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 كیده: چ

سیالب ها به عنوان يكي از مهمترين حوادث غیر مترقبه در جهان همه ساله خسارات جاني و مالي جبران ناپذيری را 

 به هنگام ورود بهسیل  جزو کشورهای سیل خیز مي باشد.بـه بار مي آورند. کشور ايران نیز  با توجه به اقلیم مديترانه ای 

ان و تخريب محیط زيست در بیشتر موارد تأثیر انسکه  هى تلفات زيادى مى گرددمناطق شهرى موجب ايجاد خسارات و گا
همي در کاهش خسارات ايفا مي لذا مديريت و مهار سیالب نقش م .در هنگام وقوع سیل میشود خسارات موجب تشديد

سازه ای و ترکیبي مي که شامل روش های سازه ای، غیر اشاره شده سیالب  و مهار روش های کنترل هدرمقاله حاضرب کند.

نتايج نشان مي دهد گر چه هر سه اين روش ها دارای معايب  .پرداخته شده است ها روشاين مقايسه  باشد و در ادامه به 

 و مزايای خاص خود مي باشند ولیكن روش ترکیبي نسبت به دو روش ديگر کارايي بهتری دارد.

 
 ای، روش های غیرسازه ای روش های سازهکنترل سیالب، ، بسیال :کلیدیکلمات 

 

 

 مقدمه:-1

 

 سیل به علت بارندگیهای طوالني، ذوب برف، شكست سد، زلزله در اقیانوسها و ايجاد امواج سونامي، لغزش زمین،

هـا رخ  وقوع حداکثر مد در درياها و کوتاهي انسان در عدم استفاده از سیل بند و يا عدم طراحي صـحیح رودخانـه
 .مـیدهـد

برای مديريت سیل شناخت نوع سیل و داليل بوجود آمدن آن از اهمیت بسزايي برخوردار میباشد  بطور کلي

.داليل وقوع سیل را میتوان به طور کلي به سه دسته کلي شامل عوامل جوی، عوامل زمیني و  عوامل انساني طبقه بندی 
رات عوامل طبیعي در هنگام وقوع سیل میشود نمود.  در بیشتر موارد تأثیر انسان و تخريب محیط زيست موجب تشديد اث

.از عوامل اصلي جاری شدن سیل در شهرها بارش نزوالت جوی با شدت باال و به صورت طوالني مدت میباشد که در 

تواند موجب آب گرفتگي و بروز صدمات -صورتیكه اقدامات جدی جهت هدايت و انتقال سیالب پیش بیني نشده باشد مي

سیالب و خسارات آن با همه پیچیدگي هايش قابل بررسي و مطالعه بوده و راه های  هری شود.جدی به تأسیسات ش
مختلفي جهت مهار و کـاهش خسـارات آن وجود دارد. امروزه دراغلب کشورهای جهان از دو روش مجزا بـه نام هـای 
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ار سیالبها استفاده میگردد. تجربیات ای و غیرسـازه ای و همچنـین ترکیبي از هر دو روش مذکور جهت مه روشـهای سـازه

جهاني نشان میدهد که يك راه حل مشخص و مطمئن برای مهار و کاهش خسارات سیالب برای کلیه مناطق سیلگیر 

 وجود ندارد و به تناسب محدوديتهـا و امكانـات مناطق مختلف میتوان روشهای متناسبي را مورد استفاده قرار داد.
وغیرسازه ای های سازه ای  و سپس به مقايسه روشاشاره شده  مهار سیالب و ای کنترلروش ه هبمقاله حاضر در

 مهار سـیالب پرداخته شده است.

