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سخن نخست 
مدیریت بهینه، حفظ پویایی و ارتقاء نوآوری هر سازمان نیازمند تجزیه وتحلیل صحیح محیط، انتخاب بهترین 
اهداف و راهبردها، ارتقاء توانمندی های سازمان و اقدام مؤثر در جهت تأمین هدف های تدوین شده است. بی شک 
و  مطالعات  مرکز  نمی باشد.  امکان پذیر  امور  در  تحقیق  و  تدبر  پژوهش،  مطالعه،  از  فارغ  مهم،  این  به  دست یابی 
برنامه ریزی شهر تهران با توجه به فلسفه وجودی و ظرفیت ها و توانمندی های خود به مدیریت فرآیندهای پژوهشی 
انجام فرآیندهای پیش گفته را برای  تا  انجام مطالعه و پژوهش در خصوص مسائل مدیریت شهری می پردازد  و 

مدیران، صاحب نظران و پژوهشگران حوزه مدیریت شهری تسهیل نماید.

در مطالعه شبکه جمع آوری رواناب های سطحی، مبحث رسوب به دلیل تحت تأثیر قراردادن کارایی بلندمدت 
سیستم جمع آوري رواناب هاي سطحي حائز اهمیت مي باشد. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که ساالنه 
حجم قابل توجهی از رسوبات به درون شبکه زهکشی شهر تهران وارد می شود و تأسیسات موجود برای جلوگیری از 
ورود رسوبات به داخل شبکه کافی نیست. عالوه بر این ها، یکی دیگر از معضالت نگهداری و بهره برداری از شبکه 
رواناب های سطحی، ورود زباله، مواد زائد جامد و پسماندهای شهری به داخل شبکه است که موجب بروز مشکالت 
بروز مشکالت  انسداد و خطر آب گرفتگی و  انباشت آب در محل  نمودن مسیر جریان،  قبیل مسدود  از  متعددی 
زیست محیطی می شوند. گزینه های ساختمانی برای پاسخ گویی به نیازها و کمبودهای جاری در انطباق با اهداف 
طرح جامع مدیریت آب های سطحی شهر تهران شامل اقدامات آبخیزداری، کنترل واریزه ها و جریان های رسوبی 
غلیظ به کمک تأسیسات رسوب گیر برون شهری و درون شهری و همچنین آشغال گیرها می باشد که موارد مذکور 

اساسًا معطوف به کنترل رسوب و پسماندهای شهری است.

به اهداف اساسی مدیریت  به منظور دست یابی  به مسائل و مشکالت موجود  براي پاسخ گویی  دراین ارتباط و 
آب های سطحی شهری، شامل ایمنی در برابر سیل، ارتقاء سطح بهداشت عمومی، استفاده از رواناب شهری به عنوان 
یک منبع تأمین نیازهای آبی و حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست، باید در قالب امکانات و محدودیت های مختلف 
شهری انجام شود. به عنوان مثال، کاهش خسارت ناشی از وقوع سیالب ها جزء نخستین و اولی ترین اهداف هر طرح 
مدیریت آب  های سطحی است که در شرایط خاص تهران، به ویژه از این دیدگاه که بخشی از اراضی شهری در 
کوهپایه واقع شده است و حوضه های شمالی مشرف به شهر تهران حوضه هایی پرشیب و مستعد تولید سیالب های 
شدید و خسارت بار هستند و افزون بر آن فاقد ساخت گاه های مناسب برای احداث سدهای کنترل سیالب می باشند، 
طبعًا با دشواری های ملموسی مواجه خواهد بود و راه حل های ویژه این شرایط را طلب می کند. در این گزارش سعی 
شده است تا با معرفی مهم ترین تأسیسات کنترل رواناب در شبکه اصلی آب های سطحی شهر تهران و بررسی نقش 

و عملکرد آن ها، در جهت اجرای طرح جامع آب های سطحی شهر تهران گام برداشته شود.

بابک نگاهداری

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران



چکیده

آبراهه ها  و  رودخانه ها، مسیل ها  فعالیت هاي شهري، حریم  دامنه  افزایش  و  و گسترش شهرنشیني  توسعه  با 
همواره در معرض خطر تغییر و تحول هاي غیر مهندسي قرار دارند و علي رغم تأکید قوانین موجود، نهاد هاي مختلف 
به انحاء گوناگون اقدام به ایجاد تغییراتي گاه در حریم رودخانه ها و آبراهه هاي موجود در محدوده شهري و یا داخل 
شهرها مي نمایند. خطرات و خسارات ناشي از چنین تغییراتي در هنگام بارندگي هاي شدید بسیار زیاد بوده و موجب 
ایجاد صدمات جبران ناپذیر به تأسیسات شهري، مسکوني و اراضي مشرف مي شود. یکی از چالش های عمده، در 

این خصوص، کنترل رواناب ناشی از بارندگی در این مناطق است.

بازدیدهای میدانی نشان می دهد که شبکه موجود آب های سطحی تهران به دلیل توسعه  نتایج بررسی ها و 
ناهمگون شهر دارای پیچیدگی های فراوانی است. این پیچیدگی ها از آن منظر اهمیت پیدا می کند که توسعه شهر 
تهران در جهات مختلف صورت گرفته است و همین امر باعث افزایش سطوح نفوذناپذیر شهری و درنتیجه تغییر 
رژیم هیدرولوژیکی منطقه می شود. این مسئله می تواند احتمال وقوع سیالب های شهری را تشدید نماید. در این 
خصوص بررسی تأسیسات کنترل رواناب در شبکه اصلی جمع آوری و هدایت آب های سطحی شهری اهمیت دارد.

