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 بخش دوم: مطالعات محیطی

 خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی شهر  -

 موقعیت جغرافیایی  -

هکتار از توابع شهرستتا  رز  در شتلاا استتا  هلت ا   422شهر قروه درجزین با مساحتی بالغ بر  

درجه  24ثانیه تا  43دقیقه و  81درجه و  53واقع ش ه و از نظر موقعیت ریاضی در مختصات جغرافیایی 

 . نیه طوا شرقی قرار گرفته ش ه استثا 53قیقه ود 6و 

  :هاناهمواری

هتای تهیته نقشته، اقت ا  بته 8043333توپوگرافی های منطقه بر پایه نقشهبه منظور بررسی ناهلواری

، شهر و حوزه پیرامو  آ  در مح وده حتوزه آبریتز سطوح ارتفاعی و جهات و طبقات شیبموضوعی 

 . است گردی ه

  :ارتفاع

، کوهپایه و دشت تشتکی  وزه آبریز آ  از سه واح  کوهستا ظر مورفولوژیکی شهر قروه و حاز ن

متری در دشت رز  و شهر قروه در واحت  دشتت  8243ش ه است و فرکانس ارتفاعی آ  مابین ارتفاع 

  .باش   کوهستا  )در شلاا مح وده( میمتری ارتفاعات خرقا  در مرز استا  قزوین در واح 4213تا 

، ارتفتاع و بتا استتفاده از روو وزنتی فاعی حوزه آبریتز شتهر قتروه درجتزینر اساس نقشه سطوح ارتب

درصت  از ستطح  2/34بیش از  است.متر از سطح دریا محاسبه ش ه  8483متوسط مح وده مورد مطالعه 

متر  8211با متوسط ارتفاع  درجزین باش  و شهر قروهمتر برخوردار می 8433مح وده از ارتفاع کلتر از 

در  . مح وده شهر  دشت استقرار یافته استحمتر در وا 8133از سطح دریا در سطوح ارتفاعی کلتر از 

 34با مستاحتی بتالغ بتر  8242تا  8216متر قرار گرفته و سطوح ارتفاعی  8133تا  8223طبقات ارتفاعی 
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الی شتهر از ارتفتاع بتا ی شود و از نظر جغرافیتایی نیلته شتلطح از شهر را شام  میبیشترین س ،درص 

از شلاا  متر برخوردارن  و در مجلوع ارتفاع شهر 8243متر و نیله جنوبی شهر از ارتفاع کلتر از  8243

 . یاب جنوب غربی کاهش می -یرون  شلاا شرقبا شهر به جنوب 

. باشت ، ارتفتاع در محت ت مخت تن آ  نیتز متفتاوت متیدر ستطح شتهر به تناسب تغییرات ارتفاع

تترین و عنتوا  مرتفتعمتتر ب 8133تتا  8242 بینتفاعی با قرار گرفتن در سطح ار 3طوریکه مح ه شلاره ب

تترین های جنوبی مح ته شتلاره یتس پستتبخش ترین مح ه در شهر وبعنوا  کم ارتفاع 4مح ه شلاره 

 شود.قسلت شهر محسوب می

 سطوح ارتفاعی حوزه آبریز شهر قروه درجزین0 4-8ج وا شلاره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقات ارتفاعي )a(مساحت به هكتار fi % xi xi *a

1720-1800 9412.0 25.8 1750 16470917

1800-1900 12390.0 33.9 1850 22921500

1900-2000 6717.7 18.4 1950 13099505

2000-2100 2994.4 8.2 2050 6138619

2100-2200 2023.0 5.5 2150 4349347

2200-2300 1415.1 3.9 2250 3184010

2300-2400 864.2 2.4 2350 2030958

2400-2500 420.0 1.2 2450 1028995

2500-2600 192.0 0.5 2550 489600

2600-2700 74.0 0.2 2650 196100

2700-2780 10.4 0.0 2750 28611

36512.8 100.0 69938162
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سطوح ارتفاعي  حوزه آبریزشهرقروه درجزین

 

 

 0 سطوح ارتفاعی حوزه آبریز شهر قروه درجزین4-4ج وا شلاره 

 

 

 

 

 

 

 

