11/0 23/2 66/0 

30 016/0 44/1121 1/1 3/105 7/0 6/0 1/0  02/0 56/0 11/3 

31 003/0 46/1119 7/5 0/69 15/0 3/0 15/0  03/0 49/1 77/0 

32 004/0 5/1135 6/0 9/260 65/0 5/0 5/0  13/0 29/1 37/3 

33 039/0 26/1149 4/3 0/499 65/0 35/0 2/0  06/0 96/1 24/4 

34 031/0 44/1126 4/3 0/120 4/0 5/0 5/0  13/0 07/3 65/0 

35 106/0 42/1145 4 8/968 65/0 6/0 55/0  14/0 65/3 42/4 

36 002/0 42/1145 1/4 8/127 65/0 6/0 4/0  12/0 28/3 65/0 

37 038/0 12/1104 2/1 9/506 2/0 7/0 4/0  13/0 85/1 57/4 

38 011/0 41/1149 4 6/693 65/0 6/0 55/0  14/0 65/3 16/3 

39 007/0 64/1118 7/0 9/265 65/0 5/0 45/0  12/0 35/1 29/3 

40 062/0 79/1114 7/0 2/289 65/0 5/0 5/0  13/0 39/1 46/3 

41 052/0 58/1150 4 7/699 65/0 65/0 6/0  16/0 86/3 02/3 

42 036/0 46/1108 9/5 0/1245 2/0 55/0 4/0  12/0 85/3 39/5 

43 008/0 34/1108 6/2 4/382 15/0 5/0 45/0  12/0 59/2 46/2 

44 076/0 54/1149 3/0 7/127 65/0 5/0 5/0  13/0 91/0 33/2 

45 059/0 3/1111 6/2 1/618 65/0 5/0 5/0  13/0 69/2 83/3 

46 038/0 92/1146 6/3 3/1143 65/0 5/0 4/0  11/0 92/2 52/6 

47 134/0 11/1131 7/5 9/249 4/0 3/0 15/0  03/0 49/1 80/2 

48 061/0 86/1125 7/0 5/264 65/0 5/0 5/0  13/0 39/1 16/3 

49 018/0 09/1102 1 8/303 05/0 35/0 2/0  06/0 06/1 77/4 

50 003/0 07/1103 5/1 1/188 7/0 5/0 45/0  12/0 97/1 59/1 

 

 ساله  5تحلیل نتایج محاسبات هیدرولیکی شبکه وضع موجود با دوره بازگشت    -3-2

زیر   رواناب  میزان  محاسبه  از  مقاطع    هاحوضه پس  شدن  مشخص  و    ها کانالو  ها  زیرحوضه  فیزیوگرافی  اطالعات  ارائه  با 

جدول    مناطقی که احتمال بروز سیالب در آنها وجود دارد مشخص گردید.   Storm Cad  افزارنرمبه    هاانالکمشخصات مقاطع  

 StormCAD  افزارنرممحاسبات هیدرولیکی شبکه وضع موجود استخراج شده حاصل از تحلیل هیدرولیکی توسط    ج ی( نتا2)

در وضعیت موجود توان عبوردهی سیالب با   15لهای منطقه  مورد از کانا  196دهد. مشخص شد  با رواناب پنج ساله را نشان می

 ساله را ندارند.  5دوره بازگشت 
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 نگارنده( سال )   5نتایج محاسبات هیدرولیکی شبکه وضع موجود با دوره بازگشت    .2شماره    جدول

نام 

 مسیر 

طول  

 کانال 

 )متر( 

 متر( ابعاد مجرا )میلی 

دبی  

(L/s ) 

ظرفیت  

ا رمج

(L/s ) 

نسیت  

دبی  

وری به عب

ظرفیت  

 مجزا )%(

سرعت  

متوسط 

(m/s ) 

 شیب 

(m/m ) 

 عمق آب 

 )متر( 

وضعیت 

 هیدرولیکی 
 ارتفاع  عرض

شعاع 

 لوله 

1609-
CO 

6/128 500 500  2/301 49/321 7/93 27/1 003/0 47/0  

1611-
CO 

0/89 500 500  08/111 49/321 6/34 01/1 003/0 22/0  

1612-
CO 

9/21 500 500  79/125 49/321 1/39 05/1 003/0 24/0  

1-E 5/130 450 300  26/209 35/24 2/859 1/3 001/0 63/0 × 

2-E 9/702 450 300  31/207 67/67 3/306 07/3 006/0 43/0 × 

3-E 6/691 450 300  55/43 47/68 6/63 03/1 006/0 24/0  

4-E 3/7 600 500  43/585 43/503 3/116 95/1 004/0 56/0 × 

4-E 5/966 300 300  83/253 29/128 9/197 64/5 007/0 56/0 × 

5-E 9/1029 250 300  75/317 53/162 5/195 47/8 007/0 68/0 × 

6-E 9/93 600 500  14/785 26/493 2/159 61/2 004/0 73/0 × 

7-E 9/114 600 500  7/329 6/492 9/66 51/1 004/0 36/0  

8-E 2/460 300 300  58/183 99/120 7/151 08/4 006/0 51/0 × 

9-E 8/112 400 450  75/176 51/349 6/50 7/1 009/0 26/0  

10-E 8/628 400 450  64/58 17/301 5/19 14/1 007/0 13/0  

11-E 2/19 400 450  5/208 17/301 2/69 56/1 007/0 33/0  

12-E 7/448 300 300  04/29 55/122 7/23 9/0 006/0 25/0  

13-E 3/174 600 550  76/10 15/656 6/1 56/0 006/0 03/0  

14-E 6/175 600 550  95/71 15/656 11 1/1 006/0 11/0  

15-E 8/194 300 300  83/81 56/74 7/109 82/1 002/0 45/0 × 

16-E 9/78 400 400  44/167 02/267 7/62 52/1 007/0 28/0  

17-E 9/104 400 400  78/223 02/267 8/83 61/1 007/0 35/0  

18-E 7/312 400 400  76/93 72/202 3/46 08/1 004/0 22/0  

19-E 0/149 300 400  21/78 42/61 3/127 65/0 001/0 49/0 × 

21-E 7/344 300 100  73/69 22/1 3/5710 65/4 006/0 2/0 × 

22-E 2/8 300 400  52/129 19/61 7/211 08/1 001/0 77/0 × 

23-E 4/31 300 400  18/155 19/61 6/253 29/1 001/0 9/0 × 

24-E 2/347 300 100  63/31 22/1 8/2599 11/2 006/0 15/0 × 
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26-E 2/90 400 400  53/377 66/175 9/214 36/2 004/0 76/0 × 