در این نوشتار سعی شده است که تأسیسات کنترل رواناب در شبکه اصلی آب های سطحی شهر تهران به طور 
اجمالی بررسی شود و نکات کلیدی آن در اختیار مخاطبان به ویژه کارشناسان و دست اندرکاران حوزه های آب شهری 
قرار گیرد تا با توجه به پایان یافتن مطالعات طرح جامع آب های سطحی شهر تهران، بتوان این نگاه را در اجرایي 

کردن این طرح، عملیاتي نمود.
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11 تأسیسات کنترل رواناب شبکه اصلی هدایت رواناب های سطحی شهری

1- مقدمه

مبحث رسوب در مطالعه شبکه جمع آوری رواناب های سطحی به دلیل تحت تأثیر قرار دادن کارایی بلندمدت 
سیستم جمع آوری رواناب های سطحی حائز اهمیت است. بررسی های انجام شده حاکی از آن است که ساالنه حجم 
قابل توجهی از رسوبات به درون شبکه زهکشی شهر وارد می شود و تأسیسات موجود برای جلوگیری از ورود رسوبات 
به داخل شبکه کافی نیست. عالوه بر این ها، یکی دیگر از معضالت نگهداری و بهره برداری از شبکه رواناب های 
سطحی ورود زباله و مواد جامد زائد و پسماندهای شهری به داخل شبکه است که موجب بروز مشکالت متعددی از 
قبیل مسدود نمودن مسیر جریان، انباشت آب در محل انسداد و خطر آب گرفتگی و بروز مشکالت زیست محیطی 

می شوند ]1[.

گزینه های ساختمانی برای پاسخ گویی به نیازها و کمبودهای جاری در انطباق با اهداف طرح جامع شامل اقدامات 
آبخیزداری، کنترل واریزه ها و جریان های رسوبی غلیظ به کمک تأسیسات رسوب گیر برون شهری و درون شهری و 

همچنین آشغال گیرها است. موارد مذکور اساساً معطوف به کنترل رسوب و پسماندهای شهری است ]1[.

اهداف اساسی مدیریت آب های سطحی شهری، به اختصار، عبارت اند از ]1[:

ایمنی در برابر سیل؛ •

ارتقاء سطح بهداشت عمومی؛ •

استفاده از رواناب شهری به عنوان یک منبع تأمین نیازهای آبی؛  •

حفظ و ارتقاء کیفیت محیط زیست؛ •

زیباسازی شهر. •

و  امکانات  قالب  در  باید  فوق  عمومی  اهداف  به  دست یابی  برای  موجود  مشکالت  و  مسائل  به  پاسخ گویی 
محدودیت های مختلف شهری انجام شود. به عنوان مثال، مسئله مهار خسارت و سیالب هایی که به طور متوسط در 
هر قرن یک یا دو بار حادث می شوند جزء نخستین و اولی ترین اهداف هر طرح مدیریت آب  های سطحی است که 
در شرایط خاص تهران )به ویژه از این دیدگاه که بخشی از اراضی شهری در کوهپایه واقع شده است و حوضه های 
شمالی مشرف به شهر تهران حوضه هایی پرشیب و مستعد تولید سیالب های شدید و خسارت بار هستند و افزون بر 
آن فاقد ساخت گاه های مناسب برای احداث سدهای کنترل سیالب می باشند( طبعًا با دشواری هایی ملموسی مواجه 

خواهد بود و راه حل های ویژه این شرایط را طلب می کند ]1[.

یکی از مهم ترین مسائل و مشکالت مربوط به مدیریت سیالب ها و رواناب های شهری مسائل مرتبط با کمیت 
رواناب و بار رسوبی است.

مطالعات هواشناسی- هیدرولوژی و هیدرولیک امکانات و محدودیت های شبکه زهکشی اصلی آب های سطحی 
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اصلی  دیگر شبکه  تهران، سه بخش  مرکزی  منطقه  به جز شبکه  است.  نموده  آشکار  و  را مشخص  تهران  شهر 
مناطق  اصلی مختص  و شبکه  و سیل برگردان غرب  ازجمله شبکه های حوضه های سیل برگردان شرق  زهکشی 
21 و 22 شهرداری تهران )شبکه حوضه چیتگر- وردآورد( عالوه بر جمع آوری و انتقال آب های سطحی اراضی 
درون شهری، سیالب های حوضه های کوهستانی مشرف به شهر را نیز دریافت می کنند. همچنین بار رسوبات ورودی 

به سه منطقه مذکور طبعًا شامل رسوبات اراضی برون شهری نیز می شود ]2 و 3[.

محدودیت های هیدرولیکی شبکه زهکشی اصلی آب های سطحی شهر تهران عبارت اند از ]3[:

کمبود ظرفیت شبکه به منظور انتقال ایمن سیالب 50 ساله؛ •

سرعت باالی جریان )بیش ازحد مجاز( که برای اجزای شبکه زیان بار و برای محیط شهری خطرناک تلقی می شود؛ •

گلوگاه های موضعی در شبکه اصلی که ناشی از احداث پل ها و کالورت های نامناسب است. •

نیازهای عمومی فنی و مهندسی مرتبط با کنترل کمیت رواناب و بار رسوبی باید به طرق و شیوه های زیر تأمین 
شوند ]1[:

استفاده از انواع روش ها و فنون آبخیزداری در کلیه حوضه های شمالی و شرقی تهران برای حفاظت از منابع  •
آب وخاک و کاهش پتانسیل تولید رواناب و بار رسوبی؛

احداث حوضچه ها و استخرهای رسوب گیر مختص رسوبات درشت دانه و واریزه ای در حواشی محل ورود کلیه  •
مسیل های کوهستانی به محدوده اراضی شهر تهران و همچنین در نزدیکی حوضچه های رسوب گیر موجود که 

