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یالب  ی و  ی  ی ر   ی 

  قد1-1-

هاي شهري  دنبال آن يكي از عوامل مهم بروز سيالب توسعه شهرنشيني و رشد فيزيكي شهرها به

ريزي شهري را با  باشد كه درجاي خود به شرح آن خواهيم پرداخت ولي آنچه كه برنامه مي

هاي سطح  هاي سطحي و سيالب وري آبآ زند، آن است كه سيستم جمع هاي شهر پيوند مي سيالب

ريزي شهري محسوب  باشد و جزئي از روند برنامه موضوعي قابل توجه مي شهر شهر در هر

... ريزي شهري و  گردد، معموالً با توجه به شرايط توپوگرافي و عوامل و عوارض طبيعي طرح مي

ه توسط سيستم و شبكه نحوي كه هر حوض شود، به هاي آبريز متفاوتي تقسيم مي شهر به حوضه

كننده  به  آوري خود را خواهد داشت و رواناب سطحي هر حوضه توسط يك مسير جمع جمع

شود، بنابراين كل حوضه آبريز يك شهر به  ها منتقل مي گاه يابد و به تخليه شبكه اصلي انتقال مي

تقسيم  هاي فرعي هاي اصلي نيز به زيرحوضه تعدادي حوضه اصلي و بعضاً برخي از حوضه

هاي فرعي و  آوري آبهاي سطحي از طريق طراحي زير حوضه شود و سپس طراحي شبكه جمع مي

بنابراين در . يابد هاي اصلي تا طراحي شبكه در سطح شهر ادامه مي سپس اتصال آن به زير حوضه

آوري و تخليه  ريزي شهري و تفكيك آن به نواحي مختلف يكي از پارامترهاي مهم جمع طرح

هايي از قبيل انتقال و تخليه ثقلي و طبيعي آبهاي سطحي حداقل و  سطحي است، محدوديتآبهاي 

ريزي شهري  روها از مهمترين عواملي هستند كه در طرح هاي مجاز براي سيالب حداكثر شيب
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  طاهري بهبهاني، محمدطاهر (باشند  ها و تفكيك مناطق شهري تأثيرگذار مي جهت و امتداد خيابان

  ). 1377، ...و 

دنبال داشته در نتيجه توسعه اين  توسعه شهري كه در پي آن افزايش سطوح ايزوله شده را به

كرده از بين رفته  هاي نقوذپذيري كه طي آن آبهاي حاصل از بارندگي در آنها نفوذ مي سطوح زمين

. اند ههاي طبيعي افزود ها، رواناب اند و بر ميزان سيالب هاي سيالب خيز شده و تبديل به زمين

هاي دفع آبهاي سطحي با توجه به ميزان ايجاد و شدت بارندگي و سطوح  چنانچه آبروها و كانال

  . ايزوله شده و غيرقابل نفوذ طراحي شده باشد در سطح شهر ايجاد سيالب امري بديهي خواهد بود

كه چه ريزي شهري بايد به اين امر توجه شود  طور كلي در مطالعات هيدرولوژي در برنامه به

شوند و از اين طريق چه ميزان آب در  مهمي از اراضي به سطوح ايزوله شده نفوذناپذير تبديل مي

هاي انتقال آبهاي سطحي  ح معابر و سطوح ايزوله شده روان خواهد شد و بر اين اساس كانالطس

 ناپذير طراحي و احداث گردند و در غير اين صورت بروز سيل و سيالب در سطح شهر اجتناب

  . خواهد بود

در برخي از مطالعات انجام شده در اياالت متحده آمريكا نشان داده شده است كه تبديل 

برابر افزايش داده و  9هاي ناشي از بارندگي را تا  اراضي روستايي به اراضي شهري، سيالب

اصغري مقدم، محمدرضا، (درصد نموده است  500ساله را معادل  50هاي  حداكثر آبدهي سيالب

  ). 109، ص 1378
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و1-2- د  ه   عمل و ر  ز تأ   ی آ

كنند كه توسعه شهري و صنعتي شدن شهرها و  هاي انجام شده در قرن بيستم مشخص مي بررسي

گذارند و باعث افزايش و شدت  هاي آبخير مي جوامع تأثيرات نامطلوبي در عملكرد حوضه

هاي آب زيرزميني شده  ش جريانات پايه، كاهش تغذيه سفرهها، كاه ي رودخانهها و آلودگ سيالب