 
 

 :تعاریف-2

 
 سیالب-2-1

 مقادير پديده سیالب و گفته مي شود و هیدرولوژی سیالب به بررسي  سیالب  آب درسطح زمین زيادجريان به 

 مي پردازد.زمان و مكان  آن در

 

 سیالب وقوع علل-2-2

 
ها به  سیالب  بستگي دارد.ناهمواری زمین،شرايط خاك و پوشش گیاهي ،مدت بارندگي  ،شدت وقوع سیالب به 

شكست سد يا سیالب طبیعي در اثر بارش شديد و سیل مصنوعي در اثرتقسیم مي شوند : طبیعي و مصنوعي.  دو دسته
 . رخ مي دهدپشت اين موانع اگهاني آب ذخیره شده ديواره های حفاظتي کنار رودخانه و آزاد سازی ن

   

 

 روشهای مقابله با سیل-3

 
.  مي شودانجـام ناشي از سیالب  تاخسـار به منظورکاهشکه گفته مي شود  ييفعالیتهـاعملیات مهار سیالب به 

انايي های فني و اقتصادی، اجتماعي، زيست محیطي و توتوجه به مسائل انتخاب روش مناسب برای مهـارسیالب در 

 طبقه بندی مي شود:سـه گـروه  درهای مهار سیالب  روش حائز اهمیت است.تخصصي 
 ای روش های سازه -1

 ای  روش های غیر سازه -2

  رکیبيهای ت روش -3

 

 های سازه ای مهار سیالب روش-3-1

 
برای احداث   شرو ايندرمي پردازد. شدت جريان و تراز آب قبل از وقوع سیل  به محاسبه های سازه ای  روش

در مهار سیالب از روش های سازه ای  .نیاز استشناخت خصوصیات ژئوتكنیك و ساختارهای زمین شناسي سازه مناسب ،
 میتوان به موارد زير اشاره نمود:

 

 مخازن تاخیری-3-1-1
 



 

ريان در روش هايي مانند انحراف معیار و احداث مخازن و حوضچه های تاخیری هدف کاهش شدت و دبي اوج ج

از آن جا که مهمترين عامل در بروز خسارات ناشي ازسیل ، حداکثر دبي هیدروگراف آن است، در صورتي  سیالبي مي باشد.

، خسارت ناشي از کرد  طوالني ترکه بتوان با ايجاد تغییر در مشخصات هیدروگراف، نقطه اوج آن را کمترو زمان پايه آن را 
ت. احداث بند در سر شاخه های حوضه آبريز از جمله راهكار های رايج در افزايش سیالب تا حد زيادی کاهش خواهد ياف

زمان تمرکز حوضه آبريزو به تبع آن کاهش حداکثر دبي هیدروگراف سیالب مي باشد.اين موضوع اساس ايده استفاده از 

 .(1) مخازن کندکننده )تاخیری( در کنترل سیالب خروجي از حوضه رودخانه است.
داث مخازن تاخیری در حوضه آبريز آبخرواررا در مقايسه با عملیات موضعي مهندسي رودخانه برای تاثیر اح

کنترل سیل در محدوده شهر بهبهان بررسي کردند.نتايج بیانگرآن بود کنترل سیالب توسط مخازن تاخیری در حوضه آبريز 

ات مهندسي رودخانه، چه به لحاظ اقتصادی و کنترل سیل در محدوده شهری و عملی در مقابل گزينه های،منتهي به شهر

در ارزيابي روش های کنترل و  (2002چه به لحاظ امنیت رواني از اولويت  ويژه ای برخوردار است )شكوهي و دانشور 
، گزينه استفاده از سدهای مخزني و تاخیری را گزينه ای مناسب و با کارايي باال برای و همكاران Greenيريت سیالب مد

 (2)ل سیالب معرفي کرده اند.کنتر

 

 سد مخزنی-3-1-2

 
با احداث سد مخزني ، آب مازاد برای زمان کم آبي ذخیره شده و از جريان آن در آبراهه و ايجاد سیالب جلوگیری 

مي شود. مخزن سد عالوه بر کاهش پیك سیل، مي تواند به عنوان يك سازه تأخیری عمل کرده، هیدروگراف سیل را پهن 

زتر نمايد و رواناب را با ايمني باالتری عبور دهد. البته خروجي مخزن هنگام سیل بايد برابر ظرفیت ايمن رودخانه تر و با

 باشد.  (ظرفیت کشش رودخانه)

سدهای مخزني معموال چندهدفه هستند و برای دستیابي به بیش از يك هدف ساخته و بهره برداری مي شوند. 