گنجایش ویژه رسوب آن ها پرشده و امکان تخلیه و پاک سازی آن ها وجود ندارد؛

تقویت ظرفیت انتقال شبکه اصلی زهکشی آ ب های سطحی شهر تهران به نحوی که بتواند سیل 50 ساله را بدون  •
تولید هرگونه خطر ملموس و جدی برای شهر و شهروندان انتقال دهد؛

احداث حوضچه ها و اتاقک های رسوب گیر )ویژه رسوبات ریزدانه( در درون شبکه اصلی، متناسب با نیازهای  •
زیرحوضه های اصلی درون شهری تهران؛

تعبیه تأسیسات و ابزارهای تله اندازی و جداسازی پسماندها و زباله های شناور در درون و مجاورت شبکه اصلی  •
به منظور تسهیل عملیات نگهداری و پاک سازی شبکه و جلوگیری از ایجاد گلوگاه های موقت هیدرولیکی، بهبود 

منظر شهر و کمک به زیبایی شهر؛

توجه به مخازن صالح آباد برای بهره برداری بهینه از گنجایش موجود این تأسیسات. •
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2- شبکه اصلی جمعآوری و هدایت آبهای سطحی شهری

کنترل  و  استثنایی  و  بزرگ  بارش های  دفع  و  انتقال  برای  اصلی1  شبکه   ،]7 و   6  ،5  ،4[ رایج  تعاریف  طبق 
تا 200 ساله است.  این شبکه معمواًل بارش های 50  از آن ها طراحی می شود. مبنای طراحی  سیالب های ناشی 
و  طبیعی  مخازن  و  استخرها  برکه ها،  رودخانه ها،  و  مسیل ها  عمده،  مصنوعی  یا  طبیعی  کانال های  خیابان ها، 
تهران  آب های سطحی  هدایت  و  جمع آوری  شبکه   .]1[ می دهند  تشکیل  را  شبکه  این  اجزای  عمده،  مصنوعی 
به مانند شبکه های آب های سطحی بسیاری از کالن شهرها شامل سازه های متعددی است که ازجمله آن ها می توان 
تأسیسات آشغال گیر، کالورت ها و همچنین  تعدیل کننده،  تأسیسات  تأسیسات رسوب گیر،  به مجراهای سیالب رو، 
سازه های شیب شکن اشاره نمود. در ادامه، اجزای اصلی شبکه اصلی جمع آوری و هدایت آب های سطحی شهری، 

به طور مختصر، معرفی می شود ]8[.

2-1- مجرای سیالب رو

این  از  ادامه، هرکدام  مجاری سیالب رو شامل کانال های اصلی2، رود دره ها3 و تونل ها4 هستند ]3 و 8[. در 
مجاری معرفی می شوند.

2-1-1- کانال اصلی

کانال اصلی آبراهه ای است که جنس بستر و دیواره های آن از بتن یا سنگ است و به منظور هدایت آب های 
و 2  در شکل های 1  و 8[.   3[ قرار می گیرد  استفاده  مورد  کانیوها و جوی ها  از آب روها،  سطحی جمع آوری شده 

نمونه هایی از کانال های اصلی موجود در شهر تهران نشان داده شده است.

2-1-2- رود دره

رود دره یا رودخانه شهری اصطالحی است که طی سالیان اخیر بین طراحان شهری و محیطی در رابطه با 
برنامه ریزی دره های جنوبی البرز در منطقه تهران رایج شده است. منظور از رود دره، دره اي است که رودخانه دائمی 
با عمق کم در آن جریان دارد. وظیفه اصلی رود دره ها ایجاد منظر شهري و فضاي تفریحی براي شهروندان است 

]3 و 8[.

1. Major System
2. Main Channel
3. Stream Cooridor
4. Tunnel
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شکل 1- کانال درکه در محدوده پل مدیریت ]8[

شکل 2- اتصال کانال تپه نیزار به سیل برگردان غرب ]8[

اثر  و  انتقال می دهند  پایین دست  به سمت  زیادی آب  بودن، مقدار  باوجود فصلی  تهران، رود دره ها  در شهر 
قابل توجهی بر تغذیه سفره های آب زیرزمینی دارند ]9[. در شکل های 3 و 4 نمونه هایی از رود دره های واقع در شهر 

تهران نشان داده شده است.
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شکل 3- رود دره کن در محدوده پل شهید همت ]8[

شکل 4- رود دره درکه در محدوده اوین ]8[
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2-1-3- تونل

و جوی ها  آب روها  از  آب های سطحی جمع آوری شده  انتقال  برای  که  است  زیرزمینی  مجرایی  تونل 
به دلیل محدودیت ها  مورد استفاده قرار می گیرد. تونل عمدتًا در جاهایی مورد استفاده قرار می گیرد که 
ازجمله  ندارد.  وجود  )کانال(  به صورت سطحی  رواناب  انتقال  سیستم  اجرای  امکان  موجود،  مالحظات  و 
تونل های اصلی موجود در شبکه هدایت و جمع آوری رواناب های سطحی شهر تهران می توان به تونل های 

خیام، نواب و فیروزآبادی اشاره نمود ]3 و 8[.

2-2- تأسیسات کنترل رواناب در شبکه اصلی هدایت و جمع آوری آب های سطحی

2-2-1- تأسیسات کنترل جریان های واریزه ای

با توجه به مشرف بودن کوه های شمال تهران بر شهر و کوهستانی بودن این نواحی، سیستم زهکشی 
آب های سطحی شهر تهران نه تنها رواناب های درون شهری بلکه رواناب های حوضه های برون شهری را نیز 
انتقال می دهد که شکل گیری جریان های واریزه ای1 و توده سنگ و گل والی می تواند خطر سیالب را با 
صدمات به مراتب بیشتری همراه سازد. جریان های واریزه ای از عناصر ناهمگن با محتوای ریزدانه تشکیل 
می شوند که سرعت گسترش زیادی دارند و معمواًل در پایین دست مسیر دره ها گسترش می یابند و حجم 
بسیار زیادی از مواد با اندازه های مختلف را جابجا می کند. گران روی زیاد همراه با وزن مخصوص باال، توان 
زیادی در جریان های واریزه ای ایجاد می کند به نحوی که حتی می تواند موجب جابجایی تخته سنگ ها شود 

و خسارات و زیان های شدید و سنگینی را پدید آورد ]1[.