  :توان اين تأثيرات را در موارد زير مشاهده نمود طور كلي مي است كه به

  هاي زيرزميني تغيير در ميزان تغذيه سفره -

 ها تغيير در حداكثر آبدهي سيالب -

 . هاي شديد تغيير در كيفيت آب و ايجاد آلودگي -

  

نحو بارزي بر تحوالت و  اثر ساخت و ساز و توسعه شهرها بهكاهش سطوح نفوذپذير در 

هاي آبخيز تأثير گذاشته است، زيرا كاهش نفوذپذيري باعث افزايش  عملكرد و رفتار آب حوضه

  . شود ها مي حجم رواناب

با توجه به اينكه سطوح آسفالت شده و ساخت و سازهاي شهري از نفوذپذيري زمين كاسته 

گذارد و همين امر باعث شده است كه ميزان زيادي به  ها تأثيرات كلي مي و بر افزايش رواناب

هاي زيرزميني كاسته شود و  هاي كل افزوده شود، از ميزان آبهاي نفوذي به سفره حجم رواناب

  . هاي آب زيرزميني و سطح ايستابي آن خواهد گذاشت طريق اثرات منفي بر حجم سفره بدين

هاي دفع آبهاي سطحي و  هاي شهري كه در كانال برسيالب از طرف ديگر آب افزوده شده

ها در  شود كه رواناب مي ثعلت كم بودن نفوذپذيري و اصطكاك باع ها به ها سطح خيابان جوي
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شود كه حتي در مقابل  تر و شدت آبدهي بيشتري برخوردار مي سطح شهر از زمان تمركز كوتاه

  . شود در سطح شهر امري بديهي ميهاي با تداوم كمتر جاري شدن سيالب  بارندگي

هاي مختلف انجام شده در سطح جهان مؤيد آن است كه براثر عمليات  تحقيقات و بررسي

ها  ها و شدت حداكثر آبدهي سيالب هاي آبخيز حجم رواناب شهرسازي و ساخت و ساز در حوضه

شده در محدوده طرح  مثالً مطالعات انجام. يابد كه ميزان افزايش به صور مختلف است افزايش مي

تبديل اراضي روستايي با وسعت معادل يك . جامع شهر هوستون در اياالت متحده نشان داده است

درصد مساحت حوضه به اراضي كامالً توسعه يافته شهري، شدت سيالب ناشي از بارندگي متوسط 

تبديل اراضي شهري  ميزان افزايش حداكثر آبدهي پنجاه ساله، پس از. برابر كرده است 9ساالنه را 

  . برابر گزارش شده است 5معادل 

هاي  هها و شهرهاي جديد و احداث شبك از آنجايي كه توسعه شهري و ايجاد شهرك

دنبال دارد و اين  ها را به افزايش شدت حداكثر آبدهي سيالب آوري و دفع آبهاي سطحي جمع

اند،  نقاط پست تر قرار گرفته تواند براي مناطق شهري كه در پايين دست و افزايش سيالب مي

هاي الزم را براي  بيني پيشدارد كه  ريزي شهري را بر آن مي ايجاد خطر و خسارت نمايد لذا برنامه

هاي هادي و جامع شهري  هاي خود ارائه دهند كه در طرح كاهش و تعديل اثرات مذكور در طرح

  . شود گنجانده مي
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یالب روش1-3- ری از  و   یی  ی ج

ها را يكي از مخاطرات  ها و سيل با توجه به مطالب گفته شده بايد در مناطق شهري سيالب

آفرين طبيعي در نظر گرفت و براي جلوگيري از وقوع آن و يا كاهش خطرات ناشي از  بحران

  . كار گرفته شود هاي مذكور اقدامات جدي به سيالب

يري از خسارات و تلفات ناشي از هاي شهري بر جلوگ ريزي اقداماتي كه در برنامه

و اقداماتي ) افزاري سخت(هاي شهري بايد انجام داد تحت عناوين اقدامات فيزيكي  سيالب

  .پردازيم طور خالصه و موردي به ذكر چند مورد مي شوند كه به سطوح مي) افزاري نرم(مديريتي 

