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و شرایط  در کشور ما وقوع سیل بیش از آن که ناشی از بارش های تند باشد در رابطه با بر هم خوردن تعادل طبیعی

 سدها، ها، راه ، کشاورزی هایزمین ، مزارع به زیادی خسارات سیل ساله هر .منطقه می باشدجغرافیایی و فیزیولوژیکی 

 ساختار تخریب باعث نتیجه در و شودمی هادام و هاانسان از بسیاری مرگ باعث موارد برخی در و شده ها جاده و ها پل

-می شهرنشینی توسعه سیالب بروز در موثر عوامل از یکی .گردد می فراوانی جانی و مالی خسارات و جوامع اجتماعی

 اب توان می مواقع بسیاری در و دارد مهم این در ایهبرجست نقش آگاهی پیش و پیشگیری مقابله اول گام در .باشد

 راهکارهای کلیه تدوین با نیز نوشته این. نمود جلوگیری خسارات و صدمات از آگاهی پیش و پیشگیرانه قداماتا

و براساس  نماید گردآوری را سیل خطرات دهنده کاهش عوامل از کاملی راهنمای تا داشته سعی سیالب از پیشگیری

 صرفه اقتصادی باال می باشد.  با نتیجه گیری صورت گرفته مشخص گردید که اقدامات غیرسازه ای کم هزینه تر و

 .، کنترل سیالبایغیرسازهاقدامات  ،ایاقدامات سازهکلیدی:  گانواژ

  



 مهندسي آبخيزداري ايرانسيزدهمين همايش ملي علوم و 

 و سومين همايش ملي صيانت از منابع طبيعي و محيط زيست

 ، دانشگاه محقق اردبيلي0931مهرماه  00و  01
 

 

2 

 

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری

 استان اردبیل 

 مقدمه  -1
 یهستند که باعث م عتیدر طب یمجموعه عوامل .متعارف رودخانه باشد یاز دب شیاز آب است که ب یمیحجم عظ لیس

 لیآن ها تبد نیشود. از مهم تر لیعامل مخرب تبد کیو تعادل خود خارج شده و به  یعیرودخانه از آن حالت طب انیشوند جر

حوضه  یریو نفوذ پذ بیش ،یرودخانه ها، شدت بارندگ میدرجه اشباع شدن خاک، تجاوز به حر ،یاهیپوشش گ بیتخر ،یاراض

 یطیانتقال دهد شرا یشده در حوضه را به خوب دیکه رودخانه نتواند رواناب تول ی(. در مواقع1334 ،یتیو عنا یمانی) باشد یم

 .دهد یرخ م لیشود و س یم زیسرر یرامونیپ یها نیکه آب به زم دیآ یم شیپ
 یهاشکل مشکل به نیاست. در حال حاضر ا یو بحران میعظ معضل کی خشکمهیکمبود آب در مناطق خشک و ن 

-مهیمناطق خشک و نیی ایجغراف تیموقع اظبه لح رانیا یعیطب یطدر شرا . در واقعکندیم دیمناطق را تهد نیا یگوناگون

مناسب است که عالوه بر کاهش ی هابا استفاده از روش یبه انجام اقدامات ازیمخرب نی هاالبیاستفاده از س یبرا خشک،

که موجب کنترل  یآوررو هر فن نیاز ا گردد. یدر مواقع بروز خشکسال لیاز س برداریع، باعث بهرهخسارت در زمان وقو

 هایزمان از (.1332استفاده قرار گیرد )مالیی و شفیعی،  مورد دیکمک کند با محیط زیست داریپا به توسعه گردد و هاالبیس

 سیالب مهار .بنماید منابع این از را استفاده حداکثر مختلف، هایروش کارگیری به با تا است داشته سعی انسان تاکنون گذشته

 هاآبخوان تغذیه و گیاهی پوششزراعت  بهبود در بتواند کهنحوی به زمین سطحدر  مکانیکی عملیات وسیله به آب پخش و