طبقات ارتفاعي )a(مساحت به هكتار fi % xi

1774-1778 4.72 1.9 1776

1778-1782 38.78 15.9 1780

1782-1786 39.18 16.1 1784

1786-1790 58.37 23.9 1788

1790-1794 68.63 28.1 1792

1794-1798 29.32 12.0 1796

1798-1799 4.99 2.0 1800

244.0 100.0
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 0 سطوح ارتفاعی حوزه آبریز شهر قروه درجزین4-5ج وا شلاره 

 

 

 

 

 

 

 

 

طبقات ارتفاعي )a(مساحت به هكتار fi % xi

1774-1776 0.259101 0.1 1775

1776-1778 4.449024 1.8 1777

1778-1780 21.831832 9.0 1779

1780-1782 16.932981 6.9 1781

1782-1784 16.815743 6.9 1783

1784-1786 22.351084 9.2 1785

1786-1788 29.666595 12.2 1787

1788-1790 28.696963 11.8 1789

1790-1792 35.454194 14.5 1791

1792-1794 33.160167 13.6 1793

1794-1796 20.749291 8.5 1795

1796-1798 8.560651 3.5 1797

1798-1800 4.991068 2.0 1799

243.9 100.0
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 درجزینحوزه آبریز شهر قروه  جهات شیب0 4-2ج وا شلاره 

مساحت به هكتار)a( جهات شيب fi%

صاف 9823.8 26.9

شمال 486.5 1.3

شمال شرق 237.0 0.6

شرق 472.3 1.3

جنوب شرق 1396.6 3.8

جنوب  8385.8 23.0

جنوب غرب 12043.8 33.0

غرب 2496.9 6.8

شمالغرب 1170.1 3.2

مساحت 36512.8 100.0 

  :بشی

، شیب منطقه نیز متغییر است و بطور ک ی تفاع در سطح شهر و حوزه آبریز آ به تناسب تغییرات ار

درص  از ستطح  4/55یاب  و بر اساس نقشه جهات شیب بیش از یزا  آ  از شلاا به جنوب کاهش میم

متر حکایتت از باش  که ایتن اجهت جنوبی می درص  2/54ب غربی و مح وده دارای جهت شیب جنو

با توجه به موقعیت استتقرار های منطقه و آفتابگیر بود  شهر جنوب شرقی ناهلواری -رون  شلاا غربی

 . باش آ  می
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درصت   6/6 نیبه روو وز هر و حوزه آبریز آ ، شیب متوسط شبر اساس نقشه طبقات شیب منطقه

قته از درص  ستطح منط 4/22که بیش از  . بطوریباش آ  می شیب محاسبه ش ه که نشانگر م یم بود 

 . برخوردارن شیب کلتر از یس درص  

 2، به جز حواشی رودخانه قوری چای در شرق شهر )در مح ت هلچنین بر اساس نقشه شیب شهر

 .ش بامیدرص   5، شیب شهر غالباً کلتر از شهر نقاطدر سایر  ایپراکن ه و های مح ود( و بخش8و 

 

 

 

 مساحت طبقات ارتفاعی ک  شهر 40-6ج وا شلاره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسائل کلی زمین شناسی  -2-2-3

     :زمین شناسی

بازه مساحت

1774-1776 2591.01

1776-1778 44490.24

1778-1780 218318.32

1780-1782 169329.81

1782-1784 168157.43

1784-1786 223510.84

1786-1788 296665.95

1788-1790 286969.63

1790-1792 354541.94

1792-1794 331601.67

1794-1796 207492.91

1796-1798 85606.51

1798-1799 49910.68

بازه مساحت

1774-1778 47173.16

1778-1782 387764.44

1782-1786 391754.44

1786-1790 583652.27

1790-1794 686307.81

1794-1798 293164.90

1798-1799 49910.68
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سیرجا  واقع شت ه و متترثر از  -سنن جآ  در زو  ساختلانی  یحوزه پیرامون درجزین وه روشهر ق

های ی متع دی در دورا در فازهای کوهزایی سیلیرین سازن های زمین شناس آلپین،حرکات کوهزایی 

 ، سو  و چهار  زمین شناسی شک  گرفته است. دو 

هتای شیستتی ( و کالتسK11های آهس تیره رنگ بیومیکریتی مربتوط بته دوره کرتاسته )سنگ

( مربتوط بته دورا  JSHبیومیکریتی تا اسپاری با رنگ خاکستری نقره ای مربوط به دوره ژوراسیس )

یتز شتهر قتروه درجتزین رخنلتو  ی منوچهر و جنوب شرق حوزه آبردر شرق روستا دو  زمین شناسی

