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  بکارگیري اصول و روشهاي طراحی محیطی براي کنترل و کاهش

 میزان روان آبهاي سطحی در فضاهاي شهري

  شهرداري تهران 22منطقه : مطالعه موردي 

  

  ملیحه رضائی مهریزي
  دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهرانکارشناس ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، 

  

  :چکیده 

موجب اخیر  هايروند توسعه شهري در نقاط مختلف جهان به دلیل تغییرات اجتماعی و مهاجرت هاي گسترده در سالافزایش 
همچنین تغییر کاربري زمین در  .است شدهحجم روان آبها و میزان حداکثر جریان و در نتیجه افزایش  افزایش سطوح نفوذ ناپذیر

مناطق شهري باعث آلودگی بیشتر رواناب هاي شهري می شود که به مرور به آبهاي زیر زمینی نیز اثر کرده و منابع آبی طبیعی 
سیستم هاي زهکش رایج اغلب بر پایه هدایت آبهاي سطحی استوارند که موجب تشدید ورود آالینده ها . را نیز در گیر می کند

و در نتیجه تخریب ساختار ...) مثل انتقال آلودگیها و بروز سیالب در پایین دست و (منابع آب و بروز اختالالتهیدرولوژیکیبه 
  .ضا، ایجاد آلودگی بصري می نمایدهمچنین استفاده از این سیستم ها عالوه بر اشغال ف. دناکوسیستم میشو

بکار  مناسب منابع آب زیرزمینی تغذیهکاهش هدررفت روانابها و اطمینان از  ابزارهاي مدیریت پایدار سیالبهاي شهري به منظور
استفاده از ابزارها و مصالح طبیعی براي ایجاد ساختارهاي آبی از رویکردهاي مدیریت آبهاي سطحیاست که . گرفته می شوند

  . باشدعالوه بر هماهنگی با محیط، با مفاهیم پایداري شهري و توسعه پایدار نیز همسو می 

با توجه به اینکه اجزاي اصلی سایت مورد مطالعه شامل معابر اصلی، بلوکهاي ساختمانی، پارکینگ ها و مسیرهاي فرعی منتهی 
در این بخش پوشش . به آنها میباشد، انتخاب محدوده طراحی به نحوي صورت گرفت که تمام این اجزا را در بر داشته باشد

ده، نگهدارنده زیستی، چاالب، گودال نفوذ و سطوح نفوذپذیر و همچنین بشکه هاي جمع گیاهی بر روي شیب مشرف به محدو
 . ها پیشنهاد شد سبزبامآوري آب باران و 

 

 ، طراحی پایدارطراحی شهري حساس به آبرواناب شهري، مدیریت پایدار سیالب، توسعه کم اثر، : کلمات کلیدي 

  

 مقدمه. 1

به موازات . است قابل مالحظه ایداشته اخیر افزایش هايمختلف جهان در سالشهري در نقاط مناطق توسعه رشد و 
افزایش حجم روان گسترش یافته و موجب  سطوح نفوذ ناپذیرتوسعه شهرها و تغییر کاربري زمین به اراضی شهري، 

هاي ، کاهش تغذیه آببه دلیل ورود آالینده ها کاهش کیفیت آبسیالب،  جاري شدنو افزایش احتمال  آبها
همچنین تغییر کاربري زمین در مناطق شهري . است شده... و زیرزمینی،متراکم شدن خاك، کاهش فضاهاي سبز 

مجموع این شرایط . باعث آلودگی بیشتر رواناب هاي شهري می شود که به مرور به آبهاي زیر زمینی نیز اثر می کند
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گرفته است شده و سالمت محیط شهر و ایمنی موجب عدم پایداري اکوسیستم شهري که بر بستري طبیعی قرار 
  .ساکنان آن را در معرض خطر قرار می دهد

هاي زمین باعث شده است که تمامی آبهاي سطحی و زیرسطحی شهر شیب دشت تهران و جنس خاك و ساختار الیه
شهر تهران شده این مسئله موجب باال آمدن آبهاي زیرزمینی در جنوب . به سمت دشتهاي جنوبی تهران جاري گردد

 تخریب ساختار اکوسیستمباعث و  شدهباعث انتقال آلودگیها به پایین دست ورود آالینده ها به آبهاي سطحی . است
براي مسئله جمع آوري و تصفیه روانابها در انتهاي مسیر  همچنین. منطقه می شود و از نظر اکولوژیکی زیان بار است

از سوي دیگر هزینه احداث این سیستمها باال بوده و . دمطرح می سازنیز را جلوگیري از آلودگی منابع آبهاي زیرزمینی 
  .مقرون به صرفه نمی باشند

استوار بوده که این  جمع آوري و هدایت آبهاي سطحیشهر تهران بر پایه ساماندهی آبهاي سطحی در حال حاضر 
استفاده از این . دنبال می شود انالها،مسیلها و تونلهاي جمع آوري و هدایت آبهاي سطحیاحداث کموضوع از طریق 

