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 دهيچك

اي توان استحصال دار بوده كه شهرها به عنوان اراضي كه داراي سطوح وسيعي از اراضي غيرقابل نفوذ و يا كم نفوذ شامل كاربريهاي مختلف
اوري آبهاي سطحي  آوري و دفع آبهاي سطحي شهرها مي تواند با رويكرد جمع هاي هدايت، جمع باشد. طراحي شبكه قابل توجه نزوالت جوي مي

ناشي از نزوالت جوي به منظور كاهش اثرات كم آبي بخصوص در مناطق خشك و نيمه خشك كشور صورت گيرد. شهر اردستان واقع در شمال 
ميليمتر در سال است. وسعت اراضي شهري داراي كاربريهاي گوناگون  130استان اصفهان در منطقه خشك واقع و داراي متوسط بارندگي ساالنه 

آوري آبهاي سطحي،  هيدرولوژيكي شهر اردستان از منظر امكان جمع -است. در اين نوشتار با بررسي موقعيت و ساختار فيزيكيهكتار  16/673
 42/148زيرحوضه باالدست (جنوب) شهر اردستان با مساحت  4يد رواناب سطحي در واحدهاي مختلف شهري صورت گرفته است. توان تول

و جمع آوري  هكتار جهت تعيين وضعيت سيلخيزي و توليد رواناب 16/673زيرحوضه شهري اردستان به مساحت  19كيلومتر مربع به همراه 
مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه مسيرهاي اصلي زهكشي شهري به  ياري فضاي سبز و خدمات بهداشتيبارشهاي آسماني جهت استفاده در آب

دهد از كل سطح اراضي  نتايج نشان ميآوري و انتقال آبهاي سطحي واحدهاي هيدرولوژيكي شهري تعيين گرديد.  مسير اصلي جهت جمع 4تعداد 
ريزي استحصال آبهاي سطحي در  ) است لذا برنامهDيد هرزآب باال (داراي گروه هيدرولوژيكي هكتار داراي پتانسيل تول 300ميزان شهر اردستان 

 توليد آبهاي سطحي در  دبي استحصال آب بارش وآوري از اهميت بااليي برخوردار است.  ارتباط با نحوه عملكرد شبكه دفع آبهاي سطحي و جمع
تواند درمخازن چندگانه شمالي شهر ذخيره و پس از  است كه ميثانيه مترمكعب در  4.4به ميزان  )d1بزرگترين مسير اصلي زهكشي شهر (

 كشاورزي مورد استفاده قرار گيرد.و آبياري فضاي سبز شهرنشيني رسوبات به منظور كاربريهاي بهداشتي و خدماتي  عمليات ته
 ، مسير زهكشي، روانابحوضه آبخيزاستحصال نزوالت آسماني، : يديكلمات كل

 
 مهمقد

كمتر از يك درصد آبهاي جهان شيرين و براي شرب،كشاورزي و ديگر مصارف عمومي قابل دسترسي است. عالوه بر كميت ناچيز، اين آبها از 
درصد از ساكنان كره  20ميليارد نفريا  1/5توزيع بسيار ناهمگوني نيز برخوردار است.بر اساس جديدترين آمارهاي سازمان ملل متحد،حدود 

آب سالم محروم هستند.افزايش جمعيت، صنعتي شدن كشورها ،توسعه كشاورزي، ارتقاي سطح زندگي انسانها و رشد مداوم مصرف  زمين، از
آب،آلودگي آبها و همچنين گرمايش جهاني و تغييرات اقليمي از جمله مهمترين داليل بحرانهاي آب شيرين درجهان است..تامين آب براي 

و صنعت در حال حاضر يكي از مهمترين چالش هاي دولتها در بسياري از مناطق جهان بويژه در مناطق بخشهاي مصرف خانگي،كشاورزي 
خشك و نيمه خشك نظير ايران است. بسياري از صاحب نظران معتقد هستند كه آب باران مي تواند يكي از منابع حانشين براي آبهاي شيرين 

ديريت صحيح مي تواند شيوه اي مناسب وكم هزينه حداقل براي تامين بخشي از موجود محسوب باشد و در صورت جمع آوري،ذخيره و م
 .]1[ تقاضاهاي آب بشمارآيد

امروزه در كشور ايران تامين آب يك مسئله بسيار مهم و حياتي مي باشد و از طرف ديگر اكثر شهرهاي ايران براي تامين آب شرب و غيرشرب 
نامه هاي دولت در تامين آب براي شهروندان، باجمع آوري آب هاي سطحي شهر براي مصارف غير با مشكل رو به رو هستند. با توجه به بر

 .]2[ شرب و آبياري امكانپذير مي باشد و كمكي در حل بحران تامين آب براي شهروندان مي باشد
ن سرزمين با روش هاي جمع آوري و قرار داشتن كشور ايران بر روي كمربند مناطق خشك جهان باعث شده است كه از دير باز مردمان اي

يكي از مشخص ههاي توسعه شهري افزايش سطوح غير قابل نفوذ است كه .  ]3[ استحصال آب باران آشنا باشند و از آن استفاده نمايند
ني پديد م يآيد. بخاطر تغيير كاربري زمي نهاي كشاورزي و اراضي منابع طبيعي و اختصاص آن به ساخت وساز واحدهاي مسكوني و معابر عمو

از عوارض اين تغييرات كاهش نفوذ آب باران به داخل زمين و در عوض افزايش رواناب حاصل از بارندگي از هر دو منظر حجم و شدت جريان 
است. جاري شدن رواناب در سطح شهر عالوه بر تحميل هزين ههاي زياد براي احداث مجاري و زهكشهاي مناسب براي خارج ساختن اين 

برداري  ا از معابر، باعث آلودگي آنها شده و بخاطر مخلوط شدن با انواع پسا بهايي كه در مسير حركت به آن اضافه م يشود، تصفيه و بهر هآبه
برداري نمود و  استحصال آب باران روشي است كه به كمك آن ميتوان از باران درمحل بارش بهر ه .سازد  مجدد آنها را دچار مشكل جدي مي

جويي قابل توجهي در استفاده از سيستم آبرساني شهري به عمل  بر جلوگيري از خارج شدن رواناب از دسترس و آلودگي آنها، صرفهعالوه 
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آورد. با اين كار سيستم زهكشي رواناب شهري قادر خواهد بود كه در شرايط وقوع رگبارهاي شديد بهتر عمل كند و از آبگرفتگي معابر 
برداران در مديريت منابع آب،  يج و بهر هبرداري از سيستمهاي استحصال آب باران عالوه بر جلب مشاركت بهر هترو. جلوگيري خواهد شد

جويي در استفاده از منابع تجديد ناپذير آبهاي  باعث كاهش اتكاء به سيستم متمركز آبرساني شهري خواهد شد كه اين موضوع عالوه بر صرفه
 . ]4[ بحران در شرايط وقوع جنگ، زلزله و يا عمليات خرابكارانه خواهد شدزيرزميني، باعث جلوگيري از وقوع 

 )1388و همكاران ( طباطبايي يزديمشهد توسط آوري آب باران و استفاده از آن براي توسعه فضاي سبز شهري  عبررسي پتانسيل جمطرح 
گرديده است تا اقشار مختلف مردم و مسئولين بتوانند از آن  با اجراي اين طرح در مقياس واقعي، اين امكان فراهمبه اجرا در آمده است. 