 . دارن 

هتای ، متار (F24های مار  کر  رنتگ و تتوا انت زیتی )با میا   یه های آهکیهلچنین سنگ

ای ( و تتوا شیشتهOM1Mهای خاکستری تا ستبز زیتتونی )( مار OMMقرمز تا خاکستری رنگ )

هتای آهکتی بیتومیکریتی ( و ستنگOmanیتی تیره )های تراکی آن ز( گ ازهOMANTکربناتی )

(OM1مجلوعه سنگ )و پیرامتو  آ   درجتزین های مربوط به دورا  سو  زمین شناسی در شهر قروه

 . رق و جنوب شرق حوزه رخنلو  دارن هایی از شباش  که در بخشز( میتتوزه آبریتتح)

دهت  کته شتهر قتروه ر  تشکی  میبیشترین سطح از اراضی مح ود را رسوبات آبرفتی دورا  چها

 ت مخت تن شتهر هتا و محتدرجزین در بستر این رسوبات قرار گرفته است که ضخامت آ  در بختش

 . متفاوت است

  :قابلیت و ارزیابی اراضی

هتا و ، فت تهتاهتهتا، تپتتیت  اصت ی کتوه 2ضی از منطقه مورد مطالعه از نظر قاب یت و ارزیابی ارا

هتای هتای دامتندر تیت  دشتت 2-4  ش ه است و شهر قروه در واح  اراضی های آبرفتی تشکیتراس
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ده  حوزه آبریز شهر قروه را تشکی  میاستقرار یافته است و از نظر مساحت این واح  بیشترین سطح از 

 . باش هایی به شرح زیر میای ویژگیو دار

  .ای نسبتاً مسطح با شیب بسیار م یمهای دامنهدشت -

  .خاک علیق با بافت سنگین تا خی ی سنگین ب و  سنگریزهدارای  -

  .دارای کاربری موجود زراعت آبی و درختکاری و نقاط شهری و روستایی -

زمینی به لحاظ بتا  های زیردارای مح ودیت خاک به لحاظ بافت سنگین آ  و مح ودیت آب -

  .بود  سطح آ 

هبود وضعیت فیزیکی خاک در پایین آورد  در صورت انجا  عل یات اص حی چو  تسطیح و ب -

 . باش های آبی و باغی میاسب برای زراعتهای زیر زمینی از قاب یت منسطح آب

 

 

 

  :زلزله خیزی منطقه و شهر

ارت مسکن و شهرستتازی در نقشته بر اساس نتایج تحقیقات مرکز تحقیقات ساختلا  و مسکن و ز

ورد مطالعه در پهنه زلزله خیزی با  در نیله شلالی، متوسط در ، مح وده مبن ی زلزله خیزی کشورپهنه

 قسلت مرکزی و خود شهر در پهنه زلزله خیزی پایین قرار گرفته است. 

های تکتونیکی زاگرس در ی زو ه در مح  ت قعاز نظر مورفولوژی ساختلانی مح وده مورد مطال

باشت  کته ایتن امتر باعت  محت وده متیو ایترا  مرکتزی در شتلاا سیرجا  در مرکز  -سنن ج، جنوب

شت ه  درجتزین های کوچس و بزرگی با امت ادهای مخت ن در شلاا حوزه آبریز شهر قتروهشکستگی
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زلزله تاریخی در سطح منطقه با شت ت  64های ثبت ش ه در منطقه بیش از که مطابق زلزله است بطوری

روو توزیتع  هتای تتاریخی منطقته بتهلتهداده است که بر اساس تح ی  زلزدرجه ریشتر رخ  3/6تا  5/4

درجته در دوره برگشتت  2/3، ساله 8333ریشتر در دوره برگشت  6ای با ق رت نرماا وقوع زمین لرزه

ساله محتل  است. هلچنتین مطتابق توزیتع گلبت  احتلتاا  23درجه در دوره برگشت  8/3ساله و  833

 . ساله محتل  است 43در دوره برگشت شتر ری 3ساله و  433ریشتری با دوره برگشت  3/6وقوع زلزله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 ضریب فراوانی در توزیع نرماا54-2ج وا شلاره 



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

Pاحتمال T دوره برگشت k x=mean+ks( شدت)