27-E 3/328 300 100  98/67 11/1 6125 53/4 005/0 21/0 × 

29-E 4/10 400 400  98/323 66/175 4/184 02/2 003/0 67/0 × 

30-E 6/328 300 100  16/108 1/1 3/9845 21/7 005/0 25/0 × 

32-E 6/171 400 400  27/245 66/175 6/139 53/1 003/0 53/0 × 

33-E 2/322 300 150  84/72 75/6 7/1079 24/3 006/0 25/0 × 

35-E 4/10 400 400  51/189 66/175 9/107 18/1 003/0 43/0 × 

36-E 6/321 300 150  72/21 68/6 3/325 97/0 006/0 16/0 × 

38-E 7/102 400 400  33/177 66/175 101 11/1 003/0 4/0 × 

39-E 9/324 300 150  53/81 92/6 4/1178 62/3 006/0 26/0 × 

41-E 6/93 400 400  58/122 66/175 8/69 02/1 003/0 3/0  

42-E 9/324 300 100  01/12 16/1 2/1034 8/0 005/0 11/0 × 

43-E 8/90 400 400  05/35 66/175 20 74/0 003/0 12/0  

44-E 2/12 400 400  19/126 66/175 8/71 03/1 003/0 31/0  

45-E 6/324 300 100  63/94 15/1 4/8217 31/6 005/0 23/0 × 

46-E 6/288 500 350  68/740 96/212 8/347 23/4 003/0 98/0 × 

47-E 0/11 500 350  75/732 01/222 330 18/4 004/0 94/0 × 

48-E 8/212 300 100  81/4 38/1 1/348 63/0 007/0 07/0 × 

49-E 5/211 300 100  36/85 4/1 4/6076 69/5 008/0 21/0 × 

51-E 0/175 550 550  89/212 69/473 9/44 32/1 004/0 29/0  

52-E 5/215 300 150  92/77 07/7 1102 46/3 006/0 25/0 × 

53-E 5/193 300 150  94/10 36/3 5/325 49/0 001/0 16/0 × 

55-E 8/8 550 550  96/177 75/464 3/38 24/1 004/0 26/0  

56-E 4/213 300 150  09/10 03/7 6/143 72/0 006/0 12/0 × 

58-E 7/195 550 550  66/230 11/474 7/48 35/1 004/0 31/0  

59-E 0/214 300 100  28/109 98/0 11134 29/7 004/0 26/0 × 

61-E 1/301 550 550  91/174 04/474 9/36 26/1 004/0 25/0  

 

 ساله   2وضعیت موجود شبکه با دوره بازگشت    -3-3

( بازگشت  3جدول  دوره  با  شبکه  موجود  وضعیت  نشان    2(  را  کانالدهدیمساله  جدول  این  در  وضعیت  .  دارای  که  هایی 

مسیرهایی   از  دسته  آن  هستند  بحرانی  بازگشت    باشندیمهیدرولیکی  دوره  با  سیالب  پاسخگوی  .  اندنبودهسال    5و    2که 

مسیرهایی    ییهاکانال از  دسته  آن  دار هستند  مسئله  هیدرولیکی  وضعیت  دارای  دوره    باشندیم که  با  پاسخگوی سیالب  که 

آنها    اندنبودهسال    5بازگشت   بازگشت  دوره  مذکور،  مسیرهای  اراضی  کاربری  به  توجه  با  تحلیل    باشد یم سال    2ولی  در  و 

 ساله هستند.  2هیدرولیکی پاسخگوی سیالب 
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 نگارنده( سال )  2نتایج محاسبات هیدرولیکی شبکه وضع موجود با دوره بازگشت    . 3شماره  جدول  

 نام مسیر 

طول  

 کانال 

 )متر( 

 متر( ابعاد مجرا )میلی 

دبی  

(L/s ) 

ظرفیت  

مجزا 

(L/s ) 

نسیت  

دبی  

عبوری 

به 

ظرفیت  

 مجرا )%(

سرعت  

متوسط 

(m/s ) 

 شیب 

(m/m ) 

 عمق آب 

 )متر( 

وضعیت 

 هیدرولیکی 
 ارتفاع  عرض

شعاع 

 ه لول

1-E 5/130 450 300  2/67/163 35/24 672 42/2 001/0 57/0 بحرانی 

2-E 9/702 450 300  72/161 67/67 239 4/2 006/0 39/0 بحرانی 

4-E 5/966 300 300  53/198 29/128 8/154 41/4 007/0 51/0 بحرانی 

5-E 9/1029 250 300  52/248 53/162 9/152 63/6 007/0 62/0 بحرانی 

6-E 9/93 600 500  3/598 26/493 3/121 99/1 004/0 58/0 بحرانی 

8-E 2/460 300 300  58/143 99/120 7/118 19/3 006/0 47/0 بحرانی 

21-E 7/344 300 100  54/54 22/1 2/4466 64/3 006/0 19/0 بحرانی 

22-E 2/8 300 400  55/100 19/61 3/164 84/0 001/0 61/0 بحرانی 

23-E 4/31 300 400  49/119 19/61 3/195 99/0 001/0 71/0 بحرانی 

24-E 2/347 300 100  74/24 22/1 4/2033 65/1 006/0 14/0 بحرانی 

26-E 2/90 400 400  84/284 66/175 2/162 78/1 003/0 6/0 بحرانی 

27-E 3/328 300 100  17/53 11/1 6/4790 54/3 005/0 19/0 بحرانی 

29-E 4/10 400 400  52/244 66/175 2/139 53/1 003/0 53/0 بحرانی 

30-E 6/328 300 100  6/84 1/1 3/7700 64/5 005/0 23/0 بحرانی 

32-E 6/171 400 400  53/186 66/175 2/106 16/1 003/0 42/0 بحرانی 

33-E 2/322 300 150  97/56 75/6 5/844 53/2 006/0 23/0 بحرانی 

36-E 6/321 300 150  99/16 68/6 4/254 79/0 006/0 15/0 بحرانی 

39-E 9/324 300 150  77/63 92/6 7/921 83/2 006/0 24/0 بحرانی 

42-E 9/324 300 100  4/9 16/1 9/808 65/0 005/0 1/0 بحرانی 

45-E 6/324 300 100  02/74 15/1 1/6427 93/4 005/0 21/0 بحرانی 

46-E 6/288 500 350  15/561 96/212 5/263 2/3 003/0 77/0 بحرانی 

47-E 0/11 500 350  15/553 01/222 2/249 16/3 004/0 74/0 بحرانی 

48-E 8/212 300 100  77/3 38/1 2/272 59/0 007/0 07/0 بحرانی 

49-E 5/211 300 100  42/63 4/1 7/4514 23/4 008/0 19/0 بحرانی 

52-E 5/215 300 150  95/60 07/7 9/861 71/2 006/0 23/0 بحرانی 

53-E 5/193 300 150  56/8 36/3 6/254 4/0 001/0 15/0 بحرانی 

56-E 4/213 300 150  76/7 03/7 5/110 68/0 006/0 11/0 بحرانی 

59-E 0/214 300 100  81/79 98/0 4/8131 32/5 004/0 23/0 بحرانی 
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63-E 5/215 300 100  9/13 97/0 4/1439 93/0 004/0 12/0 بحرانی 