 بازديد به عمل آورده و از مزايا و معايب احتمالي آن از نزديك آشنا شوند. 
در طرحهاي گردد. مديريت جامع شهر در رويكرد سيستمي و اصولي زماني محقق مي شود كه به كليه جوانب كاربري زمين  و خدماتي توجه

زهكش مشتمل بر سيستم فرعي و اصلي اتصاالت و ارتباطات آنها   ري و دفع سيالبهاي شهري ، ضروري است كه تمامي سيستمجامع جمع آو
در اين راستا حوضه بندي شهري و دستيابي به سطوح با مقياس مناسب جهت جمع آوري و هدايت آبهاي  .جميعاً مورد توجه قرار گيرند

 صول كم آب با هدف آبياري فضاي سبز شهري و اطراف صورت مي گيرد.سطحي شهرها به منظور استفاده در ف
دهد خود موضوع قابل توجهي است و جزيي از روند برنامه  سيستم جمع آوري آبهاي سطحي هر شهر كه به كليه فعاليتهاي شهري خدمات مي

شهري از جمله مسائل شهر سازي ، خدمات  وند توسعه شهر و نگرش جامع نگر در برنامه ريزي مديريتر گردد. ريزي شهري محسوب مي
كند كه اقداماتي  با مطالعه و برنامه صورت گيرد. چرا كه روند توسعه شهري در گذشته و حال  اين مهم را طلب مي…رساني ، توريستي و   

م هدايت و دفع آبهاي سطحي، بوده بطوري كه در بررسي سيستنمطالعه و برنامه  كامالً بر اساسبيانگر آن است كه اقدامات صورت گرفته 
داراي مقاطع هندسي با ابعاد نامناسب بوده بطوري كه در اجرا نيز مالحظات اجرايي از جمله وضعيت توپو گرافي ، بعضاٌ كانالهاي احداثي 

خطر وقوع  سازي مناطق مسكوني از مسئله دفع آبهاي سطحي از مسائل عمده ايمن مورد توجه قرار نگرفته است.…هيدروليك جريان و 
و رشد جمعيت و توسعه شهري و تبديل بي رويه اراضي مجاور تاثير   ]5[ باشد سيالب و نهايتاً رفع خسارات احتمالي از مناطق شهري مي

گذارد و موجب تشديد سيالبها، افزايش آلودگي رواناب هاي ايجاد شده، افزايش ضريب رواناب و  نامطلوبي در هيدرولوژي مناطق شهري مي
 گردد. تغذيه آبهاي زير زميني مي كاهش

توان تاثير در تغيير كل حجم رواناب ايجاد  به بيان ديگر تحوالت هيدرولوژيكي ناشي از شهر سازي و نحوه كاربري اراضي حوضه شهري را مي 
توان ميزان  وامل مؤثر آن را ميشده، ميزان تغذيه ناشي از بارش، حداكثر آبدهي سيالبها و نهايتاً تغييرات كيفي آب نام برد كه مهمترين ع

سطوح و اراضي نفوذ ناپذير شهري و خصوصيات مسيرهاي حركت جريان آب دانست كه تحت تاثير ساخت و سازهاي بي رويه قرار گرفته اند و 
سئله رواناب . تشديد سير صعودي خسارات سيل در دو دهه گذشته سبب شده است كه آرزوي ديرينه درباره حل قطعي م ]6[ مي گيرند يا 

توان در مهار سيالبها موفق بود بلكه بايد كوشيد تا تبعات  ها جاي خود را به واقع گرايي و درك اين واقعيت دهد كه هميشه و همواره نمي
 ) در بررسي سيالبهاي شديد به اين نتيجه رسيد كه غير از حالتهاي محدود،Kleeberg )1996  .]7[  زيانبار و مخرب آن را كاهش داد

گردد در نتيجه بارندگي بوده و تاثير انسان در منطقه (پوشش گياهي، خاك توپوگرافي و  هاي بزرگ حادث مي سيالبهاي شديد كه در حوضه
) اطالعات مربوط به هيدرولوژي و عوامل مختلف موثر بر توليد 1996( Cadier.  بستر رودخانه) از اهميت كمتري برخوردار بوده است 

ها در مناطق مختلف از نظر ميزان بارندگي واقع بودند. با ارائه يك رابطه منطقي بين  آوري نمود. اين حوضه حوضه جمع 43آب را در  هرز
  بندي نمود. هاي مورد بررسي را در دو گروه طبقه ميزان بارندگي و هرز آب متوسط ساليانه حوضه

به طور جدي براي آن چاره انديشيد و از انواع اقدامات رايج براي مهار سيلگيري تأسيسات و اماكن حساس و پر اهميت موضوعي است كه بايد 
نيروگاه برق، فرودگاه، تأسيسات   آن استفاده كرد. عدم توجه به حساسيت و متمايز بودن تأسيساتي نظير انبار مواد غذايي، سيلوهاي غالت،

اي گسترش دهد. توجه به حساسيت اين  حتي تلفات را به طور فزايندهتواند دامنه خسارت و  آبرساني شهري، تأسيسات نفتي و موارد مشابه مي
گونه تأسيسات و پيامدهاي ناشي از بروز اختالل در عملكرد خدمت رساني اماكن مزبور امري ضروري و در برخي موارد حياتي است و بايد در 

 .]10[ گيري درباره كاربري اراضي شهري مورد عنايت خاص قرار گيرد مرحله تصميم
 بطور خالصه عبارتند از :  اهداف مطالعه

 حوضه بندي شهري با هدف شناسايي حوضه هاي آبخيز كوچك جمع كننده آب باران-
 شناسايي نقاط تجمع رواناب در سطح شهر  -
 جمع آوري آبهاي سطحي معابر و انتقال به شبكه اصلي زهكشي  -