 .دشومی موجب کاهش کیفیت بصري و اکولوژیکی مناظر شهري عالوه بر اشغال فضا، اختارها س

سطحی، براي استفاده مناسب و منطقی از منابع آب، کاهش هزینه هاي احداث و نگهداري سیستم هاي انتقال آبهاي 
کاهش حجم سالیانه روانابها جهت  و ارتقا کیفیت اکولوژیکی و بصري منظر شهري و بهره گیري مناسب از فضا

براي کاهش میزان روانابها و جذب  روشهایمدیریت آبهاي سطحیاستفاده از  ،وگیري از وقوع سیل در نواحی شهريجل
  .به نظر می رسد ضروريآن به منظور تغذیه آبهاي زیرزمینی 

در کاهش اثرات زیان بار روشهاي مدیریتی در ایاالت متحده، اروپا و استرالیا  سال گذشته استفاده از 20در طول 
آلودگی بر روي کیفیت آب کانال هاي دریافت کننده و نیز سیالبهاي ناشی از شهرسازي و سیستم هاي فاضالب و 

شوند در  نامیده می WSUD2و در استرالیا  LID1یکا این رویکردها که در آمر. آبهاي سطحی بسیار موثر بوده است
که تقلیدي از  SUDS4در انگلستان و  BMP3روشهاي .هاي آزمایشی اجرا شده اند شهرهاي مختلف با عنوان پروژه

مدل هاي فاضالب طبیعی هستند نیزمی توانند تصفیه مورد نیاز را براي رساندن کیفیت آب خروجی به حد قابل قبول 
  .استاندارد انجام دهند

مطالعات انجام شده در ایران در زمینه ساماندهی و طراحی مسیل ها بوده است و استراتژي کاهش میزان روانابها به 
  . دي تا کنون مورد توجه قرار نگرفته استعنوان عامل کلی

 محدوده مطالعه

شهرداري تهران در قسمت شمال غربی شهر تهران و در پایین دست حوضه آبریز رودخانه کن و وردیج  22منطقه 
و  در شرق با حریم رودخانه کن, و حوزه سد لتیان این منطقه در شمال با کوهستان البرز مرکزي. واقع شده است

کرج و در غرب با محدوده جنگل هاي  -در جنوب با آزاد راه تهران, سولقان و حوزه آبخیز حصارك -حوزه  آبخیز کن

                                                        
1LID : Low Impact Development 

2 WSUD : Water Sensitive Urban Development 
3 BMP : Best Management Practices 

4 SUDS : Sustainable Urban Drainage System 
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شهرداري  21و  5محدود می گردد و با مناطق و حوزه سد کرج وردیج  -و حوزه آبخیز چیتگردست کاشت وردآورد 
  .تهران همجوار است

 

  )سایت شهرداري تهران( در شهر تهران 22موقعیت منطقه  - 1شکل

  
 )1382 -جهادتحقیقات آب و آبخیزداري(ضه هاي اصلی محدوده مطالعه حوضه ها و زیر حو - 2شکل

شهرك 12. بافت مسکونی منطقه عمدتاً شامل شهرك هاي متعلق به تعاونی هاي مسکن ادارات و سازمانهاست
دشتک باال و پایین، صدرا، هوانیروز، امیرکبیر،  مپیک، راه آهن، چشمه، الله، زیبادهکده ال شاملشناخته شده 

شهرك با نام  7غیر از مجتمع ها و شهرك هاي ساخته شده، . پیکانشهر، آزادشهر و دانشگاه صنعتی شریف می باشند
توپخانه، اجراییات شهرداري و شهرك بانک  23هاي قائم، شهاب شهر، مجتمع خیام، شهرك شهید باقري، مجتمع 
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داراي شبکه نامنظم جمع آوري آبهاي سطحی می  ي موجود در منطقهشهرکها.خت و ساز هستندملی در حال سا
 .باشند

 براي انتخاب پهنه خرد مطالعاتی، شهرکهاي دهکده المپیک و الله در در شمال شرق، شهرك شهید باقري در شمال
ا توجه به اهداف طرح حاضر که ب.غرب و شهرك پیکانشهر در جنوب منطقه در این مرحله مورد بررسی قرار گرفتند

شامل ارائه راهکارهایی براي کنترل روان آبها در منبع و در نتیجه کاهش میزان روان آبهاي سطحی می باشد، و 
فاکتورهایی از قبیل برخورداري از فضاي سبز با سطح نسبتا مطلوب، بافت مسکونی غیر فشرده و وجود فضاهاي باز 

پیشنهادي را میسر می سازد، تنوع شکل زمین و تنوع حرکتی در معابر بدلیل وجود کافی که امکان اجراي روشهاي 
شهرك دهکده المپیک به عنوان پهنه خرد مطالعاتی در شمال شرقی منطقه انتخاب گردید تا روان آب ... شیب و 

  .حاصل از بارندگی و یا آبراهه هاي فصلی در ارتفاعات تا حد امکان به پائین دست منتقل نگردد

همچنین این .در ضلع شرقی این شهرك رودخانه و باغهاي کن و در ضلع شمالی آن رشته کوههاي البرز قرار دارند
سایت شهرداري منطقه (و شهرکهاي الله و زیبا دشت پایین مجاور می باشد اتوبان همت  اب جنوب در سمتشهرك 