اری از سدها غیر از هدف کنترل سیالب مي تواند شامل هدف تأمین نیاز آب شرب و بطور مشخص اهداف ديگر بهره برد

 (3)کشاورزی، تولید برق (هدف برقابي)، تفريحي و ... باشد. 

معموال دستیابي به اهداف مختلف در تعارض با هم هستند.  (چند منظوره)در بهره برداری از سدهای چندهدفه 

است حجم بیشتری از مخزن خالي باشد تا موقع ورود سیل فضای کافي برای ذخیره برای تأمین هدف کنترل سیل الزم 

. در حالیكه در راستای تأمین اهداف ديگر نبايد آب مخزن بي جهت تخلیه شود و بايد در جهت (4)سیل وجود داشته باشد 

آب مخزن است در صورتیكه معني پايین نگه داشتن تراز ه حفظ آب تالش کرد. بعبارت ديگر ارضای هدف کنترل سیل ب
باالنگه  نیاز و ... بمعني ارضای اهداف برقابي، تأمین 

داشتن تراز آب مخزن  (5)است

 
 

  

 

 

 

 

. 



 

   

 تاثیر مخزن ذخیره روی کاهش دبی پیک سیل -1شكل 

 
 

 سیل برگردان یا سازه های انحراف سیل-3-1-3
 

حمل رودخانه در نقاط حساس طراحي مي گردند .  کانال های انحراف معموال جهت انتقال دبي مازاد بر ظرفیت

اغلب اين کانال ها از نقاطي در باالدست شهرها شروع مي شوند و پس از دور زدن شهر در محل مناسبي دوباره به رودخانه 

 مي رسند يا حتي ممكن است  به يك رودخانه بزرگ ديگر و يا به يك سد مخزني يا تأخیری هدايت شوند. 

رودخانه ها و مسیل ها ، يكي از بهترين روش های کنترل سیل است که تأمین کلي بوجود آورده  انحراف سیالب
و جريان سیالب و مخاطرات ناشي از آن را از سیستم رودخانه دور مي سازد. طراحي سیستم های انحراف بايد بگونه ای 

د در اثر سرريزی و يا تخريب ، خسارات باشد که تحمل وضعیت های استثنايي نظیر شكست سد انحرافي را داشته و خو

اضافي ببار نیاورند. آبگیرهای کانال های انحراف بايستي بطور خودکار عمل کرده و احتیاج به مراقبت و نگهداری نداشته 
باشند. در صورت وجود شرايط توپوگرافي مناسب برای انحراف مسیر رودخانه ،اين روش را مي توان بطور مؤثری جهت 

الب رودخانه های شهری استفاده نمود. از اثرات منفي سیستم های انحراف مي توان به تجمع و افزايش رسوبات کنترل سی

 (3)در کانال انحراف اشاره کرد. 

 

 (مهار آب با آبسد الستیكی )-3-1-4

 
سدهای  روش مهار آب با آب  يك تكنولوژی نسبتاً جديدی است کـه در آن از ورق هـای السـتیكي بـرای ايجـاد

الستیكي لوله ای شكل در امتداد رودخانه با ضخامت و مشخصات فني محاسبه شده استفاده مي گردد. در اين روش ورق 
های الستیكي تا شده در کناره ها بر روی سكوی بتني مناسبي به شـكلي کارگـذاری مـي گـردد کـه هنگام وقوع سیالب، 

 10ورم موجب لوله ای شدن ورق ها و افزايش ارتفـاع آن میشود )تا ارتفاع جريان آب وارد اين ورق ها شده و با ايجاد ت

 متر(. متعاقباً افزايش ارتفاع لوله همانند يك سد از لبريز شدن جريان از کناره های رودخانـه جلوگیری مي نمايد.