سوابق سيالبهاي منطقه نشان دهنده گسيل هرزاب اضافي و سيالبي اين زيرحوضه هاي برون شهري از آن جهت مطالعه مي شوند كه 
زيرحوضه ها به بافت شهريست كه باعث برهم خوردن حوضه بندي صورت گرفته در شهر جهت استحصال آب باران خواهد بود ضمن اينكه بار 

 يير مي دهد.رسوبي زيادي را  به شهر منتقل كرده و وضعيت كيفي آبهاي سطحي جمع آوري شده را تغ
طي بررسيهاي صورت گرفته مشخص گرديد ، در طراحي كانالهاي اجرا شده از گذشته تا به حال به صورت استفاده از نقشه هاي تيپ بدون 

و قسمتهاي قديمي و حتي برخي موارد ساخت وسازهاي جديد نيز مبتني بر رعايت مسائل اوليه  گرديده است مطالعه و بررسي الزم اقدام مي



چون شيب طبيعي زمين نبوده است و تنها در چند شهرك جديدالتأسيس نظير شهرك آيت ا... بهشتي، شهرك كاوه، شهرك طباطبايي و اي 
اين در نظاير آن وضعيت بهتري در شبكه معابر انتقال روانابها و توجه به محدوديتهاي طبيعي زمين مشاهده مي شود. در شرايط فعلي 

مدنظر و استفاده از آبهاي سطحي جمع شده در كاهش اثرات كم آبي كشور شهرهاي دفع آبهاي سطحي در  خصوص تهيه طرحهاي هدايت و
 است. كه اين امر نيز مورد توجه مسئولين مديريت شهري و شهر سازي قرار گرفتهاست 

 مواد و روشها -2
 موقعيت و ويژگيهاي كلي منطقه مورد مطالعه -2-1

. استعرض شمالي  33ْ-23طول شرقي  و َ 52ْ-22رافيايي َغموقعيت ج دارايو  بودههرستان اردستان شهر اردستان به عنوان مركز ش  
در كيلومتر مربع  42/148باشد و با مساحتي بالغ بر  برون شهري شهر اردستان ميشهري و هاي  منطقه مورد مطالعه شامل زيرحوضه

 نفر مي باشد  13893متر است و جمعيت آن  1220رتفاع از سطح دريا اواقع شده است  در استان اصفهان محدوده شهرستان اردستان
و اين رود كليه آبهاي سطحي  گردد منطقه به اين آبراهه ختم مي اصلي منطقه است كه كليه آبهايبه عنوان زهكش رودخانه اردستان  .]11[

شرق به سمت رودخانه اصلي   -غرب و غرب -فرعي شرق شمال و جهات –و زيرزميني دريافتي از مناطق پائين دست را با جهات اصلي جنوب 
كاشان و -نائين، اردستان-اردستان، اردستان-راههاي عبوري از داخل يا كناره منطقه شامل مسيرهاي اصفهان] . 13و  12[ هدايت مي كند

 . نقشه هاي پيوست]14[طالعه استاردستان زواره و راههاي فرعي دسترسي به آباديها و مراكز سكونتگاهي داخل و خارج منطقه مورد م
  مي دهد. را نشان سازه هاي پيشنهاديو  وضعيت زيرحوضه بندي شهري و غيرشهري

غير شهري تقسيم گرديده است و زيرحوضه شهري اردستان خود به چندين واحد شهري و زيرحوضه اصلي  5جهت مطالعه بهتر، منطقه به 
 تفكيك شده است.  ) ua19تا ua1زير حوضه شهري از19(هيدرولوژيك و يا زيرحوضه شهري و كوچكتر

هاي اصلي و فرعي و خط  ها و آبراهه جهت تقسيم بندي منطقه به حوضه هاي اصلي و سپس به واحدهاي هيدرولوژيكي ابتدا كليه رودخانه
محدوه حوضه هاي  2سپس به  ،] 15[ الراسها با استفاده از نقشه هاي موجود و عكسهاي هوايي و حضور در منطقه تعيين و مشخص گرديد

ها  حوضهاين زيرد. شتقسيم   Aو  A1-2 ،A1 ،A2زيرحوضه اصلي  4برون شهري و درون شهري تقسيم گرديد. حوضه هاي برون شهري به 
ند و توانند شهر را تحت تاثير خود قرار ده بطور مستقيم مي هر قرار گرفته اند وش جنوبيدر جانب و در مجاورت حوضه شهري اردستان 

همچنين شبكه اي ديگر از  د.مي شو  -كه از كنار دانشگاه آزاد اسالمي عبور مي نمايد  -و مسيل غربي اردستان رودخانه روانابهاي آنها وارد 
اردستان و نيز ايجاد خاكريز در جنوب و جنوب شرق شهر به سمت شرق و  –مسيلهاي برون شهري در نتيجه احداث جاده ارتباطي اصفهان 

 شرق منحرف مي گردند. شمال
 روش كار -2-2

براي بررسي زير حوضه ها و واحدهاي كاري و برنامه ريزي مورد نظر به شناخت ويژگيهاي طبيعي و عمومي منطقه همچون اقليم ، زمين 
تغيرها نقش آن و شاخص هاي مربوط پرداخته و سپس با شناخت اين عوامل و م ، كاربري اراضي و پوشش گياهيشناسي و توپوگرافي منطقه

در ظهور سيالب و روانابهاي سطحي برون شهري و درون شهري با مقادير مشخص تعيين مي گردد، سپس با توجه به ارتباط ويژگيهاي منطقه 
در  .اي اقليمي و عمومي و مقادير كمي و كيفي عوامل تابع، به ارائه راهكارهاي اصولي در جمع آوري ،هدايت و دفع آبهاي سطحي مي پردازيم 

اين مطالعه جهت بررسي پوشش گياهي بويژه پوشش مرتعي از منابع مطالعاتي موجود در اين زمينه، جهت بررسي آب و هوا و اقليم از منابع 
)، جهت بررسي مباحث آب ، هيدرولوژي و سيل خيزي مناطق شهري و غيرشهري، وضعيت زيرحوضه بندي و 1369مطالعاتي نظير رجايي(

 United )،1376)، شريعت پناهي (1369ها و مسيلها در مناطق خشك از منابع مطالعاتي نظير تريكار(نيز ماهيت رواناب
Nations)1967،(  نقشه هاي زمين شناسي سازملن زمين شناسي كشور و منابعي مانند جهت بررسي زمين شناسي منطقه از
) 1381تأثير آن در ميزان رواناب توليدي از منابعي نظير رضويان() استفاده گرديده است. در مقوله كاربري اراضي شهري و 1382معماريان(

