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 های روزمینی در شهرها و نحوه دفع آبشیب خیاباننقشه  -8-2-5

به طور کلی میزان و جهت شیب عمومی و شیب معابر در هر شهر تأثیر بسززایی در حوزوا اقزاررار 

های قطوی و شزبهه فاالز ب تأقیسات روبنایی و زیربنایی شهر، خصوصاً تأقیسات مرتبط با دفع آب

های میداحی صورت گرفازه، ط به جهات شیب این شهر بر اقاس برداشتمربو 825-1دارد. حرشه شمارا 

به ارائه جهات شیب این شهر در اکثر معابر این شهر پرداخاه اقت. هماحگوحزه کزه در ایزن حرشزه حمایزان 

غربی اقت. به تبعیت  -گیری جاحبی شرقی. شیب عمومی در این شهر از شمال به جنوب و با جهتاقت

هزای قزطوی حاشزی از بزارز حیزز از یهی ماناقب با شیب عمومی شهر، جهزت آباز شرایط مورفولوژ

 حماید.ت شیب عمومی شهر پیروی میاجه

های قطوی حاشی از بارز از طریق شبهه معابر اصلی و فرعی، جزوی و جزداول و کاحیوهزای آب

حزه واقزع در آوری و پس از وارد شزدن بزه رودخاها و معابر اصلی و فرعی، جمعطراحی شدا در کوچه

جنوب شرقی از شهر خارج و بزه قسزمت جنزوب  -شرق شهر )رودخاحه قرا چای( با اماداد شمال شرقی

 شود.دشت رزن هدایت می

در شرایط موجود بلوارهای اصلی معلم و شهدا باالتر از میزدان امزاخ خمینزی بزا امازدادهای شزمال 

نوب شرقی و جنوب غربی بزا طراحزی شرقی و شمال غربی به قمت مرکز شهر و اماداد آن به قمت ج

هزای قزطوی موسززززوب های قطوی بعنوان جمع کنندا اصلی دفزع آبهای دفع آبجداول و کاحال

های حاشی های کوچه و معابر فرعی با امادادهای شرقی و غربی آبآوری آبشوحد که پس از جمعمی

های شرقی و های موجود در بخشاز بارز و پساب منازل به کمک شیب عمومی و جاحبی شهر و مسیل

هزای قزطوی غربی شهر و حهرهای کشاورزی موجود در حاشیه شهر به صورت قیسزاماتیک دفزع آب

 )باران( شهر را بر عهدا دارحد.
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 باشد:های قطوی در این شهر به شرح زیر میپیشنهادات این طرح در مورد بهبود حووا دفع آب

هزای ماازاوتی ماحزززند ای مخالز  جهزان از روزهزای قزطوی در شزهرهجهت دفزع آب اامروز

بنزدی مزوکور بزر اقزاس شود کزه در ترسزیمهای مشارک، مسارل و حیمه مشارکت اقااادا میقیززسام

باشد های خاحگی و صنعای میهای قطوی حاشی از باران و فاال بقیسام مشارک، هدایت و دفع آب

که با لواظ کردن کلیه مسائل اعم از امهاحات مالی و اعاباری، حیروی احساحی و شرایط طبیعی بزه دالیزل 

 شود.زیر برای شهر قروا درجزین، قیسام مسارل توصیه می

های قطوی فزراهم ی دفع مناقب آبجنوبی شهر شرایط برا -ال ( با توجه به شیب م یم شمالی

هزای قزطوی ریزی کرد که در فواصزل قابزل قبزولی آبتوان به حووی برحامهاقت. یعنی به قادگی می

 آوری و از طریق آبریزهای مخال  وارد مسیل یا رودخاحه قرا چای گردد. جمع

فصزلی حسزبااً  قاعاه و تعداد روزهای بزارز و توزیزع 22ب( رگباری بودن بارز و حداکثر بارز 

هزای هزدایت آب بزاران بزه شود که در طول قال از ظرفیت کاحزالمناقب آن در قطح منطره باعث می

 طور کامل اقااادا شود.

گردد. به این ترتیب های قطوی بدون اخا ط با فاال ب شهری دفع میج( در قیسام مسارل آب

ب به وقیله رقوب گل و الی که اکثراً های فاال ع وا بر کاهش حجم تصایه، از مسدود شدن کاحال

 آید.باشد، جلوگیری بعمل میبه علت وزز باد که حاصل آن گل و الی می

گیرد، لوا دقارقی های روباز صورت میهای قطوی مسارل اکثراً توقط کاحالد( قیسام دفع آب

 ها و تعمیرات الزخ به قادگی امهان پویر اقت.و پاک کردن کاحال
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بایسزت جهزت هزای قزطوی مزیشبهه مشارک بر خ ف قیسام مسزارل دفزع آب هایا( ورودی

هزا و حصزب جلوگیری از احاشار بوهای حزامطبو  و گازهزای م،زر، بزا اقزااادا از وقزیله ایجزاد منهلزول

 شود.باشند، احجاخ میهای الد حاوذ آب که حسبااً گران قیمت میقرپوز

زمینزی حسزبااً پزایین در شزهر و شزرایط اقاصزادی هزای زیرو( در شرایط فعلی با توجه به قطح آب

هزای جزوبی بزه طزور شود موقااً فاال ب منازل شهر به صورت قنای با حار چزااشهرداری، پیشنهاد می

هزا و هزای منزازل و امزاکن و کوچزههای قطوی حاشی از بارز اعم از باخموالعی دفع شود و کلیه آب

 هر به طور مسارل دفع گردد. های روباز در قطح شها توقط کاحالگورگاا

 