66-E 3/306 300 100  75/12 55/0 2302 85/0 001/0 14/0 بحرانی 

69-E 8/290 300 100  61/12 54/0 5/2352 84/0 001/0 15/0 بحرانی 

70-E 1/327 300 100  75/91 63/1 1/5629 12/6 01/0 2/0 بحرانی 

71-E 9/338 300 100  49/99 6/1 2/6214 63/6 01/0 21/0 بحرانی 

76-E 4/67 400 150  43/57 76/6 5/849 55/2 006/0 23/0 بحرانی 

80-E 6/346 300 150  84/140 78/8 6/1603 26/6 01/0 29/0 بحرانی 

81-E 6/445 400 150  17/28 85/3 8/731 94/0 004/0 16/0 بحرانی 

2-p 4/551 600 500  69/704 09/643 6/109 35/2 007/0 54/0 بحرانی 

6-p 8/300 600 500  04/1066 21/521 5/204 55/3 005/0 9/0 بحرانی 

9-p 3/587 500 500  92/209 5/209 2/100 84/0 001/0 5/0 بحرانی 

10-p 9/29 600 500  66/1067 85/586 9/181 56/3 006/0 82/0 بحرانی 

13-p 1/195 500 600  34/702 66/610 115 34/2 007/0 67/0 بحرانی 

15-p 8/364 500 500  47/299 54/231 3/129 2/1 002/0 62/0 بحرانی 

21-p 8/283 500 500  84/796 81/329 6/241 18/3 003/0 06/1 بحرانی 

22-p 3/32 500 500  27/781 38/383 8/203 12/3 004/0 91/0 بحرانی 

23-p 6/335 500 350  7/324 38/217 4/149 85/1 003/0 48/0 بحرانی 

24-p 8/9 600 500  25/675 27/541 8/124 25/2 005/0 6/0 بحرانی 

70-p 1/633 300 100  91/156 24/1 2/12638 46/10 006/0 27/0 بحرانی 

108-p 0/238 300 100  59/25 05/1 9/2431 71/1 004/0 15/0 بحرانی 

1615-
CO 

 بحرانی 28/0 002/0 31/1 1/453 15/10 97/45  200 350 2/279

1628-
CO 

 بحرانی 45/0 032/0 58/4 5/115 72/793 08/917  400 500 3/192

16130-
CO 

 بحرانی 41/0 018/0 3/21 3955 12/12 23/479  150 300 2/87

1631-
CO 

 بحرانی 42/0 018/0 57/22 1/4168 18/12 73/507  150 300 9/182

1643-
CO 

 بحرانی 24/0 027/0 32/3 1/128 51/181 48/232  200 350 5/219

1646-
CO 

 بحرانی 27/0 028/0 4 5/150 13/186 17/280  200 350 1/170

1647-
CO 

 بحرانی 55/1 005/0 87/16 2/1627 45/54 11/886  150 350 0/96

1648-
CO 

 بحرانی 21/1 01/0 32/7 5/360 24/325 46/1172  400 400 4/383

1649-
CO 

 بحرانی 24/1 01/0 48/7 1/368 24/325 3/1197  400 400 8/322
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1650-
CO 

 بحرانی 17/0 014/0 55/4 5/3564 91/1 21/68  100 300 0/342

 

 های اصلی وضعیت هیدرولیکی کانال  -4-3

  ها کانالساله نشان داده شده است. نسبت دبی عبوری به ظرفیت مجرا در این    10( مسیرهایی با دوره بازگشت آنها  4جدول )

ات انجام شده چنانچه شهرداری مایل به تعریض معبر و  درصد است و طی محاسب  50کمتر از    افزارنرمدر تحلیل هیدرولیکی  

 کردن کانال باشد این کار بالمانع است. ترکوچک 

 

 ( هنگارندسال )  10نتایج محاسبات هیدرولیکی مسیرهای اصلی با دوره بازگشت    . 4شماره  جدول  

نام 

 مسیر 

طول  

 کانال 

 )متر( 

 متر( ابعاد مجرا )میلی 

دبی  

(L/s ) 

ظرفیت  

مجرا 

(L/s ) 

  نسیت

دبی  

عبوری 

به 

ظرفیت  

 مجرا )%(

سرعت  

متوسط 

(m/s ) 

 شیب 

(m/m ) 

عمق 

 آب

 )متر( 

وضعیت 

 هیدرولیکی 

 

 آدرس
 ارتفاع عرض

شعاع  

 لوله 

1636-
Co 

2/439 1500 1200  65/964 53/8508 3/11 59/2 011/0 25/0  17 شهریور 

1689-
Co 

8/204 1500 1200  31/1729 9/7875 22 96/2 009/0 39/0  17 شهریور 

1690-
Co 

5/347 1500 1200  19/1705 9/7875 7/21 95/2 009/0 39/0  17 شهریور 

549-p 7/181 1500 1200  34/1296 62/8266 7/15 79/2 01/0 31/0  17 شهریور 

550-p 9/182 1500 1200  12/1309 69/8259 8/15 8/2 01/0 31/0  17 شهریور 

1626-
Co 

6/637 1500 1200  53/180 81/7878 3/2 35/1 009/0 09/0  17 شهریور 

715-p 8/1027 500 400  6/304 12/441 1/69 03/2 01/0 3/0   ابوذر 

729-p 7/871 500 400  95/303 78/487 3/62 2/2 012/0 28/0   ابوذر 

769-p 6/1798 500 400  62/25 77/470 4/5 1 011/0 05/0   ابوذر 

460-p 9/1549   1200 98/966 38/5152 8/18 49/3 01/0 35/0   امام علی 

475-p 9/3095   1200 58/946 94/4834 6/19 32/3 009/0 36/0   امام علی 

83-E 0/1837 1100 900  3/464 86/2125 8/21 45/1 003/0 29/0  آزادگان 

1669-
Co 

0/1107 1100 900  15/78 91/2957 6/2 98/0 006/0 07/0  آزادگان 

6-p 8/300 600 500  11/1635 21/521 7/313 45/5 005/0 31/1 ×  بروجردی 

17-p 8/364 600 500  01/533 7/589 4/90 93/1 006/0 46/0   بروجردی 

89-p 1/704 600 500  58/57 88/583 9/9 02/1 006/0 09/0   بروجردی 

1625- 5/258 600 500  9/225 39/845 7/26 03/2 013/0 19/0   بروجردی 
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Co 

1626-
Co 

6/100 600 500  03/290 39/845 3/34 18/2 013/0 22/0   بروجردی 

1627-
Co 

7/220 600 500  82/523 59/639 9/81 05/2 007/0 43/0   بروجردی 

1628-
Co 

7/255 600 500  93/599 59/639 8/93 11/2 007/0 47/0   بروجردی 

635-p 9/53 600 500  24/421 44/690 61 07/2 008/0 34/0   بروجردی 

637-p 6/207 600 500  49/362 13/696 1/52 2 008/0 3/0   بروجردی 

1629-
Co 

3/559 1000 800  1266 09/2716 6/46 84/2 009/0 45/0  بسیج 

 

 آوری و هدایت روانابتعیین الگوی مطلوب جمع  -5-3

رسانیدن هر چه سریعتر سیالب به شبکه اصلی   15ه آوری و هدایت رواناب در منطقاولین اولویت در تعیین الگوی مطلوب جمع 

باشد. بدین منظور با جانمایی شبکه اصلی روی شبکه کانالهای  کردن مسیر عبور رواناب در داخل شبکه می تر یطوالنو پرهیز از 

صلی انتخاب گردید و  مسیر برای رسانیدن سیالب به داخل شبکه ا  نیترکوتاهبا توجه به مسیر و خیابانها و شیب معابر،  3درجه 

( بودند که در صورت امکان شیب 001/0از آن برخی مسیرها دارای شیب نامناسب )کمتر از    پس  در تحلیل شبکه آورده شد. 

 دهیم. کف کانال را با توجه به معبر و ورودی و خروجی کانال تغییر می

زء کانالهایی که دارای خرابی و فرسودگی در کانال  ساله را نداشت اگر ج  5در مرحله آخر چنانچه کانالی ظرفیت عبور رواناب  

ی با دوره بازگشت کم قرار داشت آن امنطقهبود پیشنهاد تخریب و افزایش ابعاد داده شد و در غیر اینصورت اگر کانال فوق در  

با سیالب   با ساله مورد تحلیل قرار می  2کانال  ابعاد  با همان  بود  پاسخگوی عبور سیالب  ماند در غیر  قی میگرفت و چنانچه 

اینصورت پیشنهاد افزایش ابعاد بصورت افزایش در ارتفاع کانال یا عرض کانال و یا در صورتیکه معبر مربوطه گنجایش کانال با  

 ابعاد بزرگتر را نداشت بصورت لوله و سرپوشیده پیشنهاد گردید. 