 كمك گرفته شده است.
دو دسته از سيستمهاي جمع آوري آب باران وجود دارد.يكي از آنها سيستمهايي است كه با جمع آوري آب باران از سطوح پشت بامها و ديگر 

ستشو،فضاي سبز و غيره را تامين ميكند.سيستم ديگر كه عمدتا در مزارع و سطوح مناسب،آب مورد نياز براي مصارف خانگي از جمله شرب،ش
يد زمينهاي زراعي به كار گرفته مي شوند با هدف تامين نيازهاي كشاورزي و باغداري،اجرا مي شوند. در اين مقاله،سعي بر اين است كه با تاك

ابع كمكي آب مصرفي خانگي در محيطهاي شهري و روستايي، روش بر اهميت و ضرورت توجه به ااستحصال آب باران به عنوان يكي از من
عملي حمع آوري آب باران از سطوح آبگير مناسب بويژه بامها مورد بررسي قرار بگيرد.چالشهاي پيش روي مسئولين در تامين آب سالم براي 

ي است كه تمام گزينه هاي امكانپذير تامين آب شهروندان در حال حاضر و پيش بيني شرايط بحراني آينده در زمينه آب شيرين، بدين معن
 .]1[شيرين از جمله شيوه هاي اكولوژيك وبي ضرر زيست محيطي نظير استحصال آب باران را به هيچ وجه نبايد از نظر دور داشت

مساحت  كنين، مقدارسيستم سطوح آبگير پشت بام ساختمان هاي مسكوني بر اساس آمار بارندگي منطقه، درصدتامين نياز آب غير شرب سا
استحصال آب باران و توجيحات اقتصادي سيستم، طراحي مي شوند و اين امر باعث مي شود تا كارايي اين نوع سيستم ها در شهرها افزايش 

سطح بام منازل مسكوني به طرف ناوداني يا چاهك هايي به سمت مخزن جمع آوري آب  بيابد. در اين سيستم، آب باران از طريق شيب



مازاد آب باران از مخزن سرريز شده و به سمت شبكه هاي فاضالبي هدايت و انتقال داده مي شوند. در اين مطالعه،  ايت مي شوند، همچنينهد
آمار بارندگي روزانه استان كرمان براي تحليل استفاده شده است. ابتدا براساس شرايط هيدرولوژيكي منطقه و اقتصادي اجرا، مخازن سطوح 

بام ساختمان هاي مسكوني انتخاب مي شود. با مدل سازي در برنامه، عملكرد سيستم بر اساس حجم مخزن تعيين شده و سطح  آبگير پشت
استحصال آب باران موردمطالعه و ارزيابي قرار گرفته شده است. بر اساس نمودار و گراف هاي بدست آمده از مدل، اجرا و ساخت 

اختمان هاي مسكوني در استان كرمان براي تامين نياز غير شرب ساكنين مورد بررسي قرار گرفته سيستماستحصال آب باران از پشت بام س
 .]2[ستا

يكي از سيستم هاي جمع آوري آب باران با استفاده از آبخيز پشت بامي است كه در بعضي نقاط كشور از آن بطور سنتي استفاده مي شود. 
منطقه شمال گرگان در استان گلستان روشي سنتي است كه توسط تراكمه استان در مناطق سيستم استحصال آب باران بكار گرفته شده در 

خشك نوار مرزي ايران و تركمنستان به شيوه اي كامال سنتي مورد استفاده قرار گرفته و مي گيرد. در اين روش سطح پشت بام منازل 
ه شده بر روي اين سطح به طرف يك مخزن زير زمين هدايت مي شود مسكوني به عنوان سطح آبخيز در نظر گرفته شده و كليه نزوالت ريخت

از اين آب براي شرب و دام هاي خود استفاده مي كنند. مديريت علمي اين روش جمع آوري مي تواند عالوه بر تامين يك منبع با ارزش آب 
رديد نوع مصالح آّبخيز پشت بامي اين مناطق به توسعه بهتر اين مناطق محروم كمك زيادي بكند. در بررسي هاي منطقه اي مالحظه گ

بصورت كاه گلي، حلبي و يا ايرانيت مي باشد كه هر كدام به نوعي بر روي كيفيت آب استحصالي اثر مي گذارد. مخازن ذخيره آب كه بخش 
مخزن باعث كاهش كيفيت آب مخازن  قابل توجهي از آن در زير زمين قرار دارد از بتن ساخته شده است . عدم استفاده از فيلتر ورودي آب به

در اين شيوه جمع آوري مي شود بنابر اين بكار گرفتن يك فيلتر قبل از مخزن به افزايش كيفيت آب آن منجر مي شود و همچنين توزيع مواد 
ند در اين صورت مي گندزدا به ساكنين اين مناطق و آموزش نحوه استفاده از آن براي داشتن آب شرب مطمئن بهداشتي كمك شاياني مي ك

توان از اين روش به عنوان يكي از روش هاي توسعه سيستم هاي سنتي جمع آوري آب در مناطق خشك استان گلستان كه با اين شيوه آشنا 
اقليمي  هستند استفاده نمود و نيز مي توان از آن به عنوان راهكاري مناسب براي مقابله با پديده خشكي در استان گلستان كه بعلت تغييرات

 .]3[در چند سال اخير شدت يافته بكار برد
 بطور كلي مطالعات حاضر در سه مرحله صورت گرفته است: 

 مرحله سوم : تجزيه وتحليل اطالعات و ارائه طرح -مرحله دوم : پردازش اطالعات - مرحله اول : جمع آوري اطالعات و آمار
تر منطقه مورد مطالعه و زيرحوضه هاي شهري و غيرشهري آن، مشخصات عمده در ادامه و در قالب جداول زير به منظور معرفي بيش

 هيدرولوژيكي و ساير موارد مربوطه به تفكيك زيرحوضه ها ارائه مي گردد. ٰ◌ اقليمي ٰ◌ فيزيوگرافي
 زيرحوضه هاي آبخيز غير شهري مورد مطالعهمشخصات برخي پارامترهاي  : 1جدول شماره 

شکيل اجزای ت نوع حوضه زير حوضه
 دهنده

 مساحت
)km^2( 

ارتفاع 
 متوسط
 )mوزني(

براهه آطول 
 اصلي(متر)