 

 اصالح مسیر-3-1-5
 

اطالق میگردد که موجب افزايش مقطع اصالح مسیر يا ساماندهي رودخانه جهت مهار سیالب به سلسله عملیاتي 
رودخانه و سرعت جريان شده و متعاقباً ظرفیت انتقال آب را به میزان قابل توجهي افزايش و زمان تمرکز سـیالب را کاهش 

مي دهند. بهسازی و اصالح مسیر رودخانه ها به منظور کاهش عوامل اصطكاکي و افزايش ظرفیت انتقـال جريان و يا به 

ماده سازی مسیر رودخانه برای عبور ايمن سیالب انجام مي گیرد. عملیـات اصـالح مسـیر وساماندهي رودخانه ها عبارتي آ

های رسوبي )نظیر پشته ها -معموالً به کمك فعالیت هايي از قبیل پاکسازی پوشش گیاهي از کانال اصلي، اليروبي انباشته
سـیر بـا ايجـاد میانبرهـا و حـذف قوس ها، اصالح ساختارهای و جزاير رسوبي( از بستر رودخانه، اصالح هندسـي م

هیدرولیكي متقاطع، موازی و غیـره، هـدايت جريـان در مقـاطع هیـدرولیكي مناسـب،تثبیت و کنترل شاخه های پر 

 شیب های ناپايدار انجام مي گیرد.رسوب و تثبیت بستر، کناره ها و 



 

 

 یتغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمین-3-1-6
 

يكى از راه هاى جلوگیرى از هدر رفتن سیالب ها و آب هاى سطحى اضافى، تغذيه آنها به زيرزمین و ذخیره آنها 

در اليه هاى آبدار است که به آن اصطالحاً تغذيه مصنوعى مى گويند. تغذيه مصنوعى به روش هاى مختلف انجام مى شود 
روش پخش سطحى آبهاى اضافى به طرف حوضچه ها يا استخرهايى که به شرايط محل و امكانات موجود وابسته است .در 

منحرف مى شود تا از کف نفوذپذير آنها به داخل زمین تراوش کند .البته قبل از ورود به داخل اين حوضچه ها وارد يك 

مله دشت حوضچه رسوبگیر مي شود تا پخش اعظم مواد رسوبى آن ته نشین شود . اين روش در برخى از نقاط ايران از ج

قزوين، گرمسار و ورامین اجرا  شده است .تغذيه مصنوعى همچنین بااستفاده از چاه نیز انجام مى گیرد که آب را از سطح 
زمین به اليه هاى آبدار زيرزمینى انتقال مى دهد .در واقع در اين چاه ها جريان آب برعكس چاه هاى آبكشى معمولى است 

براى تغذيه اليه هاى آبدار تحت فشار يا زمانى که يك اليه نفوذ ناپذير گسترده بین سطح .تغذيه مصنوعى به وسیله چاه ها 

زمین و اليه آبدار وجود دارد و همچنین وقتى که زمین کافى دردسترس نباشد مورد استفاده قرارمى گیرد . در واقع در 
 مینى ذخیره مى شود.عملیات تغذيه مصنوعى به جاى ذخیره آب در مخازن سطحى، آب در مخازن زيرز

 

 (sandbagsکیسه های شن )-3-1-7
 

استفاده از کیسه های شني به عنوان يك روش مرسوم در سراسر دنیا رواج دارد. کیسه های شني تا مدت زمان 
مناسـبي مي توانند جلوی سیل را بگیرند. همچنین در برابر گل و الی و آشغالهای همراه سیل به عنوان يك فیلتر خوب 