مواد  کنترل جریان های حاوی  به منظور  که  سازه هایی هستند  واریزه ای  کنترل جریان های  تأسیسات 
واریزه ای )شامل تخته سنگ های بزرگ، قطعات خردشده سنگ، کنده درخت و ...( در باالدست شبکه اصلی 
جمع آوری و هدایت آب های سطحی احداث می شوند ]8[. یک نمونه از این تأسیسات در گالب دره تهران 

در شکل های 5 و 6 نشان داده شده است.

در  انسان ها  جان  حفظ  و  مالی  و  جانی  کاهش خطرات  منظور  به  که  پیشگیرانه ای  سازه ای  اقدامات 
مقابل جریان های واریزه ای به کار گرفته می شوند عمومًا شامل احداث چک دم، حوضچه های رسوب گیر2، 
سدهای مشبک یا سدهای شکاف دار3، توری های فلزی ویژه مهار رسوبات درشت دانه، دیواره های هادی4، 

دیواره های محافظ طولی5 و همچنین تثبیت سواحل رودخانه ها و آبراهه ها و جنگل کاری است ]1[.

1. Debris Flow Control Sructure
2. Sediment Basin
3. Sabo Dams
4. Guide walls
5. Longitudinal protective Dikes
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شکل 5- تأسیسات کنترل جریان واریزه ای گالب دره ]8[

شکل 6- سازه های نصب شده در پایین دست تأسیسات کنترل جریان واریزه ای گالب دره ]8[
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2-2-1-1- سدهای مشبک یا شکاف دار )سابو(

سدهای مشبک ژاپنی موسوم به سابو که قدمت آن ها به بیش از 30 سال می رسد در کشورهای مختلف 
جهان احداث شده اند. از این سدها که از بتن یا لوله های فوالدی یا مفتول های چدنی ساخته می شوند برای 
کنترل جریان های واریزه ای استفاده می شود. تخته سنگ های بزرگ در باالدست گشودگی های سد گرفتار 
و از جریان خارج می شوند. آزمایش های انجام شده نشان می دهد که مؤثرترین اندازه این شکاف ها مساوی 
یا کمتر از یک و نیم برابر اندازه بزرگ ترین سنگ یا قطعه ای است که می تواند در قسمت پیشانی جریان 
تقریبًا تمامی  باالدست سد،  افتادن قطعات بزرگ سنگ و چوب، در  به دام  با  باشد.  واریزه ای در جریان 

رسوبات درشت دانه در باالدست سد انباشته می شوند ]1[.

در اوایل قرن بیستم، سدهای سابو به صورت دیوارهای بتنی شکاف دار برای کنترل جریان واریزه ای 
ساخته می شد )شکل 7(. درصورتی که شکاف های موجود در سد باریک و تنگ باشند ممکن است پس زدگی 
جریان و انباشت آب اتفاق بیافتد. ازاین رو، بعد از مدتی، ساخت برخی سدهای بتنی شکاف دار، به شکل 
سنتی، منسوخ شد. در حال حاضر، معمواًل از میله های افقی فوالدی در محل شکاف این گونه سدها استفاده 
از حجم  بتنی شکاف دار در شکل 8 نشان داده شده است. بخش عمده ای  از سدهای  نمونه ای  می شود. 
این  اساس  بر  مهارکننده  تأسیسات  است. طراحی  رسوبی  و مصالح  مواد  به  مربوط  واریزه ای  جریان های 
دیدگاه است که اگر بخشی از آب موجود در جریان حذف شود، در آن صورت جریان غلیظ سیالبی حاوی 

سنگ و گل والی از حرکت بازمی ایستد ]1[.

شکل 7- سد سابو ]1[
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شکل 8- نمونه ای از سد بتنی شکاف دار ]1[

2-2-1-2- شبکه توری فلزی

برای کنترل جریان های واریزه ای می توان از توری های سیمی یا فلزی استفاده نمود. مزیت این سازه 
در آن است که به سهولت نصب می شود و نیازی به فعالیت و عملیات ساخت وساز گسترده در بستر رودخانه 
از جریان جداشده و توری فلزی در صورت آسیب دیدن  از توری، رسوبات  از عبور  یا مسیل ندارد. پس 
تعویض می شود. عملکرد این گونه تأسیسات در کشورهایی همچون سوئیس و ژاپن موفق ارزیابی شده است. 

نمونه ای از شبکه توری فلزی در شکل 9 نشان داده شده است ]1[.
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شکل 9- نمونه ای از شبکه توری فلزی ]1[

2-2-1-3- حوضچه رسوب گیر

سازه  از  معمواًل  و  می شود  داده  قرار  جریان  مسیر  در  که  است  کنترلی  سازه ای  رسوب گیر1  حوضچه 
ورودی، مخزن ته نشینی و سازه زهکش خروجی کنترل شده یا نشده و یک سرریز اضطراری تشکیل شده 
است. حوضچه های رسوب گیر معمواًل به منظور به تله اندازی و کنترل رسوبات برون شهری احداث می شوند 
 11 در شکل  و  کوهستانی  ویژه حوضه های  رسوب گیر  از حوضچه های  نمونه ای   10 در شکل   .]8 و   1[
نمونه ای از حوضچه های رسوب گیر مناسب برای سطوح درون شهری ارائه شده است. به کمک این تأسیسات 

می توان حجم مواد رسوبی ورودی به شبکه زهکشی رواناب های سطحی را کاهش داد.