شيب متوسط 
 وزني

آبراهه  
 اصلي%

 شيب متوسط
 وزنی % 

A1-2 27.57 5.22 15200 2251.94 44.47 - هيدرولوژيك 
A1 هيدرولوژيك A1-0 + A1-2 103.25 1892.47 31600 3.95 19.33 
A2 10.3 4.98 12900 1431.24 42.91 - هيدرولوژيك 

A کل منطقه و حوضه)
 A1 + A2 + A0 148.42 1749.31 34000 3.75 16.51 هيدرولوژيك مطالعاتی)

 )ua اردستان(زيرحوضه هاي شهري : مشخصات كلي  2جدول شماره 

زيرحوزه 
مساحت  محيط(متر) شهری

 (هکتار)

ارتفاع 
 حداکثر

)m( 

ارتفاع 
 حداقل

طول 
آبراهه 
اصلی 

)m( 

 شيب%

متوسط 
ان زم

تمركز  
به 
 دقيقه

 ضريب 
 رواناب

ua1 4285.21 25.11 1294.8 1252.30 1950 2.18 15.52 0.63 
ua2 3380.4 48.96 1281.3 1253.00 1500 1.89 12.21 0.58 
ua3 1856.73 16.19 1253 1235.50 700 2.50 6.05 0.52 
ua4 2154.47 26.02 1253.6 1232.70 810 2.58 6.65 0.65 
ua5 2165.25 27.85 1254.8 1241.40 750 1.79 6.85 0.66 
ua6 4120.61 74.28 1247 1213.60 1500 2.23 11.38 0.59 
ua7 2897.44 30.02 1235.6 1217.40 1200 1.52 10.91 0.61 
ua8 4779.8 76.02 1235.4 1204.00 1820 1.73 14.53 0.43 
ua9 2544.06 39.23 1244.3 1224.60 1030 1.91 8.77 0.65 

ua10 1803.62 20.51 1229.4 1216.60 670 1.91 6.18 0.40 
ua11 2596.36 30.24 1218.6 1200.00 1010 1.84 8.84 0.56 
ua12 2102.57 25.70 1201.8 1183.50 670 2.73 5.52 0.54 
ua13 2186.48 36.94 1217.4 1206.10 620 1.82 5.65 0.52 
ua14 2551.02 23.85 1217.1 1194.10 810 2.84 6.51 0.56 
ua15 6451.6 43.96 1226.7 1174.00 2560 2.06 19.51 0.64 
ua16 3792.53 26.40 1219.1 1200.90 745 2.44 6.26 0.51 
ua17 1616.54 10.39 1208.5 1193.90 390 3.74 3.27 0.59 
ua18 2363.06 23.61 1206 1185.80 840 2.40 7.05 0.65 
ua19 4629.64 67.86 1206.8 1173.80 1655 1.99 12.89 0.48 



 مقادير برآوردي زمان تمركز در روش هاي مختلف بر حسب ساعت :  3جدول شماره 
 scs چاوو كاليفرنيا برانسي كرپيچ زير حوضه

A1-2 2.98 1.94 2.99 1.02 8.14 
A1 4.76 2.50 4.79 1.61 13.02 
A2 1.79 1.50 1.80 0.88 4.89 
A 5.48 2.77 5.51 1.67 14.99 

 جهت محاسبه ضريب رواناب مساحت انواع كاربري در واحدهاي كاري و برنامه ريزي شهري اردستانصد درمقادير  : 4جدول شماره 

 زير حوزه نام
 نوع كاربري

 مناطق مسكوني مناطق مسكوني پاركها و فضاي اراضي اراضي جاده ها
 كم پايينبا ترا با تراكم باال سبز شهري و اراضي كشاورزي مرتعي و غير شهري باير شهري و معابر

ua1 15 15 5 5 15 45 
ua2 10 10 0 25 15 40 
ua3 10 20 25 5 5 35 
ua4 15 10 0 10 30 35 
ua5 15 5 0 10 40 30 
ua6 15 20 15 5 15 30 
ua7 15 20 10 5 10 40 
ua8 10 20 10 55 0 5 
ua9 15 5 0 15 45 20 

ua10 10 15 50 10 5 10 
ua11 15 15 25 5 30 10 
ua12 15 20 15 20 5 25 
ua13 10 10 10 30 20 20 
ua14 10 10 5 25 20 30 
ua15 15 0 5 10 50 20 
ua16 10 15 10 30 10 25 
ua17 10 0 5 20 45 20 
ua18 15 5 0 15 45 20 
ua19 10 15 10 40 10 15 
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ايجاد از طريق مل متعددي در ايجاد يا تشديد مسائل و مشكالت احتمالي در سيستم هدايت و دفع آبهاي سطحي در منطقه طرح عوا
تجمع آب در سطح معابر و ميادين شهر و ايجاد ناخرسندي براي ، خسارت به مناطق مسكوني به دليل هجوم سيالب و روانابهاي سطحي 

تجمع مواد محموله و رسوبات در محدوده شهر و نقاط تجمع و اثرات نامطلوب به محيط و و شد ساكنين مردم از جهت ايجاد وقفه در آمد 
 :توان موارد ذيل را نام برد وجود دارد كه به طور كلي مي و آلودگي آبهاي استحصالي از زيرحوضه هاي آبخيز شهري زيست شهري

 ه به پذيرنده و مسيل اصلي شهر ـ عدم وجود يك سيستم كارآمد در هدايت آبهاي سطحي منطق1
 ـ توسعه شهر و عدم توجه به مسائل دفع آبهاي سطحي در گذشته و حال 2
و يا معابر اصلي شهر مجاورت با بعضي از شهر كه خروجي آنها منتهي به  غربي و جنوب جنوبيـ وجود حوضه هاي آبخيز در محدوده 3

 گردد. ميبافت شهري 
 وني و افزايش درصد مساحت سطوح با قابليت نفوذ پذيري كم ـ باالرفتن تراكم مناطق مسك4
 ـ همسان بودن كانالهاي هدايت و دفع آبهاي سطحي در نقاط مختلف شهر اعم از مناطق مرتفع و پست5
 ـ ناكافي بودن ظرفيت عبور جريان در كانالهاي احداثي در معابر اصلي شهر در مواقع رخداد ريزشهاي جوي 6
 سائل هيدروليكي جريان و ايجاد موانع در مسير جريانـ عدم توجه به م7
 ـ عدم توجه به شيب بندي مناسب معابر و كانالهاي انتقالي دفع آبهاي سطحي8
 …ـ استفاده چند منظوره از سيستم دفع آبهاي سطحي در حال حاضر از جمله تخليه فاضالبهاي شهري، سيستم كشاورزي و 9

 انتقال كانالهاي وضع موجود در سطح شهرـ پر شدن تدريجي و كاهش ظرفيت 10
 ـ عدم اجراي كامل مسيرهاي طراحي درگذشته و هدايت سيالب و روانابهاي سطحي به نقاط داراي مشكل در سطح شهر 11



 ـ عدم توجه به حريم و مسيرآبراهه هاي فصلي در حوضه هاي آبخيز و مسدود شدن آنها در اثر ساخت و سازهاي غير اصولي 12
م مطالعه در طراحي كانالهاي دفع آبهاي سطحي و احداث غير ـ عد13

اصولي آن كه منجر به هدايت سيالب و روانابهاي سطحي با توجه به 
 وضعيت توپوگرافي شهر به نقاط پست و مسيرهاي اصلي شهر گرديده است.