 مي کنند.عمل 

ديوارهای بلندی که از کیسه های شني ساخته مي شوند بايد در مقابل فشار آب که ممكن اسـت سـبب 
گـسیختگي و لغـزش ديوار گردد طراحي شوند. برای نگهداری بیست سانتیمتر عمق آب حداقل به شش کیسه شني نیاز 

دارد. کیسه ها معموالً از الیاف پروپیلن ساخته مي  اسـت. هـر کیـسه شـني حداقل به پانزده کیلوگرم شن شكسته نیاز

شوند  و چهارده اينچ پهنـا وبیست و چهار تا بیست و شش اينچ درازا دارند. سیلت و رس برای پر کردن کیسه های مصالح 

يكي کیسه مناسبند ولي به دلیل مشكالت اجرايي از شن استفاده مي شود. برای پر کردن کیسه ها به دو نفر نیاز است که 
را گرفته و ديگری پر کنـد . معمـوالًکیسه ها را تا نیمه پر مي کنند و انتهای آن را گره نمي زنند. محل قرار گیری کیسه 

ها بايد عاری از آشغال و سـفت و متـراکم باشد. کیسه ها در درازا قرار مي گیرند و انتهای باز کیسه شني زير قسمت پر 

ا بايد به طور محكم به هم  بچسبند تا فضای خالي بین کیسه ها وجود نداشته باشد و به شده قرار مي گیرد. کیسه ه
 (6)اصطالح آب بند باشند .

 

 روش های غیر سازه ای مهار سیالب-3-2

 

قبل از  به منظور حداقل کردن خسارات، که به مجموعه فعالیت هايي گفته مي شود روش های غیـر سـازه ای 
 انجام مي شود. بروز سیل و يا حتي پس از آننگام وقوع سیل، در ه

 

 تغییرات کاربری اراضی-3-2-1

 



 

يكي ازمهم ترين داليل وقوع سیالب و افزايش دبي آن در دهه های اخیرتغییرات کاربری اراضي وعدم تناسب 

 کاربری های فعلي با قابلیت اراضي منطقه است.

یعي ويا توسط انسان مي تواند تاثیر بسزايي در سیكل مطالعات نشان داده اند که تغییرپوشش زمین بصورت طب
(افزايش پتانسیل ريسك 8هیدرولوژی منطقه داشته باشد.اين تاثیرات درقالب افزايش حجم ومیزان روانب سطحي)

 شد. ظاهرخواهند (10(وکاهش کیفیت آب)9سیالب)

سطه ارتباط آن با رژيم تبخیرو تغییرات کاربری اراضي تاثیرمستقیم روی فرآيندهای هیدرولوژيكي حوضه ،بوا
تعرق از يك طرف ونوع پوشش سطح زمین ،از طرف ديگردارد وهم چنین گرايش زيادی درمیزان کاهش نفوذ عمقي،ايجاد 

 (11رواناب سطحي وافزايش فرسايش آبي وبادی با افزايش تغییرات زمین وجود دارد.)

 

  سیستم های زیست بازدارنده-3-2-2

 
ازدارنده يكي از راهكارهای جديد، جهت مديريت و همزيستي با سیالب مي باشد. اين سیستم های زيست ب 

سیستم شامل سطح خاکي است که توسط گیاهان غیر هجومي )گیاهاني که دارای ريشه های عمیق نباشد( پوشیده شده 

د سیستم لوله کشي در زير باشد. که سیالب وارد آن شده و توسط اين سیستم در اليه های زيرين پااليش شده که يا وار

شده و يا به اليه های زيرين و آب زيرزمیني نفوذ مي کند. ريشه های گیاهان اجازه مي دهد آب بیشتری در واحد زمان به 
 (.12اليه های زيرين نفوذ کند و از ايجاد سیالب های سهمگین جلوگیری مي نمايد )

 