 (.1331 برآبادی،( شودمی نامیده سیالب پخش گردد، آب بیهوده رفتن هرز مانع و شود واقع موثر
 هیتغذ .رودیبه شمار م یمصنوع هیتغذ یهااز روش یکیکه  است البیپخش س البیکنترل س هایشیوهاز  یکی 

نیمه خشک است  مناطق خشک و یبرا زیکار عکه شاهد آن اخترا باشدیمسال پیش  3333به    طمربو رانیدر ا یمصنوع

(Kousar،1332.) ًعمال موارد ای پاره در بجز اقتصادی و فیزیکی توانایی عدم بعلت سیالب کامل مهار و کنترل اساسا 

 اقدامی و فعالیت روش، هر از است عبارت و است  سیالب خسارت کاهش مفهوم به عمل در سیالب کنترل لذا است. غیرممکن

 مجاور تاسیسات و هازمین و هاانسان مال و جان سواحل، حفاظت برای سیل منفی پیامدهای و اثرات کاهش بمنظور که

هدف از این مطالعه آشنایی با  (.1333نیک صفت و داننده مهر، ) شود می انجام سیالبی های دشت کلی بطور و ها رودخانه

 به آن خواهیم پرداخت. به صورت کاملباشد که در ادامه کنترل سیالب میت گرفته در زمینه اقدامات صور

 مواد و روش ها -2

به صورت راهکارهای مدیریت سیالب  و آثار مخرب آن بر محیط زیست سیل خطراتدر این بخش بمنظور کاهش 

 آمده است. 1تفصیلی شرح داده شد. روش های مدیریت سیالب در شکل 

 

 

 

 

 

 

 ایهای غیرسازهروش -2-1
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ای به روشی گفته می شود که نحوه برخورد با مسأله سیل و کاهش خسارات آن بیشتر جنبه نرم افزاری و روش غیرسازه

نیز  سیالبهای فیزیکی احداث نمی شود. به این روش مدیریت سازه سیالب دارد و برای رفع یا تسکین اثرات تخریبی مدیریتی

در اولویت قرار دارد. ضمن  هارزان بوده و بنابراین نسبت به آنای بسیار اهای سازهها نسبت به روششود. این روشگفته می

ای وجود دارد های سازها روشپذیری بیشتری در نوع تصمیم و اقدام در مقایسه بها، انعطافکه بعلت ماهیت این گونه روشاین

ای، اتخاذ سازه هایکه در روشتوان نحوه مدیریت در مقابله با سیل را مطابق با دانش روز بهبود داد. در حالیبه نحوی که می

 ایهروش ههر حال همیش هب .مؤثر ممکن است بسیارگران تمام شود سیل غیر سازه کنترل یک تصمیم نادرست و ساخت یک

افزایی هم ها موجب افزایش اثربخشی وای مورد توجه قرار گیرند. زیرا استفاده از آنهای سازهای باید درکنار طراحیغیرسازه

ی اهای سازهای از روشهای غیرسازهها، ممکن است روشهای آبریز رودخانهرایط حاکم بر بسیاری از حوضهشـود. در شمی

 .دتر باشنهزینه مهار سیالب کم

 اهمیت  -2-1-1

ند ابزاری برای مقابله با آثار اتوتوانند با پیشرفت تکنولوژی تطبیق کنند و این مسئله میای بهتر میهای غیر سازهروش

های ای عموما کمتر از روشهای غیر سازههای روشهزینه .ها باشدها و استفاده از منافع آنبار تغییرات هیدروسیستمزیان

ای تنها گزینه ممکن سازههای غیرها، اعمال روشدر حین احداث سازه .شودو بعالوه این هزینه در زمان پخش می ای بودهسازه

های اول بسیار با تواند طوالنی باشد و از نظر اقتصادی کاهش خسارات در سالهای بسیار بزرگ میاست. این دوره در طرح

حیطی نامطلوبی بدنبال داشته م زیادی محدود کردن مسیر رودخانه، عواقب زیستدر موارد . های بعدی استاز سال تراهمیت

در موارد زیادی به  .ای مطلوب استای و غیر سازههای سازهها بوسیله تلفیق روشاست. در این راستا حداقل کردن ابعاد سازه