 
 نتايج -3
 مناطق و مسيرهاي بحراني هيدرولوژيكي -3-1

قبل مناطق بحراني هيدرولوژيكي در مسيل هاي اطراف شهر كه شامل مسيرها و گلوگاههايي در سطح و  با توجه به مطالب ارائه شده در
اطراف شهر است كه يا در حال حاضر و يا در آينده نزديك احتمال تخريب و خسارات به تاسيسات موجود و گرفتگي مجاري انتقال آب 

خيابان هفت تير،  -1محدوده مي باشد :  4شهري وجود ندارد بطور عمده شامل  وجود دارد و نيز ابعاد مناسب با توجه به زيرحوضه بندي
 .سيل بند جنوب شهر -5مسيل غربي شهر يا مسيل سلطان حسين  - 4خيابان نماز و خيابان شريعتي،  -3خيابان امام خميني (ره)،  -2

خواهد شد و شبكه جمع آوري آب باران را دچار اختالل عدم توجه بايسته به اين نواحي سبب ناكارايي سيستم استحصال آب باران شهر 
 خواهد كرد.

 اردستان يشهرمسيلهاي اطراف و بافت مسيرهاي اصلي پذيرنده آب در  -3-2
پس از تكميل زيرحوضه بندي هيدرولوژيكي شهر اردستان به منظور مشخص شدن حدود و مساحت سطوح پذيرنده آب باران و ارتباط 

توجه به شيبدار بودن سطوح استحصال آب باران شهري نيازمند بررسي ارتباط فيزيكي آنها با يكديگر است تا مسيرهاي نها با يكديگر، با آ
 اصلي هدايت و عبور آبهاي جمع آوري شده باران مشخص گردد.

نجام شده در سطح شهر و نيز با استناد به نقشه توپوگرافي و كنترلهاي صحرايي و نيز با عنايت به بازديدهاي گسترده و راهپيمائيهاي ا
گردد كه مسير اصلي روانابهاي  هاي توپوگرافي و عكسهاي هوايي و همچنين پرسش از افراد محلي مشخص مي استفاده از اطالعات نقشه

حوضه هاي جنوبي شهر به طرف مسيل سلطان حسين مي باشد كه همچنان كه ذكر گرديد از غرب شهر  به طرف شمال طي مسير مي 
هاي غرب به شرق داراي  هاي شرق به غرب و بعد از آن شيب تر شيب روند عمومي شيب شهر از جنوب به شمال و در موارد فرعيكند. 

گيرند. الزم به ذكر است  باشند، بنابراين مسيرهاي اصلي زهكشي آبهاي سطحي شهر اردستان در اين جهات قرار مي بيشترين فراواني مي
هاي غيرشهري  ويل در جنوب شهر تا حد زيادي توانسته است از سرازير شدن و تمايل روانابهاي حوضهكه وجود يك خاكريز بزرگ و ط

جلوگيري  و تحت تاثير قرار دادن كيفيت آبهاي استحصال شده در حوضه هاي آبخيز شهري باالدست به سمت بافت مسكوني اردستان
اي خاكبرداريها و همچنين فعاليتهاي زيستي جانوران و گياهان دچار  پارهسازي،  كند. اگر چه اين خاكريز بواسطه اقداماتي نظير جاده

تواند ضريب  باشد ولي با اين حال همچنان به عنوان يك سد و مانع مستحكم و قابل اطمينان مي هايي به شكل بريدگيها و حفرات مي ضعف
آالت بر  ريز آثار خراب شدگي، برداشت خاك و عبور ماشينايمني خوبي را در مقابل سيالبهاي مخرب ايجاد كند. در چندين قسمت از خاك

از حيث اطمينان بخش بودن جهت عدم انتشار آلودگي  شود كه لزوم توجه بيشتر به اين خاكريز و تعميرات الزمه روي آن ديده مي
قشه پيوست مسيرهاي اصلي طلبد. با توجه به ن را مي روانابهاي خارج شهري به آبهاي استحصال شده از حوضه هاي شهري اردستان

 گردد: زهكشي بدين شرح بيان مي
 جنوب شرق-مسيرهاي خارج شهري شامل : الف) مسيل سلطان حسين در غرب، ب) خاكريز جنوب -1
 مسيرهاي داخل شهري شامل :  -2

مدرس و بعد از گذر از : با شروع از شهرك  d1كاشان، ب) مسير زهكشي  -: در شرق بزرگراه كمربندي اردستانdoالف) مسير زهكشي 
جانب غربي شهركهاي شهيد طباطبايي، شهيد بهشتي، هفتم تير و كاوه به يكي از مظهرهاي قنات ارونه شاه در مجاورت قبرستان كهنه 

ل : با شروع از ميدان امام خميني به بلوار محصل رسيده و از آنجا به سمت شما d2رسد. ، ج) مسير زهكشي  (قبرستان امام سادات) مي
هاي قنات ارونه است  : اين مسير در اصل يكي از شاخه d3رسد. ،  د) مسير زهكشي  طي مسير كرده و به مسيلهاي بين باغات و مزارع مي

 كند. كه به سمت شمال غرب جريان يافته است و در مسير خود رواناب سطحي را به همراه بخشي از فاضالبهاي خانگي دريافت مي



 ندي مسيرهاي اصلي زهكشي شهر اردستان: قطعه ب5جدول شماره 
 مسير اصلی قطعات تشکيل دهنده خط زهکشی اصلی

- d0 
d1-1*d1-2*d1-3*d1-4*d1-5*d1-6*d1-7*d1-8*d1-9*d1-10*d1-11*d1-12*d1-13 d1 

d2-1*d2-2*d2-3 d2 
d3-1*d3-2*d3-3 d3 

 
 )CN(روش شماره منحنيبا  منطقه طرحزيرحوضه هاي غير شهري محاسبه و برآورد سيالبهاي  -3-3