  ).1389 -تهران 22

  
  )1382-مهندسین مشاور شارستان(شهر تهران  22محدوده شهرکهاي منطقه - 3شکل

شیبهاي غربی و . شیب مالیم شمال تا جنوب شهرك المپیک موجب هدایت روان آبها به جنوب محدوده می شود
شمالی مشرف به سایت که در بخشهایی فاقد پوشش گیاهی و در قسمتهایی با پوشش گیاهی اندك هستند روان 

همچنین در بخش شرقی محدوده در مجاورت رود کن نیز . ت می کنندآبهاي حاصل از بارندگی را مستقیما وارد سای
شیب به سمت رود دره دیده میشود که عاري از پوشش گیاهی می باشد و فرسایش خاك و مشکالت دیگري بدنبال 

اهمیت پوشش گیاهی بدلیل افزایش نفوذپذیري خاك و کاهش سرعت جریان و نیز هدایت آب به سمت .خواهد داشت
میزان آب حاصل از بارندگی در محلهاي درختکاري شده بدلیل تبخیر از سطح برگ کاهش می . بز میباشدفضاهاي س

  .یابد که در مطالعه حاضر مطلوب و مورد نظر می باشد
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فضاي سبز شهرك المپیک شامل بوستان فرهنگ که از شمال تا جنوب محدوده امتداد دارد، فضاي سبز بین 
و پتانسیل مثبت و موثري در کاهش  می باشد که از سطح نسبتا مطلوبی برخوردار است ساختمانها و فضاي سبز معابر

  .روان آبها می باشند

شبکه معابر شریانی جمع و پخش کننده و دسترسی در نوار شمال بزرگراه همت یعنی در شهرك المپیک  به شکل 
متر از میدان دهکده  300متر و طول حدود  30بلوار ورزش به عرض . منحنی و هاللهاي متداخل طراحی شده است

معابر فرعی شامل دسترسی پارکینگ . تتا میدان ورزش بصورت هاللی بخش اصلی شهرك المپیک را احاطه کرده اس
 . )تهران 22سایت شهرداري منطقه (متر احداث شده اند  14الی  10بلوکها نیز با عرض 

  تحلیل محدودهمطالعه

استفاده از کانیو براي معابر فرعی و با . بطور کلی روش جمع آوري روان آب در محدوده سایت استفاده از کانیو میباشد
باتوجه . در صورتیکه در شهرك المپیک در معابر اصلی و فرعی از همین روش بهره می گیرند .عرض کم مناسب است

به شیب عمومی سایت از شمال به جنوب و شیب غرب به شرق، پتانسیل آبگرفتگی در جنوب شرقی سایت وجود 
کان هدایت  سریع همچنین  به علت فقدان سیستم مرسوم جوي و جدول، در صورت وقوع بارندگی هاي شدید ام.دارد

از سوي دیگر روان آب تولید شده از سطوح سخت پشت بام و دیواره بلوکهاي ساختمانی واقع در .آب وجود ندارد
شهرك و همچنین فضاهاي غیر قابل نفوذ بین ساختمانها که  اغلببه پارکینگ اختصاص دارند، نیز وارد معابر موجود 

 . دهاي منفی ناشی ازآن می گرددشده و سبب افزایش حجم کلی روان آب و پیام

فضاهاي باز واقع در سایت که براي جذب جریان میتوانند مورد استفاده قرار گیرند در حال حاضر بیشتر به معابر 
در واقع معابر سایت بدلیل سطح گسترده شان . اختصاص دارند که این به معنی سطح سخت و نفوذ ناپذیر آنهاست

تغییر مصالح معابر سواره موجود از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیست مگر . مهمترین بخش این پروژه می باشند
در . زمانیکه مرمت کلی آنها مورد نیاز باشد که در این صورت میتوان از مصالح مناسبتري در جهت اهداف بهره گرفت

  .غییر مصالح پیاده رو ها بدلیل هزینه کمتر میتواند مد نظر قرار گیردشرایط فعلی ت

از نکات مثبت سایت فضاي سبز کل مجموعه و بوستان واقع در آن است که می توان از آن براي پیاده سازي روشهاي 
از سطح معابر البته درحال حاضر بدلیل وجود جدول کشی و اینکه سطح فضاي سبز باالتر . توسعه کم اثر بهره گرفت

است استفاده از روان آبها براي آبیاري فضاي سبز امکانپذیر نمی باشد ولی این پتانسیل در سایت وجود دارد و باید 
  . مورد توجه قرار گیرد

،  3047/34066سطح کل ساختمانها : مساحت سطوح نفوذپذیر و نفوذناپذیر سایت به این شرح محاسبه شده است 
بنابراین مجموع سطوح . متر مربع برآورد شده است  0896/77521سطح کل فضاي سبز و  1795/42495معابر 

  .متر مربع میباشد 0896/77521متر مربع و مساحت سطوح نفوذپذیر معادل  4842/76561نفوذناپذیر معادل 
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 )SWOT(راهبردي  تحلیل - 1جدول 