0.01 10000 3.719 6.6

0.05 2000 3.291 6.2

0.1 1000 3.09 6.0

0.5 200 2.576 5.6

1 100 2.326 5.4

2.5 40 1.96 5.1

5 20 1.645 4.8

10 10 1.282 4.5

15 6.67 1.036 4.3

20 5 0.842 4.1

25 4 0.674 4.0

30 3.33 0.524 3.8

40 2.5 0.253 3.6

50 2 0 3.4

60 1.67 -0.253 3.2

70 1.43 -0.524 2.9

75 1.33 -0.674 2.8

80 1.25 -0.842 2.7

85 1.18 -1.036 2.5

90 1.11 -1.282 2.3

95 1.05 -1.645 2.0

97.5 1.03 -1.96 1.7

99 1.01 -2.326 1.4

99.99 1.0001 -3.719 0.2
 

  :های زیر زمینیآب

های زیرزمینی مح وده مورد مطالعه به تبعیت از موفولتوژی حتاکم بتر منطقته از جهت جریا  آب

هتای نطقته از طریتق مختروط افکنته و مستی زیر زمینتی م هایشلاا به جنوب است و تغذیه سفره آب

. بتر استاس نقشته هتای گیتردهای سطحی ناشی از بارو صورت میآبفص ی و هلچنین نفوذ مستقیم 

ژئوهی رولوژیکی و کیفیت آب منطقه متناسب با سازن های زمتین شناستی از کیفیتت و میتزا  آبت هی 

استت و ستطح قابت  بررستی  3در  درجتزین قتروه آنها متفاوت استت بطوریکته در حتوزه آبریتز شتهر
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-. ستنگآب هی متوسط تا ضعین برخوردارنت  سازن های دورا  سو  از کیفیت آب خوب و وضعیت

، سازن های دورا  دو  سطهای آهکی بیومیکریتی از کیفیت آب خوب و وضعیت آب هی خوب تا متو

و آب هی ضعین و رستوبات آبرفتتی در شرق شهر ب لی  نفوذ پذیری کم سازن  از کیفیت آب متوسط 

برفتتی از کیفیتت آب ختوب و از هتا و رستوبات آهتای مختروط افکنتهاز جل ه پادگانتهدروا  چهار  

ب هی خوب تا عالی برخوردارن  و شهر قروه درجزین در این پهنه از کیفیت منتابع آب قترار وضعیت آ

 . ( استقرار یافته استHco3کربناته )یه شیلیایی منابع آب در منطقه بیگرفته است و از نظر تجز

  :تأمین آب شهرنحوه منابع و 

یچ رودخانته دائلتتتی در و پیرامو  آ  در حوزه آبریز مرکزی قرار گرفته و هت درجزین شهر قروه

جنتوبی کته در شترق شتهر و  -شتلالیهای فصت ی و اتفتاقی بتا امتت اد باش  و رودخانهآ  جتتاری نلی

های سطحی و زیر زمینتی منطقته را های علیق و نیله علیق مجلوعه منابع آباهها و چها و  قناتچشله

عنتوا  مهلتترین منتابع تترمین آب هتای زیرزمینتی ببرداری از منابع آبشود و در مجلوع بهرهمیشام  

 .  باشو روستاهای پیرامو  آ  می درجزین ر قروهشرب و کشاورزی شه

های واقتع ا  هل ا  منبع ترمین آب مصرفی شهر از چاهبر اساس اع   شرکت آب و فاض ب است

 می یلتری از شهر رز  به شهر قروه منتقت  و سته 233در مح وده شهر رز  می باش  که بایس خط لوله 

 . گرددشبکه توزیع آب شهر متص  می

، امتا بتا رضایت اهتالی از کیفیتت آب شترب شتهرع یرغم اع   نبود مشک  آب در شهر و اع   

 درجزین و رز  و وابستگی ش ی  شهر قروه درجزین به رش  جلعیت شهر نشین در شهرهای قروه توجه

متتر مکعبتی رز  و از هلته مهلتتر بتا  بتود  میتانگین آب  83333به منابع آب ذخیره شت ه در مختز  

شتود در افتق طترح شتهر قتروه بینتی متیبه متوسط استتا  و کشتور، پتیشمصرفی در این شهرها نسبت 
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. در این خصوص توصیه می شتود مستلولین مح تی استتا  ن با مشک  کم آبی مواجه خواه  ش درجزی