به منظور مهار و کنترل رسوباتی که منشأ آن ها حوزه های کوهستانی مشرف به شهر تهران است، چندین 
حوضچه رسوب گیر در حواشی محل ورودی آبراهه های ورودی به شهر تهران احداث شده است ]3[. لیست 
حوضچه های رسوب گیر در حال بهره برداری در تهران در جدول 1 ارائه شده است. در شکل های 12 و 13 

نمونه هایی از حوضچه های رسوب گیر موجود در تهران نشان داده شده است.

1. Sediment Basin



21 تأسیسات کنترل رواناب شبکه اصلی هدایت رواناب های سطحی شهری

شکل 10- طرح کلی سازه رسوب گیر برای آبراهه های مشرف به شهر ]10[

 
شکل 11- مقطع عرضی محفظه رسوب گیر به منظور جداسازی بار رسوبات از رواناب سطحی )کانال های داخل شهر( 

]11[

جدول 1- لیست حوضچه های رسوب گیر در حال بهره برداری در تهران ]3[

حوضچه های رسوب گیرردیفحوضچه های رسوب گیرردیف

حوضچه رسوب گیر ولنجک غربی7حوضچه رسوب گیر ولنجک1

حوضچه رسوب گیر سعدآباد8حوضچه رسوب گیر عبدل آباد2

حوضچه رسوب گیر گالب دره9حوضچه رسوب گیر جمشیدیه3

حوضچه رسوب گیر باقالزار10حوضچه رسوب گیر خشکه4

حوضچه رسوب گیر وسک11حوضچه رسوب گیر سرخه حصار5

حوضچه رسوب گیر مرادآباد12حوضچه رسوب گیر بهرود6
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شکل 12- حوضچه رسوب گیر وسک )دید از باالدست به پایین دست( ]8[

شکل 13- حوضچه رسوب گیر عبدل آباد )دید از باالدست به پایین دست( ]8[
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2-2-2- کالورت ها

کالورت1 یا زیرگذر سازه ای است که وظیفه آن انتقال رواناب از زیر بزرگ راه، خطوط راه آهن و سایر 
تقاطع ها است ]3 و 8[. در شکل 14 نمونه ای از کالورت های موجود در شبکه جمع آوری و هدایت آب های 

سطحی تهران نشان داده شده است.

شکل 14- کالورت نعل درگاهی تقاطع بزرگ راه نیایش و رود دره فرح زاد )دید از باالدست به پایین دست( ]8[

2-2-3- سازه های شیب شکن

شیب شکن 2ها سازه هایی هستند که در مسیر مجاری سطح آزاد و به منظور تطبیق خط پروژه با پروفیل 
برای  انتخاب شده  مسیر  در  که  است  مواردی  در  آن ها  کاربرد  می گیرند.  قرار  استفاده  مورد  زمین  طولی 
احداث مجرا، شیب طبیعی زمین از شیب الزم برای کف مجرا تندتر باشد ]3 و 8[. در شکل های 15 و 16 

نمونه هایی از سازه شیب شکن موجود در کانال های اصلی شهر تهران نشان داده شده است.

1. Culvert
2. Drop
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شکل 15- شیب شکن مسیل کن حدفاصل بزرگ راه شهید همت تا بزرگ راه شهید حکیم )دید از پایین دست به باالدست( 

]8[

شکل 16- شیب شکن مسیل وسک در رفیوژ وسط بزرگ راه شهید باکری )دید از پایین دست به باالدست( ]8[
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2-2-4- سازه های تقسیم جریان

سازه های تقسیم جریان1 در مسیر آبراهه ها یا کانال ها نصب می شوند و برای منحرف کردن جریان و تقسیم 
آن به چند شاخه مورد استفاده قرار می گیرند ]3 و 8[. نمونه ای از این سازه ها در شکل 17 ارائه شده است.

شکل 17- سازه تقسیم جریان در کانال سرخه حصار در مجاورت ابتدای جاده امین آباد ]8[

2-2-5- سازه های ریزشی

سازه ریزشی2 یا شفت عبارت از یک مجرای قائم است که دو کانال افقی را، که باهم اختالف ارتفاع 
دارند، به یکدیگر متصل می کند. از شفت در مواقعی استفاده می شود که اختالف ارتفاع تراز کف دو کانال 
به قدری زیاد است که نمی توان از دیگر سازه ها نظیر شیب شکن یا شوت استفاده نمود ]3 و 8[. نمونه ای از 

این سازه ها در شکل 18 ارائه شده است.
1. Flow Divider Structures
2. Shaft
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شکل 18- نمونهای از یک سازه ریزشی

2-2-6- سازه های شوت

شوت1 یا تنداب سازه ای است که مشابه شیب شکن قائم به منظور گرفتن انرژی جریان به کار می رود و 
به صورت یک شیب شکن مایل ساخته می شود ]3 و 8[. شکل 19 نمایی از یک سازه شوت را نشان می دهد.

1. Chute
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شکل 19- سازه شوت در محدوده بزرگ راه حکیم و رمپ حکیم- چمران )دید از باالدست به پاییندست( ]8[

2-2-7- سازه های مستهلک کننده انرژی

سازه های مستهلک کننده انرژی1 به منظور استهالک انرژی به روش ضربه ای )یا برخورد( و کاهش 
مومنتوم و ایجاد آشفتگی در جریان ساخته می شوند ]3 و 8[. در شکل 20 نمونه ای از این سازه ها نشان 

داده شده است.

