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  :فرسایش سیالبی

سیالب به حالت تشنجی و گل آلود جریانات آب ها گفته می شوند زمانی که 

نرمال ی به حالت بسترهای معمولی رودخانه ها نتوانند میزان آب یک منطقه را به خوب

زه کشی کنند بخشی از آب ها ممکن است سرزمین های حواشی خود را تهدید نموده 

و حتی اثرات مخرب در آنجا بگذرانند معموالً سیالب ها در اثر بارش های نامنظم 

بویژه در مناطق نیمه خشک و نیز خشک بستر مشاهده می شوند از آنجایی که اغلب 

اها و زمین های زراعی در مناطق نیمه خشک واقع شده اند شهرهای ایران و نیز روست

هرز چند گاهی این پدیده را تجربه می نمایند تنها عامل شکل گیری سیالب بارش 

های رگباری نیست بلکه عوامل متعددی نیز باعث سیالبی شدن رودخانه در حوضه 

تبدیل  –مین های آبریز و آبخیز کوچک و بزرگ می شوند عواملی نظیر تغییر کاری ز

مرتعی و جنگلی به زمین های مسکونی و غیره تبدیل زمین های  –زمین های زراعی 

جنگلی و مرتعی به اراضی کشاورزی از نوع محصوالت یکساله تخریب مراتع طبیعی 

به واسطه چرای بی موقع و مفرط موارد فوق الذکر مهمترین عوامل در باال رفتن 

ری جریانات گل آلود و سیالبی در منطقه حساسیت خاک به فرسایش و شکل گی

 است. 
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  :آثار زیان بار ناشی از جریانات سیالبی رودخانه

سیالب های شدید باعث می شوند اراضی کشاورزی حواشی رودخانه ها در دشت  -1

های سیالبی تخریب شوند گاهی وجود سنگ های بزرگ و دریا و قطعات سنگین در 

اص می کند و امکان کشت را از کشاورزان سلب می ابعاد مختلف اراضی را سنگ خ

  2کند. 

سیالب ها باعث پر شدن کانال های آبیاری و تغییر بستر رودخانه و حتی فرسایش  -2

 شدید کناری در برخی از نقاط رودخانه ایجاد می نمایند. 

 –در اثر سیالبی شدن رودخانه ها بار زیادی را حمل کرده در پشت مخازن بندها  -3

دها ته نشین می سازنند که این عمل باعث کاهش عمر مفید سازه های آلی می س

 شوند. 

مناطق حواشی بیابان ها  –سیالب های مخرب در کشورمان در استان های جنوبی  -4

حتی و آذربایجان و شمال ایران خسارت های مالی و جانی زیادی را به همراه داشته  –

 –تخریب خطوط ارتباطی  –یب روستاها تخر –آب گرفتگی معابر شهری  –است 

 تجربه شده استتخریب بخشی از شهرها در اثر سیالب ها در ایران  –تخریب پل ها 

وقوع حالت های سیالبی برای رودخانه های کوچک بزرگ در هر منطقه نشانگر  -5

شدت فرسایش و جابه جایی خاک های عمدتاً سطح    سطوح شیب دار است لذا 
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که با اعمال صحیح شیوه های متناسب آبخیز داری در حوضه های ضرورت دارنند 

 آبخیز میزان فرسایش خاک و سیالبی شدن را تخفیف بدهند 

 مقدمه :

رودخانه ها در طول تاریخ همواره یکی از منابع طبیعی مهم در تأمین نیاز و توسعه 

اشیۀ جامعۀ بشری بوده اند تولّد فرهنگ های مختلف و آغاز زندگی مدنی از ح

رودخانه مؤید این مدعاست. ساکنین سواحل رودخانه ها همواره به دنبال استفاده از 

روشهائی بوده اند که مخاطرات این همزیستی با رودخانه را که عمدتاً شامل سیل و 

طغیان و جابه جائی مسیر رودخانه می باشد را به حدّاقل برسانند. این روشها به دو 

ای )مدیریتی ( تقسیم می شود. از دیر باز ساخت و احداث  دستۀ سازه ای و غیر سازه

دیواره های مهار سیالب )گوره ها( علیرغم پاره ای معایب به عنوان یکی از متداول 

ترین روشهای سازه ای ساخت جهت مهار سیالب و نیز بعضاً حفظ و تثبیت و یا 

 سامندهی رودخانه ها مورد استفاده قرار گرفته است. 

طرحهای خاکریزها و دیواره های سیل بند اجرا شده در رودخانه های مروری بر 

مختلف کشور نشان می دهد که اوّالً زمان و هزینه بسیار زیادی برای اجرای این سازه 

ها صرف می شود و ثانیاً عدم رعایت نکات و اصول فنی و مهندسی در طراحی، اجرا 

ر از عمر مفید معمول آنها از حیز و نگهداری باعث شده که این سازه ها بسیار زودت
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انتفاع خارج شده و حتّی در بعضی موارد خود این سازه ها عامل تشدید سیالب و 

 خسارات بوده است.