 نفوذ طراحی فضای سبز پایین تر از سطوح غیر قابل -3-2-3

  
درصد سطوح غیر قابل نفوذ منطقه شهری را تشكیل مي دهد، لذا   25تا 20در فضای شهری سطح خیابانها تقريبا 

  .اين سطوح منبع عظیمي از سیالب های روان در سطح شهر را تشكیل مي دهد

ال دهیم.  از جمله به منظور اجرای اين سیستم در معابر الزم است که سیالب را به نوعي ازسیستم پااليشي انتق
 (. 12آنكه درختكاری های وسط خیابان، بلوارها و فضای سبز کنار خیابان پايین تر از سطح جاده ساخته شوند)

 

 استفاده از آسفالت متخلخل  -3-2-4

 
آسفالت متخلخل يك ابتكار خالقانه است که به خاطر دارا بودن منفذهای فراوان، میزان نفوذپذيری آن بسیار 

. استفاده از اين سطوح باعث مي شود تا آب باران و آب های سطحي در زمین نفوذ کرده و بنابراين نیازی به ساخت باالست

درياچه های مصنوعي، آبراهه های بزرگ و متعدد و سیل گیرها در سطح شهر نبوده و بدين وسیله در هزينه های شهری 

هستند که بیش از هر کفپوش ديگری با استانداردهای  صرفه جويي مي شود.آسفالت متخلخل، سطوحي منحصر به فرد
زيست محیطي سازگاری دارند. همچنین، از آنجا که در ساخت اين کف پوش از همان مواد و روش ساخت کفپوش های 

معمولي استفاده مي شود، لذا قیمت آنها هیچ تفاوتي با کف پوش های معمولي ندارد. در بزرگراه ها، هزينه کفپوش 

از کفپوش های معمولي کمتر است. همچنین نیازچنداني به مرمت خیابانها، برنامه های دفع پساب های شهری و متخلخل 
محل جمع آوری آنها نخواهد بود. از نظر ايمني نیز با کاربرد سطوح متخلخل، امنیت بزرگراه ها و خیابان ها بیشتر خواهد 

ر زمین نفوذ کرده، بنابراين خیابان ها يخ نمي زنند ومشكلي در شد، زيرا در هنگام بارش برف و باران، آب به سرعت د

 (.13رانندگي ايجاد نمي کنند )



 

 
 نمونه آسفالت متخلخل-2كلش

 مكانیسم استفاده مجدد از رواناب سطحی-3-2-5

 
 يرز در مشبك های جعبه دادن قرار و نايلون با آن ديواره و کف کردن وعايق زمین برداری گود با ، روش اين در

 ژئوتكستايل از ای اليه دادن باقرار. شود مي تعبیه زمین زير در( زنده حجم)خالي فضای از زيادی حجم واقع در ، زمین

 امكان اين سطحي، های ريشه با گیاهاني کاشتن موارد از برخي در و آن روی سبك بافت با خاکهايي ريختن و آن برروی
 نیاز مواقع در آب، از مشبك های جعبه پرشدن با و کند نفوذ زمین درون يسطح هرزآبهای و ها رواناب تا شود مي فراهم

 آب سازی ذخیره و سیالب اوج دبي تعديل واداری، واريز بمنظور اکولوژيك های کانال احداث از هدف. نمود استفاده آنها از

 (2) باشد مي ها آب هرز و سطحي های رواناب از مجدد استفاده و مختلف مصارف برای

 

 



 

 
 

 (استرالیا آتالنتیسسطحی ) های رواناب از مجدد استفاده و سازی ذخیره واداری، واریز تلفیقی روش-3شكل

 

 

 هشدار سیل-3-2-6

 

پیش بیني وهشدار سیالب به عنوان يكي از ابزارهای مديريت غیرسازه ای سیالب ومكمل روش های سازه 

ايفا مي کند.به عالوه سیالب از جمله سوانحي است که تا حد ای،نقش مهمي را در کنترل سیالب وکاهش خسارات محتمل 
زيادی قابل پیش بیني مي باشد،بنابراين پیش بیني وهشدار سیالب مي تواند تاثیربسزايي در مديريت ريسك سیالب داشته 

 (14باشد.)