 . نگارنده( ) ایستی بهسازی شود آورده شده استبو مشخصات هیدرولیکی کانالهایی که در طرح پیشنهادی  آدرس :5جدول در 

 

 نگارنده()  یشنهادیپمحاسبات هیدرولیکی الگوی   جینتا  .5شماره    جدول

نام 

 مسیر 

طول  

 کانال 

 )متر( 

ابعاد مجرا 

متر( در  )میلی

وضعیت 

 پیشنهادی

-ابعاد مجرا )میلی

متر( در وضعیت 

دبی   موجود

(L/s ) 

ظرفیت  

مجرا 

(L/s ) 

نسیت  

دبی  

عبوری 

به 

فیت  ظر

مجرا 

)%( 

سرعت  

متوسط 

(m/s ) 

 شیب 

(m/m ) 

عمق 

 آب

 )متر( 

 

لگوی  

 پیشنهادی

 ارتفاع  عرض
شعاع 

 لوله 
 ارتفاع  عرض

شعاع 

 لوله 

1609-

Co 
6/128 500 500  500 500  53/210 49/321 5/65 18/1 003/0 36/0  
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1611-

Co 
89 500 500  500 500  91/85 49/321 7/26 95/0 003/0 18/0  

D1-E 5/130 500 500  450 300  47/155 25/161 4/96 64/0 001/0 48/0 تغییر ابعاد 

D2-E 9/702 500 500  450 300  47/148 96/447 1/33 4/1 006/0 21/0 تغییر ابعاد 

3-E 6/691 300 450  450 300  10/34 47/68 8/49 97/0 006/0 22/0  

4-E 3/7 500 600  600 500  70/446 80/500 2/89 63/1 004/0 46/0  

D4-E 5/966 400 400  300 300  74/198 64/265 8/74 57/1 007/0 32/0 تغییر ابعاد 

D5-E 90/1029 400 400  250 300  78/248 39/265 7/93 64/1 007/0 38/0 تغییر ابعاد 

D6-E 9/93 800 800  600 500  00/599 36/1331 45 75/1 004/0 43/0 تغییر ابعاد 

7-E 9/114 500 600  600 500  69/251 60/492 1/51 41/1 004/0 3/0  

D8-E 2/460 400 400  300 300  73/143 54/250 4/57 4/1 006/0 26/0 تغییر ابعاد 

9-E 8/112 450 400  400 450  77/136 51/349 1/39 6/1 009/0 21/0  

10-E 8/628 450 400  400 450  92/45 17/301 2/15 06/1 007/0 11/0  

11-E 2/19 450 400  400 450  09/161 17/301 5/53 48/1 007/0 27/0  

12-E 7/448 300 300  300 300  73/22 55/122 6/18 85/0 006/0 23/0  

13-E 3/174 550 600  600 550  42/8 15/656 3/1 51/0 006/0 03/0  

14-E 6/175 550 600  600 550  63/55 15/656 5/8 01/1 006/0 09/0  

15-E 8/194 300 300  300 300  07/64 56/74 9/85 42/1 002/0 41/0  

16-E 9/78 400 400  400 400  08/130 02/267 7/48 43/1 007/0 23/0  

17-E 9/104 400 400  400 400  75/173 02/267 1/65 53/1 007/0 28/0  

18-E 7/312 400 400  400 400  41/73 72/202 2/36 01/1 004/0 18/0  
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D19-

E 
 تغییر ابعاد 21/0 001/0 53/0 7/42 74/128 02/55  400 300  500 400 149

D21-

E 
 تغییر ابعاد 17/0 006/0 07/1 3/43 18/159 59/54  100 300  300 400 7/344

D22-

E 
 تغییر ابعاد 31/0 001/0 6/0 7/72 24/128 28/93  400 300  500 400 2/8

D23-

E 
 تغییر ابعاد 36/0 001/0 62/0 8/86 24/128 32/111  400 300  500 400 4/31

D824-

E 
 تغییر ابعاد 29/0 006/0 79/0 8/6 66/364 77/24  100 300  300 400 2/347

D26-

E 
 تغییر ابعاد 45/0 003/0 24/1 88 61/318 23/280  400 400  500 500 2/90

D27-

E 
 تغییر ابعاد 13/0 005/0 99/0 1/24 73/220 23/53  100 300  400 400 3/328

D29-

E 
 تغییر ابعاد 4/0 003/0 19/1 8/76 36/313 67/240  400 400  500 500 4/10

D30-

E 
 تغییر ابعاد 19/0 005/0 11/1 8/38 48/218 69/84  100 300  400 400 6/328

D32-

E 
 یر ابعادتغی 32/0 003/0 14/1 8/57 51/317 58/183  400 400  500 500 6/171

D33-

E 
 تغییر ابعاد 13/0 006/0 07/1 7/23 77/240 03/57  150 300  400 400 2/322

35-E 4/10 400 400  400 400  85/141 50/186 1/76 11/1 003/0 32/0  

D36-

E 
 تغییر ابعاد 06/0 006/0 73/0 1/7 66/238 01/17  150 300  400 400 6/321

38-E 7/102 400 400  400 400  70/132 66/175 5/75 04/1 003/0 32/0  

D39-  تغییر ابعاد 14/0 006/0 13/1 9/25 79/246 84/63  150 300  400 400 9/324
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E 

41-E 6/93 400 400  400 400  72/91 66/175 2/52 96/0 003/0 24/0  

D42-

E 
 تغییر ابعاد 04/0 005/0 58/0 1/4 53/231 41/9  100 300  400 400 9/324

43-E 8/90 400 400  400 400  45/27 66/175 6/15 69/0 003/0 1/0  

44-E 2/12 400 400  400 400  00/91 66/175 8/51 96/0 003/0 24/0  

D45-

E 
 تغییر ابعاد 17/0 005/0 11/1 3/32 13/229 09/74  100 300  400 400 6/324

D46-

E 
 تغییر ابعاد 51/0 003/0 64/1 7/73 62/754 51/556  350 500 800   6/288

D47-

E 
11   800 500 350  83/539 40/798 6/67 71/1 004/0 48/0  

D48-

E 
 تغییر ابعاد 11/0 007/0 57/0 3/1 08/286 77/3  100 300  400 400 8/212

D49-

E 
 تغییر ابعاد 13/0 008/0 25/1 9/23 37/279 84/66  100 300  400 400 5/211

51-E 175 550 550  550 550  73/160 69/473 9/33 23/1 004/0 24/0  

D52-

E 
 تغییر ابعاد 14/0 006/0 13/1 2/24 35/252 01/61  150 300  400 400 5/215

D53-

E 
 تغییر ابعاد 06/0 001/0 37/0 1/7 97/119 57/8  150 300  400 400 5/193

D55-

E 
8/8 550 550  550 550  36/134 75/464 9/28 16/1 004/0 21/0  

D56-

E 
4/213 400 400  300 150  71/7 74/250 1/3 57/0 006/0 03/0  

58-E 7/195 550 550  550 550  91/174 11/474 9/36 26/1 004/0 25/0  
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D59-