 زمینه های استفاده از خاکریز:

در مهندسی عمران خاکریز بر پشته ای از خاک، سنگ و یا مصالح دیگر اطالق می 

 و مرتبط با آب تقسیم می شود. گردد. که به دو دستۀ خاکریزهای خشکی 

خاکریزهایی که به  عنوان یک کنارۀ مصنوعی هستند، یکی از انواع خاکریزها مرتبط با 

آب می باشند که در امتداد رودخانه ها برای حفاظت زمین های جانبی در برابر سیل 

 احداث می گردند و امّا خاکریزهایی که به عنوان یک ساحل مصنوعی در امتداد ساحل

دریا و برای حفاظت در مقابل امواج احداث می گردند و به آن خاکریز ساحلی می 

 گویند. 

) خاکریز( عمدتاً به یک ساحل مصنوعی که در امتداد در مهندس رودخانه، اصطالح 

رودخانه برای حفاظت اراضی جانبی در برابر سیل احداث می گردد، اطالق می شود 

سیل گیر، دیواره خاکی و همچنین )گوره ها( که از دیواره سیل بند، سیل بند خاکی، 

سالیان پیش در رودخانه های سیستان کاربرد داشته است، نامهای دیگری است که به 

 این نوع سازه های خاکی اطالق شده است. 
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 هدف از احداث گوره ها:

خسارات آن اقدامات متعددی در گوره ها، برای محافظت در مقابل سیالب و کاهش 

دسی رودخانه به صورت مجزا ویا ترکیبی می توان انجام داد. این اقدامات عبارتند مهن

 از روش های سازه ای، غیر سازه ای و یا تلفیق روشهای سازه ای و غیر سازه ای. 

به  سراسر جهان با توجه  علیرغم استفاده از وسیع از سازه های مهار سیالب  در     

خسارات ناشی از تخریب سازه های مذکور در اثر نتایج حاصله و به خصوص افزایش 

وقوع سیالبها می توان، دریافت که به هیچ وجه نباید برای مهار سیالبها و جلوگیری از 

خسارات آنها، تنها اقدام به احداث سازه های کنترل کننده نمود،بلکه ضروریست 

قت بایستی کلیۀ مدیریت سیالبها در حوزه ها شدیداً مورد توجه قرار گیرد و در حقی

روشهای اعم از سازه ای و غیر سازه ای در مکانها و زمانهای مختلف در نظر گرفته 

شوند و چه بسا که در بسیاری شرایط. ترکیبی از روشهای مختلف به منظور کاهش 

 خطرات سیالبها مناسب ترین طرح شناخته شود. 

ساخت گوره های قدیمی، متداول ترین و درهر زمانی مهمترین روش مهار سیالب 

بوده است. در حقیقت گوره ها، قدیمی ترین سازه های هیدرولیک مهندسی در جهان 

 می باشند. 

در حال حاضر آن چه از مهار سیالب توسط خاکریز ها مدّ نظر است، شامل احداث 

رضی و گوره های تابستانی می باشد و گوره های اصلی و حلقوی، کوره های ع
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اقدامات وابسته به آن از قبیل تعمیر گوره، تشکیل مرکز مقابله با سیالب یا سیل 

 ستیزی، وسایل و خبر رسانی، وسایل اندازه گیری و سنجش و..........می باشد. 

 تاریخچۀ احداث گوره: 

در ازای تاریخ تمدّن استفاده از گوره ها جهت محافظت در مقابل سیالب قدمتی به 

بشری دارد این گوره ها در مراکز تمدّن باستان به خصوص در چین و هند و مصر، 

 گویای این حقیقت می باشد. 

در حدود چهارهزار سال پیش )در امتداد رود نیل(. رودخانۀ دجله و فرات . دوران 

دور در اروپا و آسیا ذشته های رنسانس در اروپا. )در امتداد رودخانۀ پودر ایتالیا(. در گ

 گوره های جهت مهار سیالب در مجاورت هر وردخانه مهمی احداث شده بودند. 

برنامه های عظیم احداث گوره ها در حاشیۀ رودخانه می سی در سال های اخیر نیز 

 سی پی در آمریکا و در حاشیۀ رودخانۀ کاشی در هنر نیز اجرا شده است. 

 اختالف گوره ها با سدهای خاکی:

یک گوره که به منظور حفاظت از سیالب های فصلی با دوره تناوب چند روز یا  -1

چند هفته در سال ساخته می شود، فقط در همین ایام بیش از حدّ خاصیت مویینگی 

اشباع می گردد و در حالی که سدهای خاکی در اکثر اوقات سال به دلیل ذخیره آب در 

 پشت آن به حالت اشباع در می آیند. 
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منابع قرضه گوره ها عموماً خاک های برداشته شده در هنگام ساخت کانال می  -2

باشد که بدیهیست این منابع در مجاورت گوره قرار گرفته اند و لزوماً خاک مناسب و 

 مطلوبی برای احداث سد نخواهند بود. 