از روش مناسب شماره  ]23و  22 [در اين مطالعه با توجه به بررسيهاي صورت گرفته و تحقيقات به عمل آمده از منابع مطالعاتي موجود در اين زمينه
با توجه به ملحوض بودن  جهت برآورد ميزان رواناب در زيرحوضه هاي غير شهري استفاده گرديد. SCS) يا همان روش curve numberمنحني (

ر برآورد پارامترها و عوامل نسبتاٌ زيادي كه در برگيرنده عوامل مؤثر در بروز سيالب و تشكيل هرزاب مي باشند اين روش به عنوان يك روش مناسب د
 است:سيالب تلقي  مي شود. نتابج برآورد دبي پيك سيالبي در زيرحوضه هاي غيرشهري با اين روش در جدول زير آمده 

 
 مقادير دبي پيك سيالبي به ازاي دوره بازگشت در زير حوضه هاي منطقه طرح:  6دول شماره ج

 100 50 25 10 5 2 زير حوضه
A1-2 2.62 8.72 15.26 24.85 33.14 42.29 
A1 11.27 26.30 39.92 6.01 76.55 93.93 
A2 7.65 12.66 20.58 27.44 34.56 30.87 
A 14.69 35.03 53.12 80.24 102.28 125.45 

 ارائه تيپ كانالهاي طراحي در مسيرهاي اصلي زهكشي شهري -3-4
القعرها و مسيرهاي اصلي زهكشي گفته  در ادامه و با توجه به توسعه شهري و با هدف احياء مسيلهاي قديمي عبوري از بافت شهري كه منطبق با خط

 ارائه مي گردد: 9و  8در جداول شماره شده مي باشد،  مقاطع تيپ كانال در هر مسير به تفكيك 

  ]24 [: مشخصات  هندسي كانالهاي انتقال آب سطحي  شهر اردستان براساس تيپ انتخابي7دول شماره ج 

 مسير زهكشي اصلي
m/mشيب(
( 

mعرض(
( 

mارتفاع(
( 

سطح 
m^2مقطع(
( 

mمحيط(
( 

شعاع 
mهيدروليكي(

( 

دبي
(M3/S) 

 تيپ كانال

d0 0.001 0.70 0.56 0.39 1.82 0.22 0.32 B 
d1-1 0.001 0.70 0.63 0.44 1.96 0.23 0.37 B 
d1-2 0.001 1.00 0.94 0.94 2.87 0.33 1.00 E 
d1-3 0.001 1.10 1.10 1.21 3.30 0.37 1.40 E 
d1-4 0.001 0.50 0.56 0.28 1.62 0.17 0.20 A 
d1-5 0.001 1.30 1.21 1.57 3.72 0.42 2.00 G 
d1-6 0.001 1.40 1.40 1.96 4.20 0.47 2.66 H 
d1-7 0.001 0.80 0.86 0.69 2.52 0.27 0.65 D 
d1-8 0.001 1.60 1.57 2.50 4.73 0.53 3.70 K 
d1-9 0.001 1.70 1.43 2.43 4.56 0.53 3.61 K 

d1-10 0.001 1.80 1.48 2.66 4.76 0.56 4.09 K 
d1-11 0.001 0.75 0.73 0.55 2.21 0.25 0.49 C 
d1-12 0.001 1.70 1.53 2.59 4.75 0.55 4.20 K 
d1-13 0.001 1.78 1.50 2.67 4.78 0.56 4.44 K 
d2-1 0.001 1.10 0.97 1.07 3.04 0.35 1.20 E 
d2-2 0.001 1.30 1.16 1.51 3.62 0.42 1.90 G 
d2-3 0.001 1.40 1.25 1.75 3.90 0.45 2.32 G 
d3-1 0.001 1.14 1.00 1.14 3.14 0.36 1.31 E 
d3-2 0.001 1.20 1.05 1.26 3.30 0.38 1.50 F 
d3-3 0.001 1.20 1.10 1.32 3.40 0.39 1.59 F 



 
 :  مشخصات ابعاد  تيپ هاي  كا نال8جدول شماره 

K H G F E D C B A تيپ 

 *(عمق  50*60 60*70 70*80 80*90 100*110 120*110 130*120 140*150 150*180
 عرض)

 
 آسماني در محل هاي خروجي آبهاي سطحي از كانالها و مجاري زهكشياستحصال بارشهاي  -3-5

با توجه به مباحث ذكر شده و مشاهده نقشه هاي پيوست مشخص مي گردد كه زيرحوضه هاي شهري اردستان به منظور استحصال آب باران مشخص 
ع روانابهاي سطحي ناشي از چند زيرحوضه و وضعيت توالي آنها شده است از سوي ديگر ارتباط هيدرولوژيكي اين زيرحوضه ها با يكديگر و ميزان تجم

ميزان آب مورد نياز در هر منطقه از شهر و موقعيت ، از اين رو بسته به ارائه گرديدنيز نشان  و ميزان دبي آب استحصال شده باران نسبت به يكديگر
بت به احداث مخزن در خروجي هر يك از زيرحوضه هاي آبخيز شهري خروجي زيرحوضه هاي آبخيز جمع آوري كننده بارش هاي آسماني مي توان نس

ح اردستان و يا در بخشي از مسيرهاي اصلي زهكشي و سلسله مراتبي (مربوط به چند زيرحوضه متوالي) و جمع آوري آب بارشهاي فرود آمده بر سط
د از بعد اقتصادي و اولويت بندي نقاط شهر نيز بررسي و اعمال نظر اقدام نمود اين موضوع بسته به اهميت فضاي سبز هر يك از بخشهاي شهر مي توان

 گردد.