)نقاط ضعف(محدودیت ها  فرصت ها تهدیدها )نقاط قوت(امکانات    

احتمال بروز آبگرفتگی بدلیل فقدان  -
  جوي و جدول

محدودیتهاي طبیعی براي توسعه  -
 هاي جدید

وجود استعداد ناپایداري در دامنه  -
  هاي طبیعی منطقه

  ساخت و سازهاتهدید طبیعت با  -
مزاحمت بعضی کاربري هاي  -

 نامتجانس با طبیعت منطقه

محیط زیست مطلوب براي توسعه  -
  مسکونی

دید مناسب به سمت شرق از درون  -
 شهرك

پتانسیل باالي اراضی در تامین  -
  زیرساخت هاي شهري آتی

امکان طراحی همساز با طبیعت  -
بدلیل دخل و تصرف کمتر در 

  طبیعت 
عناصر حفظ خصلت هاي ذاتی  -

محیطی و ساختار طبیعی  -زیست
  غنی

توپوگرافی ویژه منطقه، فراهم ساز  -
  تنوع در طرح شبکه ارتباطی

وجود لبه هاي پایدار طبیعی و  -
 - ارتفاعات -جنگل -رودخانه(مصنوع 
 )بزرگراه

  سطوح گسترده بلوکهاي ساختمانی -
اختصاص اغلب فضاهاي باز به معابر  -

ه که تغییر مصالح آنها مقرون به صرف
  نیست

سطوح سخت گسترده در بوستان  -
  موجود

پوشش  شیب هاي نسبتا تند با -
مشرف به بسیار اندك  گیاهی 
  محدوده

دسترسی هاي نه چندان مطلوب در  -
  داخل محدوده

فقدان سیستم جمع آوریو تصفیه  -
  فاضالبو زائدات جامد

کمبود عناصر شاخص هویتی،  -
فضاهاي جمعی و مراکز خاطره انگیز 

  در سطح محله
  وري از مرکز شهر د -
 بالتکلیفی شبکه توزیع خدمات -
عدم شکل گیري کامل شبکه هاي  -

 زیر بنایی 

وجود فضاي سبز در اطراف  -
  ساختمانها و پارکینگ ها

وجود فضاهاي خالی کافی  براي  -
  جذب روان آبها

وجود بوستانی که از شمال تا جنوب  -
  شهرك امتداد دارد

  شیب مالیم از شمال به جنوب سایت -
 وجود سیستم جوي و جدولعدم  -
دسترسی نسبتا مطلوب به بزرگراه  -

 همت
توجه نسبتا مناسب به نگهداري  -

  فضاي سبز
وجود فضاي سبز نسبتا مناسب در  -

 بخش غربی سایت
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  )نگارنده: ماخذ (طراحی  فرآیند - 4 شکل

  

  اهداف طراحی

اهداف طراحی ارائه شده در این بخش از . میتوان در قالب اهداف کالن و خرد تقسیم بندي نمود اهداف طراحی را
مبانی نظري و نتایج شناخت و تحلیل سایت استخراج شده است و به عنوان پایه اي براي دستیابی به طرح نهایی مورد 

  .استفاده قرار می گیرد
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:                                                                                                                        شرح زیر بیان نمود  به این ترتیب اهداف کالن این طرح را میتوان به
  ارتقا کیفیت بصري منظر -
  کاهش آلودگیهاي محیطی -
  کنترل و کاهش میزان روانابهاي سطحی -
  فع محدودیت ها در آنبهره گیري از امکانات موجود در سایت و ر -

  : براي دستیابی به این اهداف کالن، اهداف عملیاتی زیر مد نظر می باشند 
  استفاده از عناصر طبیعی و پوشش گیاهی براي کاهش و جذب روانابها            -
  ارتقا کیفیت اکولوژیکی و بصري منظر شهري با استفاده از تکنیکهاي طراحی محیطی جهت کنترل روانابها -
احی ابزارهایی براي ایجاد تاخیر، ذخیره، نفوذ یا نگهداشتن روانابها براي کاهش هدررفت روانابها و طر -

  اطمینان از شارژ مناسب منابع آب زیرزمینی 
کاهش حجم سالیانه روانابها جهت جلوگیري از وقوع سیل در نواحی شهري با بهره گیري از سیستم زهکش  -

  مناسب
  کاهش پیک جریان  -
 )   مجموع سالیانه ذرات معلق(TSSکاهش  -

  
  اصول طراحی

این اصول از  جمع بندي . براي دستیابی به اهداف کالن و عملیاتی، اصول طراحی می بایست مورد توجه قرار گیرند
بدیهی است که هر یک از این . مبانی نظري بدست آمده و در شکل گیري طرح در مقیاس کالن و خرد نقش دارند

  . تفاده قرار گیرداصول میتواند در جهت رسیدن به یک یا چند هدف عملیاتی مورد اس

  :اصول طراحی مورد نظر در طرح حاضر عبارتند از 

  جذب روان آبها بجاي هدایت آن و نگهداري و استفاده در منبع -

  جذب روانابها می باشد        استفاده از عناصر طبیعی براي اهداف مورد نظر که شامل کاهش و  -