 گوره ها بر خالف سدهای خاکی لزوماً بر روی پی های قوی احداث نمی شوند.  -3

 گوره ها:نواع ا

گوره یا خاکریز سیل بند یک نوع سد خاکی کوتاه و طویل می باشد که در فواصل  

مختلف از سواحل و در امتداد آن ساخته می شود تا نقش سواحل مصنوعی را در دروه 

که آب رودخانه از سواحل طبیعی آن بیرون می ریزد، ایفا کند و بخش  های سیالبی

 اطراف رودخانه را از آب گرفتگی محافظت نماید. عمده زمین ها و تأسیسات 

 انواع گوره ها بر اساس کاربرد آنها:

الف( گوره های اصلی و فرعی که در امتداد رودخانه اصلی و شاخه های فرعی منتهی 

 به آن احداث می گردد 

ب( گورۀ حلقوی که به طور کامل یک ناحیه را در مقابل سیل گرفتگی از تمام جهت 

 وده و محافظت می کند. احاطه نم

ج( گورۀ پشتیبان: که به منظور حفاظت گوره های اصلی در شرایطی که احتمال 

شکست آن می رود، در پشت گورۀ )اصلی( موجود در سمت اراضی محافظت شده، 

 ساخته می شود. 
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د( گوره های آبشکنی: خاکریز یا سنگریزهایی هستند که عمود بر گورۀ اصلی و به 

اختن جریان رودخانه از گورۀ اصلی و در نتیجه محافظت گورۀ اصلی از منظور دور س

فرسایش ناشی از برخورد جریان آب رودخانه احداث می گردد. این خاکریزها در 

 حقیقت گوره نبود و نقش آبشکن را ایفا می کنند. 

ه( زیرگوره ها: خاکریزهایی هستند که به منظور مهار فرسایش ناشی از زه آب، جریان 

 سیالب در سمت خشکی گوره ها احداث می شوند. 

 انواع گوره ها بر اساس محّل احداث:

در مناطق شهری )و صنعتی( ، به دلیل ارزش زیاد زمین ها و فضای کم بوجود، سعی 

می شود از گوره های خاکی با عرض پایۀ کم، ارتفاع کوتاه، تراکم خوب و اجرای یک 

 ی تاج گوره استفاده شود. دیواره طولی بتنی یا فلزی در باال

 از نظر موقعیت نیز این گوره ها نزدیک تر به کناره رودخانه یا کانال احداث می شوند. 

در مناطق روستایی )و کشاورزی( به دلیل وسعت اراضی در دسترس و ارزش کمتر 

زمین ها و فضای کافی موجود، از گوره های خاکی با عرض کف پهن تر، ارتفاع بیشتر 

 ر موقعیّت ، دورتر نسبت به سواحل رودخانه استفاده می شود. واز نظ

 انواع گوره ها بر حسب اهمیّت و هدف:

 دو دستۀ اصلی و ثانوی را دربر می گیرد. 
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اصلی به منظور حفاظت زمین های با ارزش اقتصادی زیاد )صنعتی، شهری و 

یرا باید قادر کشاورزی احداث می گردند و از ضریب اطمینان باالیی برخوردارند ز

 باشند تا کلیۀ سیل های با دورۀ باز گشت مورد نظر را به خوبی عبور دهند. 

ثانوی: که معموالً در زمین های حد فاصل گوره اصلی و رودخانه و در نزدیکی 

سواحل رودخانه، برای سیالب های با دورۀ بازگشت کم ساخته می شود واز استحکام 

 دار می باشند که  به آن تابستانی نیز گفته می شود. کمتری نسبت به کورۀ اصلی برخور

بازدیدهای صحرایی: زمانی که پیشنهاد اجرای پروژه هایی نظیر مهار سیل مطرح می 

شود دراولین مرحله از کار باید بازدید صحرایی را به منظور سبک شناختی صحیح از 

 مسائل موجود در منطقه توسط کارشناسان زیربط انجام گیرد. 

 ش های احداث گوره:رو

عمدتاً گوره ها از نظر روش ساخت به سه گروه متراکم، غیر متراکم و نیمه متراکم 

 تقسیم می گردند. 

 متراکم:

مقطع این گوره، کمترین فضا را اشغال کرده، شرایط مناسبی را برای عبور راههای 

مجاورت  اصلی از روی آن فراهم می کنند. به عنوان یک خاکریز محکم و مقاوم در

 سازه های بتنی مطرح خواهد بود. 
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 نیمه متراکم: 

در محل هایی که هیچ محدودیت ومشکلی از نظر فاصله آن نسبت به رودخانه وجود 

 نداشته باشد و نیازی به گورۀ متراکم نباشد احداث می شود. 

 گوره غیر متراکم:

آلی می باشد و  در مواردی که مصالح قرضه خیلی مرطوب بوده و غالباً شامل مواد

 همچنین در مکانهای پر باران احداث می شود. 

در الیه های ضخیم و بدون پخش مصالح  احداث این گوره اغلب به صورت در جا

 انجام می گیرد. 

 گوره های هیدرولیکی:

این گوره از ماسه نفوذ پذیر ساخته می شود در این روش خاکریزی توسط بیل 

ودن آب و مواد ال یروبی شده انجام می گیرد. این مواد مکانیکی و سود ) با مخلوط نم

 اغلب از حفر کانال بدست می آید. 