مطالعات کاربردی مرح ه دو  طرح جامع آب شهر را با ه ا ترمین آب شرب شهر قروه در روستاهای 

پیرامو  در ب ن  م ت در دستور کار خود قرار داده و منابع آب ج ی ی جایگزین وضعیت فع ی کلتتر 

غنی در حوزه ها و آبریز شتهر و شترایط ژئوهیت رولوژی آ  زمینته بترای توجه به منابع آب نسبتا  که با

 .ترمین منابع آب بیشتر فراهم استتحقق 

  :، رطوبت و ...(حرارت، بارانمسائل هواشناسی )

در فصتوا مخت تن  مح وده مورد مطالعه مترثر از عوام  مح ی و جهانی از شرایط اق یلی خاصتی

هتای هواشناستی ایستتگاه پارامترهای اق یلی منطقته از داده. جهت بررسی و تح ی  خوردار استساا بر

متی دی استتفاده شت ه  4335ک یلاتولوژی درجزین وایستگاه سینوپتیس هل ا  از ب و ترسیس تا ستاا 

 است. 

و فصتوا هتا می یلتر است که میزا  آ  در ماه 513متوسط بارو سا نه منطقه در ایستگاه درجزین 

 2/3ترین و شتهریور متاه بتا حت اق  عنوا  پر بارا می یلتر ب 4/65و اسفن  ماه با  مخت ن ساا متغییر است

می یلتتر بتیش از  3/833، فص  زمستا  با ترین ماه ساا است. از نظر توزیع فص یر بارو کم بارا می یلت

 42. ح اکثر بتارو ی بع ی قرار دارن هاارو و فصوا پائیز و بهار در رتبهدرص  بیشترین میزا  ب 2/23

بارانی می دی به ثبت رسی ه است و تع اد روزهای  8424آبا  ماه  2می یلتر در روز  44ساعته ثبت ش ه 

 . روز در ساا است 35در ساا 

 -6/5درجه سانتیگراد است که میتزا  آ  بتین  3/88متوسط دمای سا نه در مح وده مورد مطالعه 

. دمتای ثبتت شت ه در ایستتگاه درجته در تیرمتاه در نوستا  استت 8/46ر دی متاه تتا درجه سانتیگراد د

. ح اکثر مط ق دمای ثبت شت ه بته باش می 8424ه زیر صفر در دی ماه ساا درج -52درجزین بیش از 
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ای منطقه و حاکم درجه 23ش  که نشانگر نوسا  دمای بامی 8426سانتی گراد در تیرماه درجه  28میزا  

 باش . رایط بری ش ی  در منطقه میش بود 

درصت  در دی  21درص  می باش  که میزا  آ  ح اکثر بته میتزا   32متوسط رطوبت نسبی منطقه 

ستاعات  در   آ باش  که میتزاهای تیرو مرداد میدرص  در ماه 55ماه و ح اق  میزا  رطوبت به میزا  

 . مخت ن روز متفاوت است

درجزین و شرایط جوی حاکم بر منطقه رطوبت نسبی منطقته متعتادا با توجه به موقعیت شهر قروه 

ع تابتتها و منتباش  که پوشش گیاهی نسبتاً مناسب و تعریق ناشتی از آنتمیو مناسب برای شرایط زیست 

 باشن . ه عوام  مهم تع ی  وطوبت نسبی میهای نسبتاً غنی از جل بآ

روز در ساا است که متناستب بتا ورود تتوده  852تع اد روزهای یخبن ا  در این مح وده بیش از 

 شود.   تع اد روزهای یخبن ا  بیشتر مییز و در طوا فص  زمستایهوای سردسیری و... اواخر فص  پا

های ثبت   استفاده ش ه است که مطابق دادهجهت بررسی باد در منطقه از ایستگاه سینوپتیس هل ا

درص  از جریا  بادهای  63نات در ثانیه است و بیش از  4/5ش ه در ایستگاه مذکور متوسط سرعت باد 

 .نایب باد غالب آ  غربی استمنطقه آرا  بوده است و باد غالب منطقه جنوب غربی و 

کی ومتر در ساعت در استفن  متاه  4/11نات در ثانیه معادا  24سریعترین باد ثبت ش ه با سرعت بیش از 

  از جهت جنوب غرب ثبت ش ه است. 8415ساا 

ستاعت  534ساعت می باشت  کته مترداد متاه بتا  8/4444میزا  ساعات آفتابی در طوا ساا ح ود 