ای موجب ایجاد شناخت بهتر از های غیر سازهروش .توان به تنهایی اعمال نمودای را میغیر سازه هایعلت هزینه کم، روش

 .توان بهتر هدایت کرد و با آن تطبیق نمودشوند و در نتیجه این تغییرات را میهیدروسیستم و تغییرات آن می

 ای مدیریت سیالبهای غیر سازهروش -1جدول 

 هدف زمان ماهیت روش 

 

 

 

 

 تمهیدات

ریزیبرنامه  

بینی سیالبپیش ایغیرسازه   دور کردن مردم از سیالب هنگام وقوع سیالب 

های دریاییسیالب بینیپیش ایغیرسازه   دور کردن مردم از سیالب هنگام وقوع سیالب 

ایغیرسازه کنترل گسترش سیالبدشت وقوع سیالب قبل از   دور کردن مردم از سیالب 

ایغیرسازه بیمه سیالب وقوع سیالب قبل از  دورکردن مردم از سیالب موثر باشد تواندمی   
سازی در مقابل سیالب مقاوم ایهای و غیرسازسازه  وقوع سیالب قبل از   دور کردن مردم از سیالب 

آبریزمدیریت حوضه ایهای و غیرسازسازه  وقوع سیالب قبل از   دور کردن مردم از سیالب 

دیریت سیالب فصلی در مخازنم ایغیرسازه  وقوع سیالب قبل از   دور کردن مردم از سیالب 

 

تمهیدات 

 واکنشی

ریزی جهت مقابله با سیلبرنامه ایغیرسازه  وقوع سیالب قبل از   هردو 

ایغیرسازه هشدار سیل دورکردن مردم از سیالب عمدتاً به هنگام سیالب   

خلیهت ایغیرسازه   دور کردن مردم از سیالب به هنگام سیالب 
در مخزن سیالب هنگاممدیریت به ایغیرسازه   هردو به هنگام سیالب 

های اضطراریکمک ایغیرسازه  سیالب از مردم کردن دور به هنگام سیالب   

 ایهای سازهروش -2-2-1

های سیالبی زان و شدت جریانکنترل سیالب شامل جمیع اقداماتی است که منجر بـه کاهش و تقلیل می ایسازههای روش

ها بـه یالبهایی که از ورود سه تاسیسات و سازهدهد. عـالوه بر آن کلییطریق قدرت تخریبی سیل را کاهش م و بدین شودمی
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زو اقدامات ساختمانی ز جنید، گردنیها مع طغیانو یا باعث تسهیل و تسریع دف دکننیخل محدوده مورد نظر جلوگیری مدا

 .(1331)طاهری،  وندشیمحسوب م

 

 

 ای کنترل سیالبهای سازهروش -2-2-2

 سیل یا سیل بند -2-2-2-1

گردند تا از پخش و ها احداث میسیلمسیر ها و در مهها یا دریاچوال در مجاورت رودخانهسیل بندها تاسیساتی هستند که معم

ها، سدها برداری از آنره ا توجه به هدف ایجاد سدها و بهب .ل اراضی و محالت شهری محافظت به عمل آیدانتشار سیل بـه داخ

 .سدهای مخزنی، سدهای انحرافی، سدهای الستیکی سیم بندی کرد:تقتوان به سه گروه را به طور کلی می

 عملیات آبخیزداری -2-2-2-2

یل گیری و نهایتاً حفاظت آب ی از سقل رساندن پیامدهای ناشان سیالب و به حدامهار و کنترل و کاهش خطرات ناشی از جری

در 1331ستجو نمود. آبخیزداری به طور جدی از سال ست عملیات آبخیزداری جراه حل آن را باید در کاربه است کوضوعی م

-ها و آبراههسراسر کشور با احداث بندهای کوچک رسوب گیر و تاخیری، خشکه چین، چوبی و چپری، گابیونی در سر شاخه

ث تعویق در به جریان افتادن سیالب گردیده و دبی ز جریان باعا افزایش زمان تمرکهای فرعی باعث کاهش سرعت آب شده و ب