  اکولوژیکی و بصري منظراستفاده از پوشش گیاهی به منظور ارتقا کیفیت  -

 نتایج و بحث. 3

مطالعه ابزارهاي مدیریت پایدار سیالبهاي شهري و همچنین شناخت و آنالیز محدوده به عنوان عوامل موثر در انتخاب 
 نوارهاي صافیو  برکه هاو  تاالبهابر اساس مطالعات انجام شده . ابزارهاي مناسب در هر بخش مورد توجه قرار گرفت

متر  5اقل باید حدنیز به این دلیل که  چاههاي جذبی. گسترده مورد نیاز قابل اجرا در محدوده نمی باشند بدلیلفضاي
  .وند در این محدوده مناسب به نظر نمی رسنددورتر از هر ساختمانی واقع ش

ها، نگهدارنده هاي زیستی، چاالب ها،  سبزبامروشهاي قابل استفاده در سایت شامل بشکه هاي جمع آوري آب باران، 
گودالهاي نفوذ و سطوح نفوذپذیر می باشند که با توجه به وضع موجود و نیز فضاي مورد نیاز براي ابزارهاي پیشنهادي 

 :و مزایا و محدودیتهاي هر روش به شرح زیر پیشنهاد می گردد

بشکه  .ها  شوند سبزبامي جمع آوري آب باران و بلوکهاي ساختمانی واقع در محدوده می توانند مجهز به بشکه ها
. جمع آوري آب باران می توانند براي ذخیره روان آب به منظور استفاده در آبیاري فضاي سبز به کار روند
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ه و موجب دامی تواند حجم و میزان سرریز باران را کاهش د هاساختمانی برروي بام گیاهپوشش استفاده از همچنین
  .شود آبحجم روان کاهش 

نگهدارنده زیستی،گودال نفوذ در مجاورت معابر اصلی و همچنین پارکینگ ها و مسیرهاي فرعی منتهی به آنها احداث 
نگهدارنده زیستی از فضاهاي کاشته شده و مصالح گیاهی براي فیلتر کردن روان . و سطوح نفوذپذیرپیشنهاد می شود

  . استفاده می کند و نیاز کمی به نگهداري دارد) سانتی متر 15حداکثر عمق (آب جمع شده در گودي هاي کم عمق 

هستند که براي ایجاد مخزن زیر زمینی با سنگ بستر سازي  )متر 6/3تا  9/0( گودال هاي کم عمقیگودال هاي نفوذ 
جریان آبهاي سطحی که به سمت گودال هدایت می شوند معموال به خاکهاي پیرامون سفره هاي آبی نفوذ . شده اند

ذخیره سازي آب باران موجب فیلتر شدن و  سطوح نفوذپذیر. براي مسیرهاي پیاده سطوح نفوذپذیر مناسبند. می کنند
احداث چاالب مناسب  نیز در پایین شیبهاي مشرف به محدوده.شوند میطریق سطح به درون الیه هاي زیرین  از

پوشش گیاهی هستند که آب هاي سطحی را موقتا عمق کم و چاالبهاکانال هاي انتقال سیالب با  .ارزیابی می شود
این ساختارها عموما در شیبهاي . و نیز آالینده ها را حذف می کنند دندهمی ذخیره کرده و پیک جریانرا کاهش 

تا  1شیب طولی چاالب بین  و  متر 8/1سانتی متر و حداکثر  60عرض کف چاالب ها حداقل . مالیم احداث می شوند
  .درصد می باشد 6

  ) :5شکل( اشند با توجه به موارد بیان شده، در هر قسمت از سایت روشهاي پیشنهادي به شرح زیر می ب
در قسمت شمال سایتبراي جلوگیري از فرسایش خاك و جلوگیري از جاري شدن رواناب حاصل از بارندگی و ورود آن 

همچنین استفاده ازنگهدارنده .به داخل محدوده پوشش گیاهی بر روي شیب مشرف به محدوده پیشنهاد می شود
  .متمورد نظر می باشدزیستی، چاالب، گودال نفوذو سطوح نفوذپذیردر این قس

در بخش غربی، پوشش گیاهی بر روي شیب مشرف به محدوده، نگهدارنده زیستی، چاالب، گودال نفوذ و سطوح 
ها براي ساختمانها و در بخش شرقی و جنوبی نیز بشکه  سبزبامنفوذپذیرو همچنینبشکه هاي جمع آوري آب باران، 

  .وح نفوذپذیر توصیه می شودها، چاالب وسط سبزبامهاي جمع آوري آب باران، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

10 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

11 

در این بخش، .نشان می دهندبه عنوان نمونه در قسمتی از سایت مقاطع وضع موجود و پیشنهادي را 7، 6شکلهاي 
جزئیات بیشتري از مقطع پیشنهادي را بیان می  9و  8شکلهاي .گودال نفوذ پیشنهاد شده استچاالب و استفاده از 

  .کنند
  
  

  
  )مقطع عرضی( وضع موجودمقطع - 6شکل 

  

  
  پیشنهاديمقطع - 7شکل 
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  چاالب - پیشنهاديمقطع از  1شماره  بزرگنمایی - 8شکل
  
  
  

  
  

  گودال نفوذ - پیشنهاديمقطع از  2شماره  بزرگنمایی - 9شکل
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 تخمین حداکثر سیالب لحظه اي