E 
 تغییر ابعاد 21/0 004/0 02/1 8/43 18/195 56/85  100 300  400 400 214

61-E 1/301 550 550  550 550  88/132 04/474 28 17/1 004/0 21/0  

62-E 8/5 550 550  550 550  14/132 31/441 9/29 11/1 003/0 22/0  

D63-

E 
 تغییر ابعاد 06/0 004/0 6/0 6/7 01/192 65/14  100 300  400 400 5/215

65-E 3/167 500 700  700 500  26/302 35/518 3/85 3/1 003 33/0  

D66-

E 
 تغییر ابعاد 08/0 001/0 39/0 6/11 12/110 76/12  100 300  400 400 3/306

 

 ی اصلی هاکانالبهسازی اضطراری    -3-6

ی اصلی که احتمال بروز حوادث غیرمترقبه و غیر قابل کنترل در آن وجود هاکانالبنابر ضرورت رفع برخی مشکالت موجود در  

کا و  نواقص  برخی  برطرف شدن  برای  اضطراری  بهسازی  ارائه طرح  به  اقدام  در سطح دارد،  های  آبگرفتگی  بروز  ریسک  هش 

 ی اصلی، شد که در ادامه این قسمت به اهم این موارد اشاره گردیده است:هاکانالوسیع، ناشی از مسدود شدن جریان در 

 کمکی انتقال جریان محدوده پل بسیج و طرح تکمیلی کانال شیرازی و مظاهر  ریمس .1

از جریا انتقال بخشی  برای  کانال  احداث مسیر کمکی  وارد  انتها  در  ارتفاعات شرقی و شهرک مسعودیه که  رواناب سطحی  ن 

شود، از اولویت باالئی برخوردار است. همچنین علی رغم وجود کانال زیرزمینی در طول خیابان شیرازی و قسمتی از  مظاهر می

اناب سطحی را علی رغم ظرفیت باالئی  های ورودی جریان، این مجاری امکان انتقال روخیابان مظاهر، به دلیل عدم وجود سازه

پیدا   دارند،  جمعاندنکردهکه  دهی،  سامان  جهت  تکمیلی  اقدامات  مجموعه  لذا  سطحی  .  رواناب  جریان  ایمن  انتقال  و  آوری 

نوان های واقع در خیابان شیرازی و مظاهر با ظرفیت مناسبی که دارند به ع باشد. بر پایه این اقدامات کانالمنطقه مورد نیاز می

آوری رواناب سطح منطقه بکار گرفته و برای انتقال مناسب جریان آن به کلکتور اصلی سرخه حصار از طریق محور اصلی جمع 

ها و محاسبات صورت گرفته  احداث خط لوله تقاطعی با بزرگراه امام رضا )ع( ظرفیت مناسب ایجاد خواهد نمود. براساس بررسی

گزینه جمع انتقال بهترین  و  کانال  آوری  از  استفاده  ناحیه  این  رواناب سطحی  جریان  ایمن  و  خیابان  مطمئن  در  موجود  های 

از   به رودخانه سرخه حصار  امام رضا )ع(  بزرگراه  زیر  از  انتقال جریان  اصلی و  به عنوان کلکتورهای  شیرازی و خیابان مظاهر 

می  نیترکوتاه جمعمسیر  سیستم  دهی  سامان  جهت  بنابراین  آ باشد.  جریان  ب آوری  مهار  و  مسعودیه  شهرک  سطحی  های 

 گردد: سیالبی ورودی از سمت ارتفاعات شرقی مجموعه اقدامات زیر پیشنهاد می

 سازه رسوب گیر و ورودی در ابتدای خیابان شیرازی  احداث .2

 سازه رسوب گیر و تکمیل کانال خیابان مظاهر تا کالورت زیر بزرگراه کنارگذر شرقی  احداث .3

 سازه تقسیم جریان مقابل مسجد الحسین و خط لوله در طول کوچه مسجد  احداث .4

 Pipe Jackingخط لوله تقاطعی بزرگراه امام رضا )ع( به روش  احداث .5

 خط لوله جهت تخلیه جریان خروجی به کلکتور اصلی سرخه حصار )دو آلترناتیو( احداث .6
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معاونت )  ی شرقی رواناب سطحی مسعودیه و ارتفاعات  آورسیمای طرح سامان دهی سیستم جمع  .4شماره    شکل

 شهرداری تهران(   15فنی عمران منطقه  

 

 سازه رسوب گیر و ورودی به کانال شیرازی  احداث .7

به کانال شیرازی احداث سازه رسوب گیر و  ارتفاعات شرقی  رواناب  از عدم ورود جریان  ناشی  آبگرفتگی  جهت رفع مشکالت 

ظرفیت    درصد  2و شیب طولی    2×2خیابان شیرازی مورد نیاز خواهد بود. کانال شیرازی با سطح مقطع  ورودی در ابتدای کانال  

ی از آن نشده است زیرا ااستفادهمترمکعب بر ثانیه( برای انتقال جریان دارد لیکن از زمان احداث تاکنون    10مناسبی )بالغ بر  

با   این  بر  عالوه  نیست.  فراهم  آن  به  جریان  ورود  میشرایط  شیرازی  خیابان  طول  در  ریزش  دریچه  فقره  چند  توان احداث 

جمعرواناب را  آن  اطراف  و  خیابان  این  محدوده  سطحی  لیست  های  داد.  انتقال  حصار  سرخه  به  مناسب  شکل  به  و  آوری 

 های مورد نیاز عبارتست از: سازه

 رسوب گیر ابتدای خط حوضچه .8

 عدد(   7های ریزش )به تعداد چهیدر .9

تعیین شده است. جنس   متر  5×متر 5حوضچه رسوبگیر که بالفاصله بعد از کالورت زیر بزرگراه جانمائی شده است بصورت  ابعاد

های بتنی پیش ساخته طراحی شده است. سقف حوضچه به کمک دال  متر  4ها بتن مسلح و ارتفاع دیوار حوضچه برابر  دیواره

از طریق دو   های ریزش  دریچه دسترسی در طرفین آن امکان پذیر خواهد شد. دریچهپوشانده خواهد شد و دسترسی به آن 

دریچه بازدید موجود جابجا کرد و در دهانه ورودی هر یک،    نیترکینزدتوان محل آن را به  بصورت بتن مسلح اجرا شده و می

 دریچه چدنی نصب نمود. 

 ر بزرگراه کنارگذرشرقی سازه رسوب گیر و تکمیل کانال خیابان مظاهر تا کالورت زی احداث .10

انتقال جریان از محل کالورت در باالدست  با توجه به احداث بزرگراه کنارگذر شرقی و موقعیت کالورت شماره سه، خط لوله 

مظاهر به کانال موجود مورد نیاز خواهد بود. در حال حاضر کانال مظاهر از  –ابتدای خیابان مظاهر تا تقاطع خیابان شیرازی  

  2×2ن شیرازی تا زیر سه راه افسریه موجود است. ابعاد این کانال که در عمق سه متری زیر سطح خیابان قرار دارد تقاطع خیابا
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باشد و در حال حاضر کانال زیرزمینی شیرازی به آن متصل شده است. جهت فراهم شدن امکان  می  درصد  2و شیب طولی  

 ست:استفاده مناسب از این کانال اقدامات زیر مورد نیاز ا

 رسوب گیر ابتدای خط حوضچه .11

 عدد(  10های ریزش در طول مسیر )به تعداد چهیدر .12

 لوله از ابتدا تا تقاطع شیرازی زیر خیابان مظاهر خط .13

ابعاد و مشخصات حوضچه رسوبگیر مشابه حوضچه ابتدای خیابان شیرازی طراحی گردیده است. محل قرار گیری این حوضچه  