  

ز1-3-1- مات  دا   ا

يان سيل در شهرها شامل ساخت و ساز تأسيساتي اقدامات فيزيكي براي جلوگيري از وقوع جر

تواند جلوي سيالب و قدرت تخريب آن را بگيرد كه شامل اصالح مسير و بستر  است كه مي

انجام عمليات آبخيزداري  -بند هاي سيل خاكريزها و ديواره - رودخانه احداث سدهاي مخزني

  . باشد مي

ها  ها قبل توسط انسان ها از قرن سيالبمنظور جلوگيري از كاهش قدرت  اقدامات فيزيكي به

در . رسد سال مي 4000كه سابقه آن در چين و مصر به بيش از  طوري به. پذيرفته است انجام مي

صورت احداث سدهاي  سال قبل و سپس به 3000بند از  صورت ساخت ديوارهاي سيل ايران به

  . پذيرفته است مخزني و پخش سيالب و بند مأر انجام مي
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زدگي شهرها از دو نوع مشخص و متفاوت است كه نوع اول آن در  جه به اينكه سيلبا تو

سرريز شده و نواحي و اراضي مجاور دهد كه رودخانه طغيان كرده و از بستر خود  شرايطي رخ مي

آوري آبهاي سطحي در اثر شدت  گيرد و نوع دوم بدين صورت است كه شبكه جمع را فرا مي

معابر، فضاها، اراضي پست شهري و   ها، يت شهري لبريز شده و در خيابانبارندگي و يا عدم مدير

ها و كاهش زيانهاي ناشي از  گيرد، بنابراين عمليات فيزيكي كه براي دفع سيالب زيرگذرها را فرامي

  :اند از ترين اقدامات و عمليات عبارت گيرد از يكديگر متفاوت است، عمده آن انجام مي

یات آ 1-3-1-1- وعم ت   : زداری  باالد

باشد  مي... چين و  عمليات آبخيزداري شامل يك دسته عمليات فيزيكي مانند ايجاد بندهاي خشكه

كه ضمن تأثير بر حجم رواناب و شدت سيالب، باعث تثبيت خاك و جلوگيري از فرسايش آن و 

هايي از نوع  دسته ديگر عمليات آبخيزداري شامل فعاليت. گردد حفظ رطوبت در خاك مي

باشد كه طي آن با كاشت گياهان مختلف و مناسب با شرايط طبيعي حوضه برروي  بيولوژيكي مي

ها و جلوگيري از ايجاد رواناب برروي دانه باعث تأخير در ايجاد رواناب  دامنه، ضمن تثبيت دامنه

  . شود و كاهش سيالب مي

  

ی1-3-1-2- ی  د ث  دا   :ا

دست حوضه داشته  اي در تأمين آب مراكز جمعيتي پايين توانند نقش عمده سدهاي مخزني مي

ها را گرفته و  توانند به ميزان بسيار زيادي جلوي سيالب بر نقش مذكور مي باشند، اين سدها عالوه



 
7 

تن هزاران متر مكعب و توانند موجب آن گردند كه از هدررف ها مي ضمن كاهش خطرات و زيان

  . ها متر مكعب آب جلوگيري نموده و باعث رفع مشكالت مختلف مراكز جمعيتي گردد بلكه ميليون

  

ی   -1-3-1-3 ی ساح و ی   :خا

هايي كه با مصالحي كه معموالً شامل مواردي هستند كه از بستر  صورت ديواره اين خاكريزها به

گردد تا در مواقع سيالبي كه  شود، ايجاد مي آالت برداشت مي ينرودخانه به كمك لودر و ساير ماش

ها در امان مانده و مانع از  شود، اراضي ساحلي و مجاور ساحل از سيالب بستر رودخانه لبريز مي

  . بروز خسارات ناشي از سيالب شود

كنند تا  مي هاي بتني ايجاد صورت ديواره تري به ها را با مواد مقاوم در برخي از مواقع ديواره

  . ها تأسيسات رودخانه را حفظ نمايند در مواقع سيالبي اين ديواره

توانند در مواقع خطر اراضي و تأسيسات سيالبي را محافظت  هاي بتني ضمن آنكه مي ديواره