  فراوانی شهر تهران - مدت - منحنی هاي شدت

فراوانی بارش ها ارائه شده  - مدت - نقطه از شهر تهران منحنی هاي شدت 9در مطالعات هواشناسی طرح حاضر براي 
. و سپس با تحلیل اطالعات آنها، منحنی هاي عمومی معرف بارش هاي کوتاه مدت شهر تهرا ن نیز بدست آمده است

 :ومی آن بصورت زیر نمایش داده می شود این رابطه در شکل عم

)1-1( ݅ =  ௧.ோDି.ସହܥ

i= میلیمتربر ساعت(شدت بارش ( ، 

ِD= دقیقه(تداوم بارندگی ( ، 
  .ضریب معادله که متناسب با دوره بازگشت طراحی و ارتفاع متوسط حوضه از جدول زیر انتخاب می شود=௧.ோܥ

  

  )1388- مهندسین مشاور مهاب قدس(ضرایب معادله تعمیم یافته شدت بارش هاي شهر تهران  - 2جدول 

  

متر است که طبق  1400سولقان یعنی در تراز  -حداقل ارتفاع در حوضه مورد مطالعه در محل خروجی حوضه کن
ساله  100میلیمتر بارندگی و در دوره بازگشت  143ساله معادل  2در دوره بازگشت ، فراوانی -مدت - منحنی شدت

 )متر(ارتفاع 
 )سال(دوره بازگشت 

2 5 10 20 25 50 100 
900 99 127 148 160 169 176 197 
1000 108 138 161 174 184 191 214 
1100 117 149 174 188 198 206 231 
1200 125 160 187 202 213 221 248 
1300 134 171 199 216 228 237 265 
1400 143 182 212 230 242 252 282 
1500 151 193 225 244 257 267 299 
1600 160 204 238 258 272 283 316 
1700 168 215 251 272 286 298 333 
1800 177 226 264 286 301 313 350 
1900 186 238 277 300 316 328 368 
2000 194 249 290 313 330 344 385 
2100 202 260 302 327 345 359 402 
2200 212 271 315 341 360 374 419 
2300 220 282 328 355 375 389 436 
2400 229 293 341 369 389 405 453 
2500 238 304 354 383 404 420 470 
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متر قرار دارد که در  2200بیشترین ارتفاع حوضه نیز در تراز . میلیمتر بارندگی در این ارتفاع خواهیم داشت 282
  . میلیمتر بارندگی قابل انتظار است 419ساله  100میلیمتر بارندگی و در دوره بازگشت  212ساله  2دوره بازگشت 

سال محدوده و نواحی مصوب باالجبار تغییر  20ساله تهران است که پس از  20محدوده انتخابی ما، محدوده مصوب 
با توجه به اینکه حداکثر لحظه اي . رفتساله براي بارندگی مد نظر قرار گ 20به همین دلیل دوره بازگشت . میکند

ساله محاسبه نشده  20سیالب هاي طراحی زیر حوضه هاي حوضه سیل برگردان غرب و رودخانه کن با دوره بازگشت 
  .)3جدول(ساله براي بارندگی انتخاب گردید 25است نهایتا دوره بازگشت 

  رواناب  - مدل سازي بارش

  هیدروگراف واحد حوضه ها . الف

روش تبدیل بارش طراحی به سیالب طراحی به کمک هیدروگراف واحد بر این فرض استوار است که واکنش هر 
براي استفاده از این روش . حوضه معین به بارندگی را می توان بوسیله هیدروگراف واحد آن حوضه توصیف نمود

زمانی این بارش ها به تعداد مکفی در الزمست هیدروگراف سیالب هاي عمده، بارش هاي مولد آن سیالبها و توزیع 
از آنجا که عموما داده هاي کافی . اختیار باشد تا ضمن تحلیل این داده ها، هیدروگراف واحد هر حوضه استخراج گردد

. هیدروگراف واحد موجود نیست، یکی از انواع هیدروگراف هاي واحد مصنوعی مورد استفاده قرار می گیردبراي تهیه 
مورد استفاده قرار گرفته که استفاده از آن برایحوضه هاي ) SCS(ات هیدروگراف واحد سازمان حفاظت در این مطالع

میالدي به دنبال تحقیقات گسترده در  1950این روش در اوایل سال . شهریتوسط مراجع مجاز دانسته شده است
و امروزه یکی از رایج ترین روش ها حوضه هایی با شرایط اقلیمی متنوع و مساحت هاي مختلف تهیه و تنظیم گردید 

در این روش بارندگی خالص یا رواناب بر اساس رابطه زیر بدست . براي استخراج هیدروگراف سیل محسوب می شود
  :می آید 

)1-2( ܴ = (ି୍ೌ)మ

(ି୍ೌ)ାୗ
  

R= ، بارندگی خالص یا رواناب بر حسب میلیمتر  

P= ، میزان بارندگی با تداوم و دوره بازگشت مورد نظر بر حسب میلیمتر  

  تلفات اولیه بارش بر حسب میلیمتر ، =ܫ

S= حداکثر تلفات بالقوه بارش یا حداکثر مقدار بارش که توسط خاك حوضه و پوشش گیاهی آن جذب می شود و در
  تشکیل رواناب شرکت نمی کند بر حسب میلیمتر ، 