 .دهداهش میاوج سیالب را ک
ه آبخیزداری است. به عبارت دیگر ها از طریق احداث سد، انجام عملیات مربوط بمعموالً از اقدامات اولیه و اساسی برای مهار آب

ر جلوگیری در باالدست آن اجرا گردد تا به این طریق عـالوه بطرح آبخیزداری بر روی هر رودخانه که سد بسته می شود باید 

از طریق آب به مخزن ه گـل و الی کمتری ها خاک کمتر شسته شود و در نتیجتن آنها و هدر رفاز جاری شدن شدید سیالب

دید آب و جاری شدن شای تنظیم جریان آب و جلوگیری از تر گردد. بنابراین برل بشود تا عمر سد طوالنییا دریاچه سد منتق

 د احداث می شود اجرا گرددمورد هر رود که بر روی آن س داری حداقل درح آبخیزرن عمر مفید سد باید طتر شدنیز طوالنی

  (.1331کردوانی، )

 :توان به موارد ذیل اشاره کرداز اقدامات آبخیزداری می

، بانکت، فاروئینگ، پی تینگ، احداث سد خشکه چین، ایجاد و یا تقویت پوشش،  جلوگیری از چرای احشام و کشت و زرع

سیل گیر)دیوارهای ، کاهش شیب رودخانه، انحراف مسیر رودخانه، هاها و رودخانهپلکانی کردن مسیلپخش سیالب، 

 .اصالح مسیر و مقطع رودخانه(، های انحراف مسیرسیل برگردان )کانال(، حفاظتی

 گردآوری سیالب برای کشت و کارهای گوناگون نگاهی به شیوه  -2جدول 

هاگردآوری هرزآبیشیوه  بزرگی پهنه به کشتزار اندازه پهنه چگونگی پهنه چگونگی هرزآب 
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 بحث و نتیجه گیری -4

ای، اثرات تخریبی سیل را رفع و یا ای و غیرسازههای سازهکارگیری روشمهار سیالب شامل فرایندهای خاصی است که با به

شود که گسترش سیالب و خسارات دهد. بنابراین مدیریت سیالب به فرایندهای فراگیری در مهار سیل اطالق میکاهش می

ای کنترل زهای و غیرساهای کنترل و مهارسیل، راهکارهای سازهتوجه به اهمیت روش کند. از این رو باناشی از آن را تعدیل می

ی مدیریتی دارند، که تنها با صرف وقت اندکی ای اغلب جنبهسیل در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. راهکارهای غیرسازه

توان خسارات سیل را کاهش داد. راهکارهای ها در شرایط مناسب تا حد زیادی میی صحیح از آنبر روی شناسایی و استفاده

ای کنترل سیالب به صرف وقت و هزینه کمتری نیاز دارند که از این رو با بکارگیری از ا راهکارهای سازهای در مقایسه بغیرسازه

های چشمگیری را در زمینه کنترل سیالب مشاهده خواهیم کرد. از طرفی دیگر برای افزایش اثربخشی، ها پیشرفتاین روش

 یا رسازهیکه اقدامات غ دیمشخص گرد . همچنینکار برده شوندید بهای مدیریت سیالب تواماً باای و غیرسازهراهکارهای سازه

 باشد. یباال م یصرفه اقتصاد با تر و نهیکم هز
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Structural and non-structural measures to flood control 
 

Abstract  

In our country, the occurrence of flooding is more than that caused by extreme rainfall 

in relation to the collapse of the natural balance and the geographical and physiological 

conditions of the area. Every year, flood damage to farms, agricultural lands, roads, 

dams, bridges and roads and in some cases causes the deaths of many people and 

livestock and, as a result, damages the social structure of societies and financial losses, 

and Johnny is abundant. One of the effective factors in flood development is 

urbanization. In the first step, prevention and awareness prevention play a prominent 

role in this, and in many cases preventive measures and prevention of damage can be 

prevented. This paper, by compiling all flood prevention strategies, has tried to provide 

a comprehensive guide to Collect drought risk factors. 
 

Keywords: Structural measures, Non-structural measures, Flood control. 
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