امترهای زيادی در سیل ودبي رودخانه از جمله موارديست که تغییرات مقادير آن در طول سال بسیار زياد بوده وپ

شبكه عصبي بخوبي توانسته پیش بیني سیالب را در زمان پیك انجام دهد.مدل پیشنهادی (.15اين تغییرات موثر هستند)
در پیش بیني مقادير دبي با حجم کم پراکندگي داردکه اين موضوع خللي در هدف اصلي يعني پیش بیني سیالب يا 



 

ند. همچنین با توجه به توانايي شبكه عصبي مصنوعي در استفاده همزمان در مقادير دبي با حجم زياد ، ايجاد نمي ک

چندين پارامتر به عنوان ورودی )مانند دما و میزان بارندگي( مي توان در مدل کردن دبي آب و پیش بیني سیالب از اين 

 (14پارامتر ها جهت افزايش هر چه بیشتر دقت بهره برد. )

 

 ای( مهار سیالب سازه -روش ترکیبی)طبیعی-3-3

 

دراين روش مجموعه شرايط حفاظت سازه ای وتثبیت بیولوژيك فراهم مي گردد.به عنوان مثال درقسمتي که 

فرسايش بیشتراست ازپوشش های سازه ای ودرقسمتي که فرسايش کمتراست ازپوشش گیاهي استفاده مي گردد.همچنین 

رسنگ،سنگريزوغیره،دراثرته نشست رسوبات زمینه الزم برای دربین پوشش های متخلخل وآبگذر)نفوذپذير(نظیرپوشش تو

حفاظت به وسیله پوشش گیاهي فراهم مي گردد.اين روش برای شرايط مختلف کاربرد داشته وبه عنوان روشي اقتصادی 
 مي باشد.زيبايي وچشم اندازنیزبرگزيده وموثرموردتوجه بوده وازجنبه 

مهار سیالب در سراسر جهان با توجه بـه نتـايج حاصـله و بـه خصـوص  با وجود اينكه استفاده وسیع از سازه های

افزايش خسارات ناشي از تخريب سازه های مذکور در اثر وقوع سیالب ها، در دهه های اخیر اين تفكر در حال بسط و 
به احداث سازه های تقويت مي باشد که به هیچ وجه نبايد برای مهار سیالب ها و جلوگیری از خسارات آنها تنها اقدام 

کنترل کننده نمود. بلكه ضروری است در کنار سازه ها، مديريت سیالب در حوضه ها شديداً مورد توجه قرار گیرد و در 

حقیقت بايستي کلیه روش ها اعم از سازه ای و غیر سازه ای در مكان ها و زمان های مختلف به صورت تلفیقي در نظر 

 (16)گرفته شود. 

 

 

 و نتیجه گیری جمع بندی-4
 

سرمايه گذاری به کردند. با توجه در گذشته برای کنترل سیالب شهری بیشتر از روش های سازه ای استفاده مي 
گرچه اين روش مسائل و مشكالت .باال برای احداث سازه های کنترل سیل ،روش های غیر سازه ای مورد توجه قرار گرفت 

ي مي باشد ولیكن کارايي و عمر مفید اين روش ها يست محیطي گزينه مناسبولي از نظر اقتصادی و ز خاص خود را دارد

کم و نیازمند نگهداری و حفاظت پیوسته مي باشند به  دلیل اينكه هر کدام از اين روش ها به تنهايي دارای معايبي بودند،  

مورد توجه  زه ای و غیر سازه ای(روش های ترکیبي )سا همین جهت استفاده ازبه  ترکیبي از اين دو روش را بكار گرفتند
 .قرار گرفت
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