همچنین . ات بالقوه بارش وابسته به خصوصیات فیزیکی، هیدرولوژیکی و کاربري اراضی حوضه می باشدحداکثر تلف
  .در نظر گرفته می شود S*0.1تلفات اولیه بارش براي اراضی شهري برابر 

عبارتند از اوج آبدهی هیدروگراف واحد  SCSپارامترهاي اصلی براي توصیف مشخصات هیدروگراف بی بعد و مثلثی 
 .)(ݐو طول قاعده هیدروگراف واحد ) ݐ(، زمان اوج گیري هیدروگراف واحد )ݍ(

  :مقادیر مذکور را میتوان با استفاده از روابط تجربی زیر محاسبه نمود 
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ݍ )1-3( = .ଶହ଼
௧

  

ݐ = ௧ݐ  + 0.5 dt = ݐ 0.6 +  0.5 dt = ݐ 0.67  )1 -4(  

ݐ = ݐ 2.67 )                           5-1(براي هیدروگراف مثلثی   

ݐ = ݐ 5 هیدروگراف بی بعدبرای                                                              )1-6(  

ݐ݀ = ݐ 0.133 )1-7   (  

  اوج آبدهی هیدروگراف واحد بر حسب متر مکعب بر ثانیه از هر کیلومتر مربع به ازاي یک میلیمتر بارش موثر، =ݍ 

  زمان اوج گیري هیدروگراف واحد بر حسب ساعت، =ݐ 

ف زمان تاخیر حوضه یا فاصله زمانی مرکز ثقل بارش موثر مولد هیدروگراف واحد تا لحظه اوج آبدهی هیدروگرا=ݐ 
  . زمان تمرکز حوزه در نظر می گیرند% 60را عموما ݐ بر حسب ساعت، 

  طول قاعده هیدروگراف بر حسب ساعت، =ݐ تداوم باران واحد بر حسب ساعت، = ݐ݀

  رواناب - ساختار مدل بارش. ب

-HECو  HEC-1براي مدلسازي حوضه به منظور محاسبه سیالب هاي طراحی با استفاده از نرم افزارهاي 
HMSمدل سیل برگردان غرب و رودخانه کن . رواناب تفصیلی حوضه هاي اصلی شهر تهران تهیه گردید -مدل بارش

  ).1388-مهندسین مشاور مهاب قدس(. زیر حوضهتشکیل شده است 42از 

نجام ا) SCS(تعیین تلفات بارش و همچنین تبدیل بارش به رواناب با استفاده از روش هاي سازمان حفاظت خاك 
از آنجا که در مطالعات بازنگري طرح جامع آبهاي سطحی تهران، روندیابی سیالب در کانال ها و ترکیب . گرفت

انجام خواهد شد، مدل سازي سیالب روها در مدل  SWMMهیدروگراف به شیوه هیدرولیکی و با استفاده از مدل 
رواناب گنجانده نشده است و تنها هیدروگراف سیالب در محل خروجی زیر حوضه ها با استفاده از مدل هاي  -بارش
  ).1388-مهندسین مشاور مهاب قدس(رواناب توسعه داده شده محاسبه می گردد  -بارش

، حداکثر سیالب HEC-HMSو  HEC-1ده از اطالعات و نرم افزارهاي با در نظر گرفتن هیدروگراف واحد و استفا
زیر حوضه  8حوضه سولقان در این مطالعه به . لحظه اي در دوره بازگشت هاي مختلف براي حوضه سولقان بدست آمد

دقیقا در شمال پهنه خرد مورد مطالعه یعنی شهرك المپیک قرار می گیرد  W08تقسیم شده است که زیر حوضه 
متر مکعب بر ثانیه خواهد  3/3معادل  W08ساله براي زیر حوزه  25و سیالب لحظه اي با دوره بازگشت ) 10کلش(

 ).3جدول(بود 
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حداکثر لحظه اي سیالب هاي طراحی زیر حوضه هاي حوضه سیل برگردان غرب و رودخانه کن  - 3جدول
  )1388-مهندسین مشاور مهاب قدس(

  مساحت نام زیر حوضه 
 )مربع مترکیلو(

 )سال(دوره برگشت

5 10 25 50 100 
w03 3.3 2 3 4.6 5.9 7.4 
w04 1.7 1.7 2.9 4.6 6.1 7.6 
w05 1.3 1.1 1.6 2.3 2.8 3.4 
w06 2.4 1.3 2 3 3.9 4.8 
w07 1.4 0.9 1.4 2 2.5 3.1 
w08 4.9 1.2 2 3.3 4.4 5.6 
w09 8.4 4.2 6.2 9.1 11.6 14.3 
w10 5.4 1.3 2.2 3.6 4.8 6.2 

  

  تداوم بارش

بررسی زمان تمرکز حوضه هاي شهر تهران نشان می دهد که در هیچ حالتی مجموع زمان تمرکز حوضه ها بعالوه 
براي مثال زمان تمرکز . ساعت نخواهد بود 6زمان حرکت آب در مجاري سیالبرو تا رسیدن به محل خروجی بیش از 