کا از  بعد  بزرگراه کنارگذر شرقی میدقیقاً  زیر  لوله  لورت شماره سه  به قطر  لوله زیر خیابان شیرازی    1200باشد. مسیر خط 

متر پیش بینی گردیده لیکن قابل    5/3طرح گردیده است. عمق کارگذاری    GRPمتر و جنس آن    1640میلیمتر، طول آن  

 توان آن را تا حدودی تغییر داد. انعطاف بوده و می

 سیم جریان مقابل مسجد الحسین و خط لوله در طول کوچه مسجد . سازه تق14

باشد. با توجه به آنچه مورد اشاره  مسیر فعلی کانال مظاهر انتقال آب به کانال زیرگذر مورد بحث در بخش قبلی این تحقیق می

به نظر می کانال مظاهر ضروری  از جریان  انتقال بخشی  احداث مسیر کمکی جهت  لذقرار گرفت  احداث سازه تقسیم  رسد.  ا 

جریان و انحرافی بخشی از جریان به مسیر کمکی مورد نیاز خواهد بود. با توجه به اینکه موقعیت مسیر کمکی از زیر بزگراه  

)امام   واقع میرضا  الحسین  مقابل مسجد  تقسیم جریان در  )تا  ع(، سازه  کانال مظاهر  از جریان  انحراف بخشی  از  پس  گردد. 

مکع  10ظرفیت   قطر  متر  به  لوله  توسط  جریان  ثانیه(  بر  داده    1600ب  انتقال  رضا  امام  بزرگراه  ابتدای  منهول  به  میلیمتر 

 شود. می

 ی کانال زیر میدان بسیجروبیال .15

جریان  کنترل  جهت  متعددی  مجاری  گذشته  سالهای  از در  کاملی  نقشه  لیکن  گردیده  احداث  قسمت  این  در  سطحی  های 

باشد که  می  متر  2و ارتفاع    متر  6باشد. یکی از مجاری اصلی زیرزمینی کانالی با عرض  دسترس نمیچگونگی قرارگیری آنها در  

های والفجر و مسعودیه و شرق بزرگراه بسیج از طریق آن و از زیر سه راه افسریه به کلکتور سرخه  در حال حاضر جریان کانال

 ق همجوار این کانال نشان داده شده است.( تصویر هوائی این مناط21-4گردد. در شکل )حصار تخلیه می

 های سطحی آوری آببهسازی اولیه شبکه جمع 

  بذکر   الزم.  است  گردیده  ارائه  بهسازی  جهت  پیشنهادی  الگوی  در   یافته  تغییر  هایکانال  مشخصات  و   موقعیت(  6)   جدول  در

 است.  شده پیشنهاد کانال احداث ،آوریجمع شبکه فاقد   معابر برخی در است

 

 نگارنده()  یبهسازهای تغییر یافته در الگوی پیشنهادی جهت  موقعیت و مشخصات کانال  . 6شماره    لجدو

 نام مسیر 

طول  

 کانال 

 )متر( 

 متر( ابعاد مجرا )میلی 

دبی  

(L/s ) 

ظرفیت  

مجرا 

(L/s ) 

نسیت  

دبی  

عبوری 

به 

ظرفیت  

 مجرا )%(

سرعت  

متوسط 

(m/s ) 

 شیب 

(m/m ) 

عمق 

 آب

 )متر( 

 

الگوی 

 پیشنهادی

 

 آدرس
 ارتفاع عرض

شعاع  

 لوله 

D1607-
CO 

00/538 800 800  17/302 40/1073 2/28 25/1 003/0 3/0 
تغییر 

 مسیر 

 17بعثت از 

شهریور تا 

 انور زاده 

D1608- تغییر ابعاد   39/0 003/0 37/1 3/39 16/1075 12/422  800 800 1/205  17بعثت از 
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CO شهریور تا  و مسیر

بلوار آخر  

شهرک 

 یهسجاد

D1611-
CO 

 تغییر ابعاد 09/0 012/0 26/1 4/15 86/229 41/35  300 400 8/211

خیابان  

خ  -مظاهری

-خاکدوست

 گلزاری 

D1612-
CO 

 اضافه شده  21/0 001/0 53/0 44 92/73 54/32  300 400 20/73

خیابان  

خ  -مظاهری

 خاکدوست 

D1613-
CO 

 افه شده اض 12/0 01/0 26/1 4/21 22/210 97/44  300 400 30/260

خیابان  

مظاهری  

حدفاصل  

شوش تا خ  

 خاکدوست 

D1614-
CO 

 تغییر ابعاد 27/0 009/0 5/1 3/62 2/195 56/121  300 400 6/954

خیابان  

مظاهری  

حدفاصل  

رستگاری 

مقدم تا خ  

 خاکدوست 

D1615-
CO 

 تغییر ابعاد 17/0 002/0 67/0 5/33 29/137 02/46  400 400 2/279

خیابان گاز  

از برومند  

ربی تا  غ 

 صالحی

D1620-
CO 

5/12   800 46/681 84/2750 80/24 54/4 026/0 27/0 
تغییر 

 مسیر 

خیابان گاز  

از برومند  

غربی تا  

 صالحی

D1625-
CO 

6/296 400 400  63/99 87/172 6/57 97/0 003/0 26/0 
تغییر ابعاد  

 و مسیر

قاسم مهاجر  

از طیب تا  

 شهریور  17

D1628-
CO 

3/192 600 600  11/918 78/1701 54 16/4 032/0 37/0 
تغییر 

 مسیر 

اعظم از آذر 

متری   30تا 

 مطلبی



 مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری

 34-60، صفحات  1401، پاییز 3، شماره 8دوره 

55 

 