 بحث و نتيجه گيري -4
مي توان به ديدي روشن و مبتني بر محاسبات علمي و مد نظر قرار دادن مفروضات مهندسي از وضعيت از يك سو با توجه به مطالب ارائه شده در قبل 

( به منظور كنترل عدم ورود هرزابهاي خارج شهري به زيرحوضه هاي  آبخيز مشرف و تاثيرگذار بر آن هيدرولوژيكي شهر اردستان و زيرحوضه هاي
و از سوي ديگر نسبت به ساخت مخزن در نواحي مختلف شهر بسته به ميزان آب مورد دست يافت  استحصال كننده بارشهاي آسماني شهر اردستان)
به نحويكه اين امر به برنامه ريزان و تصميم گيران شهري نظير شهرداري اين ت اقتصادي اقدام نمود، نياز جهت آبياري فضاي سبز با توجه به توجيها

و چگونگي جمع امكان و توانايي را ميدهد كه در اجراي پروژه هاي عمراني و توسعه اي كليه موارد را بويژه در مبحث سيستم حركت آبهاي سطحي 
مدنظر قرار دهند. در اين مطالعه با تقسيم بندي شهر و زيرحوضه هاي باالدست به واحدهاي ر را آوري بارش آسماني فرود آمده بر سطح شه

وري، هيدرولوژيكي كوچكتر و قابل مطالعه بصورت دقيقتر، كوشش گرديد تا با شناخت و تعيين ويژگيهاي كلي تاثيرگذار در ساختار شبكه هاي جمع آ
، به نحو مناسبي براي هر مجرا و مقطع متناسب ال آب بارشهاي آسماني به منظور آبياري فضاي سبز با هدف استحص هدايت و دفع آبهاي سطحي شهر

كه بطور با دبي خروجي مقاطع هندسي مناسب ارائه شود. با اجراي مقاطع مربوط به كانالها و مجاري ذكر شده در جاي جاي شهر مي توان اميدوار بود 
سال در نظر گرفته شده است) مشكلي در روند طبيعي و  25محاسبه مقاطع تأسيسات آبي در اين مطالعه  قطع در كوتاه مدت و ميان مدت (مبناي

طحي شهر اردستان پديد نخواهد آمد و حوضه هاي آبخيز شهري مشخص شده كارايي خود را در جمع آوري آب بارشهاي مطلوب سيستم آبهاي س
  ر به آب نشان خواهند داد.آسماني به منظور تامين بخشي از نياز فضاي سبز شه

ز لذا توصيه ميشود در مديريت جامع شهري و شهرسازي به مسئله بررسي و اجراي طرحهاي آبهاي سطحي با ديدي سيستمي و ژرفانگر توجه گردد.  ا
در برابر سيالبهاي خروجي از  زيرحوضه هاي شهري جمع آوري آب باران و سازه هاي احداثي در اين راستا طرف ديگر جهت ساماندهي و افزايش ايمني

 شرق شهر نتايج بررسيها و پيشنهادات ارائه شده ذكر مي گردد:-زيرحوضه هاي خارج شهري، در مورد مسيل سلطان حسين و خاكريز جنوب
متر   2×3به ابعاد  ساله را ندارد. اين پل 50پل جاده روستايي مجاور هنرستان و خاكريز ظرفيت كافي جهت انتقال سيالب با دوره بازگشت  -الف

مترمكعب سيالب را در ثانيه دارد بنابراين احتمال تخريب ديواره دانشگاه و خسارت سيل بر اثر عبور از جاده به نواحي  15حداكثر ظرفيت انتقال آب 
ره راه تعريض يا يك پل مجاور آن شود در اين خصوص با مقطع بهينه از طريق ادا مجاور از جمله هنرستان، فضاي سبز موجود وجود دارد و پيشنهاد مي

 احداث گردد. 
متري شمال  70احداث پل روبروي قبرستان كه در حال حاضر عمليات عمراني آن در حال انجام است ضرورتي ندارد و اين پل بهتر است در  -ب

اين تپه نيز  ،احداث جاده در روي تپه كنگلومرايي قبرستان ساخته شود تا دو منظوره باشد تا هم ارتباط روستاهاي شمال غربي را برقرار نموده و با 
  .باشد حذف گردد بايست با توجه به سطح مقطع اجرايي و مسائل هيدروليكي جريان كه در محل پيچ رودخانه مي مي
در ظهور سيالبها بهتر است قبل از احداث پل در محل شمال غرب قبرستان يك دراپ ساخته شود تا جريان به سمت پل احداثي آرام گردد و  -ج

 تخريب پاشنه پل به حداقل برسد. 
ير خاكريز احداث شده در وضع موجود هر چند كه در گذشته اجرا شده ولي با توجه به بازديدهاي صورت گرفته و تخريب آن در رخداد سيالبهاي اخ -د

باال دور از انتظار نيست بنابراين الزم است در اين خصوص رسد بدون كوبيدگي است و تخريب آن در ظهور سيالبهايي با دوره بازگشت  كه به نظر مي
 موارد زير اجرا گردد:

 درصد در محلهاي مناسب تقويت گرديده يا مجدداً احيا گردد. 85هاي مشخص با ضريب تراكم  با مقطع محاسباتي و با اليه -



آوري و دبي پيك سيالب تعديل  ود تا آب در پشت دستكها جمعمتر ساخته ش 100هايي به فاصله  توان دستك براي كاهش زمان تمركز سيالب مي -
يابد. در اين خصوص الزم است در صورتي كه شهرداري ضرورتي براي جابجايي خاكريز و ايجاد شهرك در پايين دست آن دارد مطالعات مدوني در 

 بند صورت گيرد.  خصوص ارائه يك گزارش اجرايي براي احداث سيل
پايين دست دانشگاه آزاد اسالمي جانب شرق مسيل سلطان حسين الزم است ديواره حفاظتي با توجه به دبي پيك سيالبي و  مجاور قبرستان و -هـ

بايست اصالح  سطح مقطع مورد نياز احداث گردد و پيچ واقع در مسيل سيالب نيز در مجاور قبرستان با توجه به طرح تعريض خيابان مجاور مسيل مي
 گردد.

 توان اذعان نمود كه مسيل سلطان حسين با توجه به ظهور سيالب ه ماهيت پيچيده مسيلها و ضرورت توجه به نكات مهندسي رودخانه ميبا توجه ب -و
اخير داراي به هم ريختگي زيادي شده و الزم است در اين خصوص اليروبي مسيل و اصالح بستر و ديواره در مناطقي كه احداث ديواره  در سالهاي

 رت ندارد صورت گيرد.    حفاظتي ضرو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: زيرحوضه بندي شهري(سمت چپ) و غيرشهري( سمت راست ) 1نقشه شماره   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

: جانمايي سازه هاي اجرايي آبهاي سطحي 2نقشه شماره    

 



 
 تشكر و قدرداني 

وسيله از همكاري و مساعدت مالي حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردستان و شهرداري اردستان نگارندگان بر خود الزم مي دانند بدين 
 در مراحل انجام و تهيه طرح پژوهشي برون دانشگاهي مصوب دانشگاه و مطالعه حاضر كمال تشكر و سپاسگزاري را بنمايند. 
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