2-2-8- حوضچه های آرامش

حوضچه آرامش2 سازه ای است که باهدف مستهلک کردن انرژی جریان از طریق ایجاد پرش هیدرولیکی 
در پایاب شیب شکن ها یا تنداب ها ساخته می شود ]3 و 8[.

1. Energy Dissipator Structures
2. Stilling Basin
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شکل 20- سازه های مستهلک کننده انرژی در محل اتصال کانال بهرود با رود دره فرح زاد )دید از باالدست به 

پایین دست( ]8[
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2-2-9- تبدیل

اگر هندسه مجرا دارای تغییرات کاهش یا افزایش سطح مقطع باشد از تبدیل1 استفاده می شود. نقش 
تبدیل هدایت صحیح به سمت پایین دست با کاهش تلفات انرژی و نوسانات زیاد سطح آب است ]3 و 8[. 

در شکل 21 نمونه ای از یک تبدیل نشان داده شده است.

شکل 21- تبدیل مربوط به حوضچه آرامش کانال فرح زاد بعد از تقاطع بزرگ راه شهید همت ]8[

2-2-10- منهول

منهول که آن را اتاقک بازرسی، چاهک بازدید و آدم رو نیز می نامند سازه ای است که از آن به منظور 
دسترسی به سیستم جمع آوری و هدایت آب های سطحی برای بازرسی و نگهداری و همچنین تهویه و 
برای  و  فلزات ساخته می شوند  یا  پلی اتیلن  بتن،  آجر،  از  غالبًا  منهول ها  استفاده می شود.  فشار  رهاسازی 
سازه های زیرسطحی مانند کانال روبسته و تونل مورد استفاده قرار می گیرند ]3 و 8[. در شکل های 22 و 
23 نمونه هایی از منهول های مورد استفاده در شبکه جمع آوری و هدایت آب های سطحی تهران نشان داده 

شده است.

1. Transition
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شکل 22- منهول بتنی مربوط به کانال منتهی به مسیل سرخه حصار ]8[

شکل 23- منهول آجری کانال روبسته در بلوار بسیج شهر ری ]8[
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2-2-11- تأسیسات زباله گیر

یکی از معضالت نگهداری و بهره برداری از شبکه آب های سطحی تهران ورود زباله و مواد جامد زائد و 
پسماندهای شهری به داخل شبکه است ]1[. تخلیه و ورود زباله به داخل شبکه آب های سطحی منجر به 

بروز مشکالت متعددی می شود که اهم آن ها عبارت اند از [5، 12 و 13]:

کاهش سطح مقطع مفید مجرا و به تبع آن کاهش توان گذردهی آن؛ •

مسدود کردن مسیر جریان، انباشت آب در محل انسداد و خطر آب گرفتگی موضعی یا تشدید سیالب در پایین دست؛ •

ایجاد مناظر نازیبا و ناخوشایند؛ •

ورود آلودگی به شبکه آب های سطحی، انتقال آن به نقاط دیگر و بروز مشکالت زیست محیطی؛ •

نیاز به صرف هزینه و زمان به منظور خارج نمودن زباله از شبکه و پاک سازی مجاری؛ •

ترکیب شدن زباله با رسوبات و لجن های موجود در داخل کانال؛ •

تولید رسوبات تحکیم یافته و سخت به دلیل وجود برخی ترکیبات شیمیایی ازجمله چسب در زباله هایی مانند مقوا  •
و موکت؛

به مخاطره افتادن سالمت و تندرستی پرسنل و خدمه بهره بردار شبکه آب های سطحی. •

رویکرد مطالعات طرح جامع آب های سطحی به موضوع زباله بر فرهنگ سازی و تالش برای استفاده از 
انواع اقدامات غیر سازه ای متمرکز است. اقدامات غیر سازه ای عمدتًا شامل مقوله های اجتماعی- فرهنگی 
و حقوقی- قانونی است. در رویکرد غیر سازه ای، ابعاد مختلف معضل زباله در سیستم هدایت و جمع آوری 
آب های سطحی شهری بررسی و راه کارهای متناسب با آن ارائه می شود. بااین وجود، تحقق اهداف غیر 
حداقل  ایجاد  ازاین رو،  می شود.  تلقی  بلندمدت  اقدامات  جزء  و  دارد  طوالنی  نسبتًا  زمان  به  نیاز  سازه ای 
تأسیسات و تجهیزات موردنیاز، همچون تأسیسات زباله گیر، برای کنترل زباله های راه یافته به داخل شبکه 

آب های سطحی اقدامی ضروری به نظر می رسد ]1[.

تأسیسات زباله گیر سازه هایی هستند که در مسیر جریان قرار داده می شوند تا از ورود انواع زباله ها از 
قبیل بطری، قوطی، مواد پالستیکی، زائدات مواد غذایی، میوه، مقوا، کاغذ و ... به درون شبکه و آسیب 
رساندن به اجزای آن جلوگیری نمایند. این سازه ها معمواًل از یک سری میله های قائم یا مایل نسبت به 
مسیر جریان تشکیل شده اند ]3 و 8[. در شکل های 24 و 25 نمونه هایی از تأسیسات زباله گیر موجود در 

سطح شهر تهران نشان داده شده است.
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شکل 24- زباله گیر موجود در مسیر کانال ماندگاری در خیابان فدائیان اسالم ]1[

شکل 25- زباله گیر موجود در مسیر کانال ماندگاری در خیابان فدائیان اسالم ]8[
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2-2-11-1- انواع تأسیسات زباله گیر