D1629-
CO 

 تغییر ابعاد 21/0 009/0 41/1 45 64/196 41/88  300 400 2/218

خ حیدری 

از مهاجر تا  

 اهلل اکبر

D1630-
CO 

 تغییر ابعاد 29/0 018/0 9/2 8/39 02/1275 92/507  600 600 2/87

هنرستان از 

تا   منتظری

 قریشی

D1631-
CO 

9/64 400 300  33/81 42/165 2/49 21/1 006/0 22/0 
تغییر 

 مسیر 

هنرستان از 

قریشی تا  

 اعرابی

D1631-
CO 

 تغییر ابعاد 30/0 018/0 95/2 6/41 79/1281 34/533  600 600 9/182

بزرگراه 

بسیج از 

ترابی تا  

 حقیقت 

D1631-
CO 

 تغییر ابعاد 79/0 009/0 63/3 8/73 09/3644 87/3426  1200 1000 4/522
اهلل اکبر از 

 حیدری 

D1632-
CO 

 اضافه شده  19/0 01/0 48/1 3/39 53/212 49/83  300 400 2/226

بزرگراه 

بسیج از سه  

راه افسریه 

 تا حقیقت

D1632-
CO 

 اضافه شده  93/0 01/0 91/3 8/91 60/4771 66/4381  1200 1000 1008

توکلی زاده  

از ااهلل اکبر 

 مهاجرتا 

D1633-
CO 

1/177 400 300  07/150 97/500 30 5/2 011/0 5/0 
تغییر 

 مسیر 

توکلی زاده  

از ااهلل اکبر 

 تا حصاری

D1634-
CO 

 تغییر ابعاد 07/0 01/0 02/1 7/9 10/214 81/20  300 400 2/368

موسوی از  

طیب تا  

 حصاری 

D1639-
CO 

 ییر ابعادتغ 54/0 001/0 79/0 88 29/292 13/257  600 600 189
خ  -انورزاده

 اول

D1640-
CO 

4/334 400 300  05/60 19/247 3/24 53/1 014/0 13/0 
تغییر 

 مسیر 

مینایی از  

جوادیان تا  

 هاشمی 

D1643-
CO 

 تغییر ابعاد 19/0 027/0 84/2 9/27 94/953 71/265  500 500 5/219

هاشمی از  

مینایی تا  

 ناصری
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D1643-
CO 

 اضافه شده  13/0 003/0 79/0 1/23 26/229 87/52  500 400 6/153

کریمی از 

انیسی تا  

 نخلی

D1644-
CO 

 تقی پور تغییر ابعاد 22/0 01/0 69/1 9/47 44/316 46/151  400 400 1/341

D1644-
CO 

 تغییر ابعاد 21/0 009/0 8/1 4/25 42/895 30/227  600 600 20/105

ابراهیمی 

حدفاصل  

رضاخانی تا  

 ابوفاضلی 

D1645-
CO 

 اضافه شده  37/0 009/0 2/2 6/54 05/895 72/488  600 600 4/565

ابراهیمی 

حدفاصل  

رستگاری 

مقدم تا  

 ابوفاضلی 

D1646-
CO 

 تغییر ابعاد 37/0 005/0 48/1 9/67 44/399 35/271  500 500 1/170

خ انیسی از 

متری  8

حسینی تا  

 کریمی

D1646-
CO 

 مالیری تغییر ابعاد 15/0 013/0 79/1 8/20 24/654 14/136  500 500 9/7

 

 شهرداری تهران دارد؟   15شناسایی و مطالعه روانابهای سطحی، چه نقشی در توسعه منابع آب منطقه    -3-7

شهری   رواناب  مدیریت  اصلی  هدف  گذشته،  از  آوریجمعدر  سطحی  رواناب  سریعتر  هرچه  دفع  کمک    و  به  شهرها  سطح 

ش  منظوربهزهکشی    یهاروش سیالبی  از  بارانجلوگیری  خالل  در  شهرها  حالی   یهادن  در  است.  بوده  باال  جوامع   نسبتاً  که 

استفاده از رواناب    یها. فرصتشدندیمحیط زیستی و اقتصادی در رابطه با تهیه منابع آب نزدیک م  یهاتیبشری به محدود

رواناب  بازیافت  معمول  طور  به  است.  شده  شناخته  بیشتر  آشامیدنی  غیر  منبع  عنوان  به  به    شهری  و  مرطوب  مناطق  به 

رواناب در مناطق خشک و نیمه خشک  آوریجمع است و حدود اعتماد به سیستم  شده یرواناب پشت بامها محدود م  آوریجمع 

پایین بوده است. هر چند که با کمبود آب، رواناب شهری هرچند به میزان کم و غیر مکرر به عنوان تنها منبع در دسترس است 

 های متفاوتی از خانه تا همسایگی و تا زیر حوزه و یا کل حوزه آبخیز شهری مورد استفاده قرار گیرد. یاسدر مق  تواندیکه م

رواناب شهری  رواناب سطحی و    آوریجمع میزان   دادن  اوج سیالب در حوزه نفوذ  و کاهش  وارداتی  آب  آن در کاهش  اثرات 

ائل آبخیزهای شهری خروج هر چه سریعتر رواناب را به سمت  اگر چه استراتژی قدیمتر در برخورد با مس   .داردآبخیز شهری  

، لیکن در حال حاضر سعی بر  کرد یها برای جلوگیری از سیالبی شدن انتخاب مهای طبیعی و رود درهکردن مسیل  راپوششد

بر آبخیزهای شهری و اعمال مدیریت    ها تا سرحد امکان حفظ و یا این حالت در آنها ابقاء گردد.این است که حالت طبیعی آبراه 

محیط زیست شهری و همچنین استفاده غیر آشامیدنی از رواناب   تالش در جهت حفظ کیفیت رواناب بمنظور کمک به ارتقا

 شهری است. 

یی هستند که نقش موثری هاآب ی شهری بخش قابل توجهی از  هارواناببا توجه به شرایط آبی کشور و محدوده مورد مطالعه  

آبی من با مدیریت در  در منابع  از    آوریجمعطقه دارند و  ادغام شدن  هایآلودگو جلوگیری  و    هازبالهی زیست محیطی نظیر 



 مطالعات جغرافیا، عمران و مدیریت شهری

 34-60، صفحات  1401، پاییز 3، شماره 8دوره 

57 

 

از فضای سبز و   از آب غیر آشامیدنی همچون آب صنایع و نگهداری  قابل توجهی  آبی بخش  این منابع  با  فاضالبهای شهری 

ها در نقاط مناسب موجب تغذیه آبهای زیرزمینی و جلوگیری از ب آو حتی با نفوذ دادن این روان  دی نمایم کشاورزی را تأمین  

 . ی پایین دستی تهران خواهیم گردید که نباید از آن غافل گردیدزارهانفوذ آن در شوره 

 

 ؟ کندیم نقشی در جلوگیری از وقوع سیل ایجاد    هاکانال  سازیبهینهی سطحی و  ها رواناب  آوری جمعآیا    -3-8

از روشهای دفع جری از محدودهکی  کمربندی است. در    یهایشهری حفر سیالب روهای کمکی با زهکش  ی هایانهای سیالبی 

حقیقت به جای آنکه تمامی سـیالب از داخل مسیری انتقال یابد کـه بـا احـداث خـاکریز یـا دیواره سیل بند در طرفین آبراهه  

کـه بـه طـور مصنوعی حفر گردیده و از مسیر دلخواه و معـین    ییهابه نهرها یا کانال  توانیایجاد شـود، بخـشی از سیالب را م

ایـن سـیالب روهـا، و شودیعبـور داده م اسـت جهـت طراحـی هیدرولیکی  ها  طبیعـی حوضه  ی هایژگ ی، منحرف کرد. الزم 

گونـه طرح ایـن  بـرای  مبنـایی  و  اساس  عنوان  به  و  گـردد   یها شـناخته  تلقی  مناسب  و  کمکـی    سـیالب .  مطلوب  روهـای 

م مطرح  اراضی   شوندیزمانی  یا  شهر  سوی  به  طبیعی  آبراهه  یا  مسیل  رشته  چند  یا  یک  طریـق  از  سـیالبی  جریانهـای  که 

تقر مسیری  در  روهـا معموالً  ایـن گونـه سـیالب  م   باً یشهری سرازیر شوند.  امتداد  بر مسیلها  دریافت    ابند ییعمود  از  پس  و 

تجریان بـدون  سیالبی  تخلیه  های  طبیعی  مسیلهای  یـا  رودخانه  به  محدوده  داخل  زهکشی  سیستم  بر  اضافی  بـار  حمیـل 

 . شوندیم

در این فرآیند شدیداً    انددهیطبیعی که قبل از هجوم تغییر کاربری در طی زمانی طوالنی به حالت تعادل پایدار رس  یهالیمس

، آبشستگی، سیالبی شدن و تغییر مسیر و شیب حاصل تغییرات . تجمع رسوبرندیگیتحت تأثیر کمیت و کیفیت رواناب قرار م

بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است که نقش بسیار باالیی در    15های منطقه  کانال  سازیبهینهبا این شرایط  . و  اندذکر شده

بنابراین   و  دارد  و سیالبی شدن منطقه  آبگرفتگی  از  تأثیر    هاکانال  سازیبهینه جلوگیری  از سیالبی   را در جلوگیریبیشترین 