  . )2و  1شكل ( آورند عمل مي هاي بست رودخانه نيز جلوگيري به كنند، از تخريب ديواره

ها عمليات  ايد اضافه نمود آن است كه با توجه به اينكه بستر رودخانهآنچه كه در اين مورد ب

ها بايستي به احداث  عهده دارند، در مواقع احداث اين ديواره زهكشي اراضي اطراف رودخانه را به

  . شبكه زهكشي در پشت آن نيز توجه داشت
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 ديواره با بدنه خاكي 1شكل 

  

  
 

  بند بتني ديواره سيل 2شكل 

هاي بتني  علت هزينه باالي ديواره نجا بايد اضافه نمود در نواحي شهري گاهي بهدر اي

نمايند كه مقاومت اين ديواره بستگي  مي 1مسئولين شهري به احداث ديواره با بدنه خاكي شكل 

اين . چين محافظ هسته خاكي و كوبيدگي هسته خاكي دارد هاي خشكه به نحوه چيدن سنگ

باشند و آن اين است كه در موقع احداث آنها بستر رودخانه به  راد كلي ميها داراي يك اي ديواره

گردد كه اين  بنابراين باعث اضافه شدن عمق آب در رودخانه مي. شود ميزان زيادي محدود مي
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باشد ممكن است براي مناطق پايين دست  افزايش عمق ضمن آنكه خود داراي پيامدهايي مي

  . رودخانه خطرآفرين باشد

یالب - 4-1-3-1 جاد  ل ا ی یا کا ی کم یالب رو اف    : ی ا

روهاي  هاي انحرافي يا سيالب هاي دفع جريانات سيالبي از مناطق شهري ايجاد كانال از روش يكي

هاي محدوده طرح را به داخل  جاي آنكه تمام سيالب در اين روش به  باشد، كمكي كمربندي مي

ها را از مسير  شود سيالب هايي كه احداث مي ، با ايجاد كانالمسيل رودخانه اصلي هدايت كنند

توانند در قسمتي از  روها مي اين سيالب). 3شكل (كنند  هاي مورد نظر هدايت مي دلخواه به محل

و پس از استفاده از آن در شهر و ) باالدست(رودخانه بخشي از جريان را از رودخانه دريافت 

شبيه اين روش (رج از شهر مابقي آب را به رودخانه هدايت نمايند نواحي مجاور آن مجدداً در خا

  ). شده است در شهرهاي شوشتر و دزفول در خوزستان قديم انجام مي

  

 
  

  )سيل برگردان(هاي انحراف سيالب  رو كمكي يا كانال سيالب 3شكل 
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ر رودخا  - 5-1-3-1 ر و    :اصالح 

منظور افزايش قدرت انتقال و ظرفيت آب انجام  ها به لها و مسي اصالح مسير و بستر رودخانه

گردد كه براي اين كار  پذيرد، كه باعث كاهش سطح آب و تسريع در عبور جريان سيالب مي مي

  . شود عمليات زير انجام مي

ها كه هم باعث كاهش مسير و هم  ها و ميانبر كردن آبراهه بريدن پيچ و خم -

ها بايستي به  ، در ارائه از اين طرحشود افزايش شيب در بستر جديد مي

  . دست رودخانه توجه شود شرايط باالدست و پايين

هاي  صورت كه ضمن استفاده از پوشش بدين،  رودخانه رهموار كردن بست -

كاسته و قدرت مقاوم در مقابل جريان آب و بار آب، از ميزان اصطكاك 

 . شود انتقال آبراهه افزايش داده مي

گيري در ناحيه اصالح شده باعث  ايستي توجه شود كه كاهش سيلدر دو روش فوق ب

  . دست نشود ها در مناطق پايين گيري و افزايش سيالب افزايش سيل

  

ه   -  1- 6-1-3 یالب و رل    :ی 

هاي هموار هدايت  ها و زمين در اين روش در باالدست منطقه مورد نظر آب را به درون چاله

 . كنند هايي آب را ذخيره و سيالب را مهار مي استخرها و حوضچه كنند و يا با ايجاد مي
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یالب  - 3-1- 7-1 رل  ی    :د

يابد احداث  ها اختصاص مي در اين روش سدهايي كه بخشي از گنجايش آنها به ذخيره طغيان

ره هاي ورودي به مخزن را موقتاً ذخي توان تمامي يا بخشي از سيالب شود كه از اين طريق مي مي