تعیین تعداد، موقعیت و محل استقرار و نوع زباله گیر برای شبکه آب های سطحی تهران نیاز به بررسی 
زباله در  تولید  اراضی، میزان  دارد. حوزه سرویس کانال ها، سیالب طراحی، کاربری  پارامترهای مختلفی 
کاربری های مختلف، راندمان تأسیسات، سهولت یا دشواری عملیات نگهداری و تعمیر سازه و ارزیابی های 
اقتصادی از مهم ترین عوامل هستند. زباله گیرها در ابعاد و کارایی های مختلفی توسط سازندگان داخلی و 
خارجی تولید می شود که کاربرد آن در کشور عمدتًا در تصفیه خانه های آب و فاضالب رایج است. اما توصیه 
احداث زباله گیر برای تله اندازی زباله های شبکه آب های سطحی به دالیل مختلف، ازجمله نوسان باالی 
جریان آب در شبکه نیاز به دقت بیشتری دارد. توصیه های عمومی در انتخاب زباله گیر مناسب را به شرح 

زیر می توان خالصه کرد ]12[:

هزینه ساخت، نصب و بهره برداری از آن کم باشد؛ •

عملکرد آن ساده باشد و نیاز به حداقل نفرات و تجهیزات جانبی داشته باشد؛ •

استحکام و دوام کافی داشته باشد؛ •

در محدوده وسیعی از میزان جریان کارایی داشته باشد؛ •

بازده مناسب داشته باشد؛ •

هرگز به یک نقطه تجمع زباله و آب گرفتگی منجر نشود و در هنگام بارش های شدید باعث بروز سیل و جاری  •
شدن آب در محوطه اطراف خود یا خیابان نشود؛

برای عابرین و خصوصاً کودکان و سالمندان خطرساز نباشد؛ •

به محلی برای رشد و تکثیر حشرات و جانوران موذی تبدیل نشود و سالمت و بهداشت شهروندان را به خطر  •
نیندازد؛

تمیز کردن و تعمیر آن آسان و کم هزینه باشد. •

با عملکردهای متفاوتی ساخته  زباله گیرها برحسب موقعیت استقرار آن ها در شبکه به شکل های گوناگون و 
می شوند. آن دسته از زباله گیرهایی که در ابتدای شبکه و عمدتًا در محل دریچه های ورود رواناب به شبکه فرعی 
آب های سطحی نصب می شوند، دارای ابعاد کوچکی هستند. اجزای عمومی این دسته زباله گیرها شامل سازه بتنی 
با پیش بینی محل های ورود و خروج آب، سبد جمع آوری زباله )در جنس های مختلف ازجمله استیل ضدزنگ یا 

پلی اتیلن( و توری زباله گیر است.

سبد زباله گیر عمومًا در دوره های کوتاه )با توجه به جریان ورودی، میزان تولید زباله و ...( و به صورت دستی 
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تخلیه می شود. درصورتی که تأسیسات زباله گیر در امتداد مسیر کانال مستقر می شود و حوزه بزرگ تری را تحت 
پوشش قرار می دهد. برای بارگیری و تخلیه زباله ها ممکن است ماشین آالت مناسب موردنیاز باشد. تله اندازی زباله 
در محل خروجی حوضه های آبریز بزرگ به علت باال بودن مقدار جریان پایه با دشواری هایی همراه است و نیاز 
به دستگاه های بزرگ تر و تجهیزات بیشتری دارد )شکل 26(. درصورتی که تمهیدات الزم به منظور کنترل زباله در 
مبادی ورودی شبکه یا در سطح حوضه آبریز صورت نگیرد، در نقاط خروجی حوضه آبریز حجم باال و متنوعی از 

زباله و مواد زائد وجود خواهد داشت.

شکل 26- نمونه سازه زباله گیر و تله اندازی پسماندها در شبکه آب های سطحی ]12[

2-2-12- تأسیسات تعدیل کننده

به منظور کاهش اوج رواناب های سطحی شهری و تقویت ظرفیت شبکه جمع آوری و انتقال سیالب های 
شهری از مخازن تعدیل کننده1 جریان استفاده می شود که با توجه به محدودیت های شهری به صورت زیرزمینی 
یا روی زمین احداث می شوند. مخزن تعدیل کننده، که در بخش انتهایی شبکه جمع آوری و هدایت آب های 
سطحی جانمایی می شود، مانند یک سد تأخیری عمل می کند و هدف آن تعدیل دبی اوج سیالب و عبور 
پایین دست است. در شبکه اصلی هدایت و جمع آوری آب های سطحی تهران  ایمن جریان کنترل شده به 
نیز ازاین گونه تأسیسات برای کاهش اوج رواناب های ناحیه مرکزی شهر استفاده می شود ]3 و 8[. مخزن 

تعدیل کننده صالح آباد در جنوب تهران، هم اکنون، تحت بهره برداری قرار دارد )شکل های 27، 28 و 29(.

1. Detention Ponds
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شکل 27- موقعیت مخازن تعدیل کننده صالح آباد واقع در ضلع جنوبی بزرگراه آزادگان ]3[

شکل 28- نمایی از مخزن تعدیل کننده صالح آباد ]8[
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شکل 29- نمایی از کالورت ورودی مخزن ثانویه تأسیسات تعدیل کننده صالح آباد ]8[
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3- جمع بندی

در این بخش، به تفکیک، کارکردهای هر یک از تأسیسات کنترل رواناب در شبکه اصلی جمع آوری و هدایت 
آب های سطحی شهر تهران بر شمرده می شود )جدول 2(.