ودخانه کن از ابتداي ورود به مرز شهر ساعت و طول ر 2حوضه کن که بزرگترین حوضه برون شهري است در حدود 
متر بر  5تا  3با فرض سرعت جریان سیالب در رودخانه کن در حدود . کیلومتر می باشد 14تا خروج از آن در حدود 

، زمان تمرکز کل حوضه در نقطه خروجی رودخانه کن از مرز شهر در )با توجه به نتایج اولیه مدل هیدرولیکی(ثانیه 
ساعت بعنوان تداوم  6بنابراین با اطمینان میتوان گفت که با انتخاب زمان . اعت برآورد می گرددس 4الی  3حدود 

بارندگی، دورترین نقاط حوضه آبریز تهران نیز در شکل گیري هیدروگراف سیالب خروجی از شهر مشارکت خواهند 
را بیشتر از زمان تمرکز حوضه هاي  ساعت کوچکترین تداومی است که با اطمینان می توان آن 6همچنین زمان . نمود

  ).1388-مهندسین مشاور مهاب قدس(شهر تهران دانست 

  حجم سیالبمحاسبه 
توسط فضاي سبز آن و نیز بهره گیري از روشهاي سبز بام و ) شهرك المپیک(بطور کلی رواناب تولید شده در سایت 

بعنوان مثال سبز بامها . در حد مناسبی جذب شودمی تواند سطوح نفوذ پذیر و نگهدارنده زیستی و بشکه هاي بارانی 
مشکل اصلی رواناب حوضه هاي باال دست . را دریافت می کنند) 1388کریمیان و ظهرابی،(بارش باران % 75حدود 

می شود که براي حل این ) شهرك المپیک(است که به دلیل شیبهاي مشرف به سایت، وارد سایت مورد مطالعه 
  .الب ها و گودالهاي نفوذ کمک گرفته شدموضوع از چا

درصد کل سایت را شامل می شود، حجمی حدود  10ساختارهاي پیشنهادي در محدوده طراحی خرد که حدود 
 6500برابر یعنی معادل  10در نتیجه این عدد در کل مساحت شهرك . متر مکعب آب را در خود جاي می دهد650

  . متر مکعب خواهد بود

متر مکعب بر ثانیه دارد و تداوم بارندگی با  2/1ساله که دبی معادل  5با در نظر گرفتن دوره بازگشت  به عنوان مثال
خواهیم داشت که طرح پیشنهادي )2/1*3600*5(متر مکعب  21600دقیقه، حجم سیالبی معادل 5حداکثر زمان 

البته با . ذب براي آن فراهم کندآن را میتواند در خود جاي داده و فرصت ج) متر مکعب 6500(درصد  1/30حدود 
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افزایش و یا (توجه به اینکه ساختارهاي پیشنهادي با استفاده از مصالح طبیعی ساخته شده و ابعاد آن قابل انعطاف 
پیش بینی شده اند، در صورت نیاز می توان با افزایش ابعاد، حجم بیشتري از رواناب حاصل از بارش را در آن ) کاهش

  .جاي داد

) حداکثر لحظه اي سیالب(سال، با دبی 100و  50، 25، 10، 5حجم سیالب را در دوره هاي بازگشت ) 4جدول(
  .دقیقه نشان می دهد 60و  30، 20، 10، 5متر مکعب بر ثانیه و تداوم بارندگی  6/5و  4/4، 3/3، 2، 2/1

  )نگارنده( )متر مکعب( برآورد حجم سیالب  –4جدول

تداوم 
  بارندگی

 )دقیقه(

  مساحت
 )متر مربع(

شت
برگ

ره 
( دو

)سال
 

5 10 25 50 100 
ی  

دب
)

تر 
م ب 

مکع نیه
رثا

ب
(

 

1.2 2 3.3 4.4 5.6 

5 

4.9 

21600 36000 59400 79200 100800 
10 43200 72000 118800 158400 201600 
20 86400 144000 237600 316800 403200 
30 129600 216000 356400 475200 604800 
60 259200 432000 712800 950400 1209600 

  

درصد حجم نگهداشت رواناب در طرح پیشنهادي را با دوره بازگشت، دبی و تداوم بارندگی ذکر شده در باال ) 5جدول(
  .بیان می کند

  )نگارنده(درصد حجم نگهداشت رواناب در طرح پیشنهادي  –5جدول

 

  

  

تداوم 
  بارندگی

 )دقیقه(

شت
هدا

 نگ
جم

ح
 

رح
ب ط

وانا
ر

  
)

عب
 مک

متر
( 

شت
برگ

ره 
( دو

)سال
 

5 10 25 50 100 

ی  
دب

)
تر 

م ب 
مکع نیه
رثا

ب
(

 

1.2 2 3.3 4.4 5.6 

5 

6500 

30.1 18.1 10.9 8.2 6.4 
10 15.0 9 5.5 4.1 3.2 
20 7.5 4.5 2.7 2.1 1.6 
30 5 3 1.8 1.4 1.1 
60 2.5 1.5 0.9 0.7 0.5 
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