ستاعت کلتترین میتزا  ستاعت آفتتابی را داشتته استت و در  5/824بیشترین ساعات آفتابی و دی ماه با 

 بوده است. 1/1و  1/2نسبتاً کام   روز هوا با پوشش ابرناکی 2/33مقاب  در طوا ساا بیش از 
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یم اق یم منطقه نیله خشس سرد و براساس روو دمارتن دارای اق  ،ع اق یم شهر طبق روو کوپننو

 باش . نیله خشس می

، هتای دی، بهلتنمهر به منطقته آستایش و متاه های اردیبهشت وبر اساس ج وا بیوک یلاتیس ماه

انه روز نیازمن  استتفاده از تر از منطقه آسایش قرار دارن  و در طوا شبسفن ، فروردین،آبا  وآذر پائینا

ان  ا تر از منطقه آسایش قرار گرفته، مرداد و شهریور بهای خرداد، تیرباش  و ماه ه میوسای  گر  کنن

باشت  و   هوای ح اق  یس متر بتر ثانیته متیکه نیازمن  استفاده از وسای  خنس کنن ه مط وب یا جریا

های طراحی اق یلی برای شهر قروه ر ج وا ماهانی توصیههای اق یلی دبراساس نتایج حاص ه از بررسی

  0به شرح زیر پیشنهاد ش ه است

  .غرب( -شرقتر ساختلا  در جهت محور طوی جنوبی باش  ) -شلالیها جهت گیری ساختلا  -

  .گذاری کم( با توجه به شرایط اق یلی منطقهطراحی فضایی فشرده )فاص ه -

بینی جریتا  متوقتی وای آزاد تلاس داشته باشن  و پیشیس طرا با ه هایی که ازبینی اتاقپیش -

  .هوا

  .طراحی متوسط بازشوها -

  .طراحی و ساخت سنگینی دیوارهای داخ ی و خارجی -

 ساعت. 1ها با زما  ترخیر بیش از طراحی سنگینی با  -

  .بینی مح ی برای خوابی   در هوای آزاد در فص  گر  سااپیش -

بینی آبروهای مناسب جهت ه ایت آب های ش ی  و پیشرت حفاظت از بارا نی و ضروبیپیش -

 بارا  و... 

  :ها در شهرهای سطحی )باران( و موقعیت مسیلسیستم حرکت آب
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ا  تجنتوبی شتهر جهتت جریت -شتلالیبه تبعیت از شرایط مورفولوژیکی متناسب با شیب علتومی 

 .باش غربی می -شرقیهای جانبی به جنوب و شیب های سطحی ناشی از بارو نیز از شلااآب

اصت ی و فرعتی، جتوی و جت اوا های سطحی ناشی از بارو در شتهر از طریتق شتبکه معتابر آب

با  آوری و ه ایت به رودخانه قره چای در شرق شهرای طراحی ش ه در کوچه ها و معابر، جلعکانیوهو

  .جنوب -شرقامت اد شلاا 

  :)باران( در شهر و معایب آن های سطحیبنحوه دفع آ

هتایی از هتای ذیتربط بته جتز بختشهبر اساس مطالعات می انی صورت گرفته و استع   از دستتگا

، طغیا  ناشی از آ  در فصوا پر آبتی و که به دلی  وجود رودخانه قره چای هرجنوب شرق و جنوب ش

ستایر  ،باشتن هتای ستطحی متیبمشک  آبگرفتگی و دفتع آ ارایهای زیر زمینی دبا  بود  سطح آب

، شهر های سطحی. از نظر چگونگی دفع آبهای سطحی ن ارن ی به لحاظ دفع آبمح ت شهر مشک 

با توجه به نامنظم  هرتوا  به دو بخش ق یلی و ج ی  تقسیم کرد که بخش ق یلی و هسته اولیه شرا می

بویژه از می ا  شه ا بته ستلت جنتوب بود  کوچه ها و معابر و کم شیب بود  و کم عرض بود  معابر 

ی توجه به طراحتی شتهر های سطحی دارن  و مح ت ج ی  شهر بابآبیشترین مشک  را از لحاظ دفع 

های سطحی به شیوه مط توب بته مناسب و کلس شیب مناسب و جوی و ج اوا طراحی ش ه دفع آب

 گیرد. هرهای کشاورزی موجود صورت مینو  کلس رودخانه قره چای
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