يكي از (دست خسارتي وارد نكنند، تخليه نمود  نحوي كه به مناطق پايين كرده و سپس آن را به

  ). هاي تغذيه مصنوعي آبخوان روش

  

ی  - 1- 2-3 د مات  دا   ا

دهد كه علت افزايش خسارات و تلفات ناشي از سيل، افزايش، تكرار و بزرگي  ها نشان مي بررسي

هاي  برداري و تغيير كاربري اراضي دشت فت مهمترين عامل بهرهها نبوده بلكه بايد گ سيالب

ها در ايران بيشتر به  ها بوده است كه استفاده از اين زمين ها و اراضي مجاور رودخانه سيالبي، مسيل

  :باشد داليل زير مي

هاي  ها جزء اراضي هستند كه نسبت به اراضي زمين هاي سيالبي و مسيل دشت -

  . مجاور برتري دارند

  . گيري اراضي عدم توجه مردم عادي و مديران شهري به وضعيت سيل -

  :توان اقدامات مديريتي را به شرح زير خالصه كرد به هر حال مي
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ل  -1-2-3-1 ی  ی ارا   :ز ن کار

خيز هستند قانونمند  برداري از اين دسته اراضي كه سيل در اقدامات مديريتي بايستي نحوه بهره

شود، كاربري آنها به تناسب  هاي جامع و تفصيلي كه براي اين اراضي ارائه مي در طرحگرديده و 

  :نحو زير تعيين شود بايستي كاربري اراضي به 4شرايط آنها تعيين شود، مثالً در شكل 

نبايد ... گونه ساختمان، خاكريز و  منطقه ممنوعه كه در اين منطقه هيچ .1

  . احداث شود

طور مشروط و براساس  توان به اضي اين منطقه ميمنطقه مشروط، كه از ار .2

 . برداري قرار گيرد مطالعات مورد بهره

اين منطقه گرچه ممكن است در مواردي بسيار نادر ) مجاز(منطقه اخطار  .3

 . باشد هاي عمراني منطقه مجاز مي مورد خطر قرار گيرد ولي براي فعاليت

  

  
  

  ريمناطق حاشيه يك رودخانه از نظر كارب 4شكل 
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مان  -3-1- 2-2 سات و سا ن تأ ل قاوم سا ل  قا   :  

هايي است كه باعث كاهش خسارت  ها در برابر سيل از شيوه مقاوم ساختن تأسيسات و سازه 

  .هاي مناسب ساختماني استفاده شود شود كه براي اين كار بايد از مصالح و تكنيك ها مي سيالب

سازي  از نشت آب به داخل ساختمان نيز جزء عمليات مقاومبندي ديوارها براي جلوگيري  آب

  . است

  

ل  -3-1- 3-2   ه 

تواند الگوي مناسب و  دهد ولي مي يمه سيل خسارات فيزيكي ناشي از سيالب را كاهش نميب

منظمي خسارات مربوط به سيل را به سلسله اقساط يكنواخت تبديل كند كه با استفاده از حق بيمه 

  . رات وارده را جبران نمودتوان خسا مي

  

ی  4-2-3-1 ما رات سا ط و  وا جاد    ا

اي از مقررات كه عمالً استانداردهايي براي كاربري اراضي و احداث انواع  تنظيم مجموعه

  . هاي مقاوم در مقابل سيالب را ارائه دهد ها و سازه ساختمان

 

 

 

 



 
14 

ل   5-2-3-1 ی  وا ه    ز خ

هاي اعمال مديريت در  ها نيز يكي از راه ها و رودخانه ل از معابر سيالب و مسيلتخليه افراد، اموا

  . ها است جلوگيري از خسارات سيالب

ی -6-2-3-1 یک ارا   ف

تر به فروش گذارند و در ساخت و  مديران شهري در اين مناطق اراضي را در قطعات كوچك

ارت نمايند، كه اهم ضوابط مورد نظر سازها ضوابط و مقررات ويژه اين مناطق را اعمال و نظ

  ....هاي دفع آبهاي سطحي و  اندازه قطعات، عرض معابر، مشخصات كانال: اند از عبارت

 