جدول 2- کارکرد هر یک از تأسیسات کنترل رواناب

کارکردتأسیسات کنترل رواناب

کنترل جریان های واریزه ای درشت دانهسدهای مشبک یا شکاف دار

کنترل جریان های واریزه ای درشت دانهشبکه توری فلزی

کنترل جریان های واریزه ای ریز دانهحوضچه رسوب گیر

انتقال رواناب از زیر بزرگ راه، خطوط راه آهن و سایر تقاطع هاکالورت

تطبیق خط پروژه با پروفیل طولی زمینشیب شکن

منحرف کردن جریان و تقسیم آن به چند شاخهتقسیم جریان

اتصال کانال های افقی که اختالف ارتفاع زیادی با هم دارندشفت

کاهش انرژی جریانشوت

مستهلک کردن انرژی جریانحوضچه آرامش

هدایت صحیح جریان به پایین دست با کاهش تلفات انرژی و نوسانات زیاد سطح آبتبدیل

دسترسی به سیستم جمع آوری و هدایت آب های سطحی برای بازرسی و نگهداری و همچنین تهویه و رهاسازی منهول
فشار

جلوگیری از ورود زباله به درون شبکهزباله گیر

کاهش اوج رواناب های سطحی شهری و تقویت ظرفیت شبکهتأسیسات تعدیل کننده



مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران38

4- منابع

شهرداری تهران، سازمان مشاور فنی و مهندسی، »مطالعات طرح جامع مدیریت آب های سطحی تهران- جلد ششم: توسعه و . 1

بهبود شبکه و تشریح گزینه ها، گزارش تقویت شبکه اصلی و سایر گزینه ها«، خرداد 1391.

شهرداری تهران، سازمان مشاور فنی و مهندسی، »مطالعات طرح جامع مدیریت آب های سطحی تهران- جلد چهارم: بررسی . 2

شبکه اصلی موجود آب های سطحی، گزارش بررسی وضعیت موجود«، خرداد 1391.

شهرداری تهران، سازمان مشاور فنی و مهندسی، »مطالعات طرح جامع مدیریت آب های سطحی تهران- جلد چهارم: بررسی . 3

شبکه اصلی موجود آب های سطحی، گزارش تحلیل هیدرولیکی و ارزیابی ظرفیت شبکه«، خرداد 1391.
4 4 Debo, T4N4, Rees, A4J4, (2003), Municipal Stormwater Management, Second Edition, 

Lewis Publisher4

4 5 Mays, L4W4, (2001), Stormwater Collection System Design Handbook, McGraw-Hill4

4 6 Queensland Government, Natural Resource and Water, (2007), Queensland Urban 
Drainage Manual, Volume 1, Second Edition4

4 7 Urban Drainage and Flood Control District, Denver, Colorado, (2008), Urban Storm 
Drainage Criteria Manual, Vol4 14

طرح نواندیشان، شرکت سهامی خاص، »بررسی و ارزیابی عملکرد تأسیسات کنترل رواناب موجود در سطح شهر تهران و . 8

ارائه دستورالعمل به منظور بهبود روش های طراحی و بهره برداری، گزارش آغازین«، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، 

بهمن 1392.

بهتاش، محمد رضا فرزاد، آقابابائی، محمد تقی، محمد امینی، مروارید، »بررسی وضعیت رود دره فرحزاد- قبل و بعد از ساماندهی«، . 9

نشریه دانش شهر، شماره 15، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، شهریور 1389.
4 10 Schulz, E4F4, (1980), Problems in Applied Hydrology, Sixth Edition, Water Resource 

publications, Fort Collins, Colorado4

4 11 McCuen, R4H4, (1998), Hydrologic Analysis And Design, 2nd Edition, Prentice Hall4

4 12 Armitage, N4, Rooseboom, A4, (2000), The Removal of Urban Litter from Stormwater 
Conduits and Stream: Paper -1 The Quantities Involved and Catchment Litter 
Management Options, Water Research Commission of South Africa (WRC)4 Vol4 26, 
No4 2, pp4 188-1814

شهرداری تهران، سازمان مشاور فنی و مهندسی، »مطالعات طرح جامع مدیریت آب های سطحی تهران- جلد دهم: سازمان . 13

مدیریت آب های سطحی تهران، گزارش مالحظات اجتماعی و مدیریت زباله«، خرداد 1391.



http:rpc.tehran.ir
email:info@rpc.tehran.ir

معاونت علـــم  و فنــــــاوري 

با گسترش و توسعه شهرنشيني، همچنين افزايش دامنه فعاليت هاي شهري، حريم رودخانه ها، مسيل ها و 
آبراهه ها همواره در معرض خطر تغيير و تحول هاي غير مهندسي قرار دارد. علي رغم تأكيد قوانين موجود، 
نهاد هاي مختلف به انحاء گوناگون، اقدام به ايجاد تغييراتي گاه در حريم رودخانه ها و آبراهه هاي موجود در 
محدوده شهري و يا داخل شهرها مي نمايند. خطرات و خسارات ناشي از چنين تغييراتي در هنگام بارندگي

 هاي شديد بسيار زياد بوده و موجب ايجاد صدمات جبران ناپذير به تأسيسات شهري، مسكوني و اراضي 
ــى ها و بازديدهاى ميدانى نشان مى دهد كه شبكه موجود آب هاى سطحى  ــرف مي شود. نتايج بررس مش
ــهر داراى پيچيدگى هاى فراوانى است. اين پيچيدگى ها از آن منظر  ــعه ناهمگون ش تهران به دليل توس
ــهر تهران در جهات مختلف صورت گرفته و همين امر باعث افزايش  ــعه ش اهميت پيدا مى كند كه توس
ــهرى و درنتيجه تغيير رژيم هيدرولوژيكى منطقه شده است. اين مسئله مى تواند  ــطوح نفوذناپذير ش س
احتمال وقوع سيالب هاى شهرى را تشديد نمايد. در اين گزارش به مهم ترين تأسيسات كنترل رواناب در 
شبكه اصلى آب هاى سطحى شهر تهران ازنظر نقش و كاركرد و باهدف ارتقاء شرايط فيزيكي شهر مانند 

منظر و بهبود كيفيت رواناب هاي سطحي پرداخته شده است. 