ی نقاط بسیاری در منطقه در وضعیت هاافتهشدن شهر دارد و همان گونه که در  آورده شده است  ی تحقیق در فصل چهارم 

 اقدام نمود هاکانالاین  سازیبهینهکه باید با قید فوریت نسبت به   باشندیمبحرانی و مسئله دار 

های  و جلوگیری از آب گرفتگی معابر در زمان بارش  ها کانال  سازیبهینه   منظوربهبگیر  با توجه به اینکه شناسایی گلوگاههای آ

های سطحی از اهداف اصلی این تحقیق  ها و تاسیسات مربوط به مدیریت روانابهای بهسازی کانالشدید و اولویت بندی طرح

های سطحی را ندارند شناسایی شد و اولویت بندی  یی که توان گذر دهی آبها کانالی تحقیق حاکی است که  هاافتهو ی  باشدیم

 ها ارائه گردید.جهت بهسازی کانال

 

 ی ریگجهینت  -4

  مشخصات  و  هازیرحوضه  فیزیوگرافی  اطالعات  ارائه  باها  کانال  مقاطع  شدن  مشخص  وها  حوضه  زیر  رواناب میزان  محاسبه  از  پس

  محاسبات   ج ینتا  .گردید  مشخص  دارد   وجود  آنها   در   سیالب  بروز  الاحتم  که  مناطقی  Storm Cad افزارنرم  بهها  کانال  مقاطع

  ساله   پنج  رواناب  با StormCAD افزارنرم   توسط  هیدرولیکی  تحلیل  از  حاصل  شده  استخراج  موجود  وضع  شبکه  هیدرولیکی

  5  بازگشت  ره دو  با   سیالب  عبوردهی   توان  موجود  وضعیت  شهرداری در  15  منطقه  هایکانال  از  مورد  196  که.  دهد می  نشان

 ندارند.  را ساله

  بحرانی   هیدرولیکی  وضعیت  دارای  که  هاییکانال  نتایج نشان داد.  مشخص شد  ساله  2  بازگشت  دوره  با  شبکه  موجود  وضعیت

کانالنبوده  سال  5  و  2  بازگشت  دوره  با   سیالب  پاسخگوی  که  باشند یم   مسیرهایی   از  دسته  آن  هستند  دارای  که  یی هااند. 

اند  نبوده  سال  5  بازگشت  دوره  با  سیالب  پاسخگوی  که  باشندیم  مسیرهایی  از  دسته  آن  هستند  دار  مسئله  یهیدرولیک  وضعیت

  سیالب  پاسخگوی  هیدرولیکی  تحلیل  در  و   باشد یم  سال  2  آنها   بازگشت  دوره   مذکور،  مسیرهای  اراضی  کاربری  به  توجه  با   ولی

 .هستند ساله 2
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های موجود جمع کننده در وضعیت هیدرولیکی کانال  نقشه  ساله مشخص گردید.  10همچنین مسیرهایی با دوره بازگشت آنها  

نیاز مشخص شد. نسبت دبی    ( اصلی)و نقشه موقعیت کانالهای جمع کننده    15سطح منظقه   از حد  با ظرفیت بیش  موجود 

کانال این  در  به ظرفیت مجرا  تحلیل هیدرولیکی  عبوری  از    افزارنرمها در  و    50کمتر  است  انجام شده  درصد  طی محاسبات 

ها دارای شیب نامناسب  ی کانالبرخ  کردن کانال باشد این کار بالمانع است.  ترکوچکچنانچه شهرداری مایل به تعریض معبر و  

 دهیم. ( بودند که در صورت امکان شیب کف کانال را با توجه به معبر و ورودی و خروجی کانال تغییر می001/0)کمتر از 

یی که دارای خرابی و  هاکانالساله را ندارند لذا اگر جزء    5ها ظرفیت عبور رواناب  نشان داد برخی کانال  افزارنرم  نتایج حاصله از

ی با دوره بازگشت  امنطقه و در غیر اینصورت اگر کانال فوق در    گرددیمفرسودگی در کانال بود پیشنهاد تخریب و افزایش ابعاد 

گرفت و چنانچه پاسخگوی عبور سیالب بود با همان ابعاد باقی  ساله مورد تحلیل قرار می  2کم قرار داشت آن کانال با سیالب  

ماند در غیر این صورت پیشنهاد افزایش ابعاد بصورت افزایش در ارتفاع کانال یا عرض کانال و یا در صورتی که معبر مربوطه می

 . گرددیمه پیشنهاد گنجایش کانال با ابعاد بزرگتر را نداشت بصورت لوله و سرپوشید

در آنها وجود   البیکه احتمال بروز س  یمناطقو    هاکانالهای تغییر یافته در الگوی پیشنهادی نگارنده )مشخصات  لیست کانال

توسط  دارد تحلیل  از  شده  استخراج  محاسبات    StormCAD  افزارنرم(  تطابق  سازی  مدل  این  نتیجه  است.  شده  مشخص 

 . باشندینمسال  2های بحرانی که پاسخگوی سیالب با دوره بازگشت قعیت و مشخصات اصالح کانال با واقعیت است مو افزارنرم

  از  ی ناش  یسطح  ی هارواناب  آوریجمع  شهرداری تهران و  15ی منطقه  هاکانالی آبگیر و بهسازی  هاگلوگاهتوجه به حذف    با 

آبها    توانیم  و  مودهن  یریجلوگها  آب   نیا  رفتن  هدر  از  الب،یس  کنترل  بر  عالوه  یبارندگ  این    و   صنعتی  مصارف  دربا هدایت 

آبی منطقه  کشاورز برد و در توسعه منابع  استفاده  آبهای زیرزمینی  نمود و تغذیه  استفاده  نیز  شهرداری کمک شایانی    15ی 

 خواهد داشت

استفاده از نتایج تحقیق در معاونت  های مسئله دار و تغییر یافته در الگوی پیشنهادی نگارنده و  با توجه به نتایج بهسازی کانال

 . شودیمفنی و عمرانی شهرداری تهران برای جلوگیری یا کاهش سیالب شهری پیشنهاد 
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Abstract 
The goal of the present research was to optimize Tehran’s canals to collect surface waters by emphasizing 

geomorphological factors (Case study: Tehran’s Municipality District 15). This research was performed on 

hydrological basins of Tehran’s Municipality District 15. The regional basin division was completed using GIS 

software and outlining all three and four-degree and main canals on the map in line with urban and passageway 

terrains. All the sub-basin features, including area, circumference, the average height of each sub-basin, territory 

slope of the basin, coordinates of the basin’s center of gravity, and the most extended water pathway, were 

obtained. The basin’s hydrographic dimensions were separately calculated by considering the 24-hour 

precipitation amounts within a return period of 2 and 5 years and the intensity of precipitation for each sub-basin, 

and then using the intensity-duration-frequency relation, the land use map and logical method of maximum 

runoff created with a return period of 2 and 5 years were obtained for each sub-basin. Later, the areas with the 

likelihood of flooding were pinpointed by entering physiographical data of the sub-basins and features of canal 

sections into the StormCad software. Hydraulic computation results of the existing grid, as extracted from the 

StormCad software-based hydraulic analysis with a five-year runoff, indicated that the number of 196 canals of 

District 15 could not pass flood with a five-year return period under the existing situations. Later, the leading 

regional canals with the ten years were calculated. The passing discharge-to-conduit capacity ratio in some of the 

main canals was less than 50% in hydraulic analyses, as computations suggested that the municipality could 

widen the passageways by making the canals small. 
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