


:عنوان دوره آموزشی

روشاهیمهاروکنترلسیالبورواانباهیشهری

14:00الی 8:00ساعت از 6: مدت دوره

14:00الی 13:30: زمان آزمون

شرکتمهندسیمشاورموجآبفن: مجریدوره

نظامفنیاجراییودبیرخاهنشورایفنی: ربگزارکننده
سازمانمدرییتوربانمهرزییاستانگلستان

دکتر عبدالرسول تلوری: مدرس

1401فروردین ماه 30



:نشرکتمهندسیمشاورموجآبف

دارای گواهینامه صالحیت برگزاری دوره های آموزشی ویژه کارکنان دولت  در تنها مشاور 
در سطح استان گلستان"آب و نیرو "حیطه

ارائه خدمات آموزشی در زمینهگواهینامه دوم رتبه دارای 
مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده های ساختمانی، خوراک و ، تدوین استاندارد

فرآورده های کشاورزی، صنایع شیمیایی، آب و آبفا، مکانیک، فناوری اطالعات، نقشه و 
از سازمان ملی  استانداردسطح ملی در اطالعات مکانی 



1401فروردینماه30ربانمهزمانبندیدوره
توضیحزمان ارائهمدت ارائهموضوعبخش

اول

علل وقوع رواناب سطحی و سیالب
تاریخچه-
تعاریف و واژه ها-
عوامل موثر در تولید رواناب-
دالیل عمده وقوع سیل و آبگرفتگی -
انواع سیل ها-
دالیل عمده وقوع سیل در استان گلستان-

9:15الی 758:00

دوم

کلیات مبانی کنترل سیالب و مهار رواناب های سطحی
مدیریت سیالب و مهار رواناب های سطحی-
انواع روش های -
رویکردهای  مدیریت سیالب و مهار رواناب های سطحی-

10:30الی 609:30

سوم

روش های غیر سازه ای و تلفیقی کاهش سیل خیزی
کلیات روش ها-
آبخیزداری و مدیریت کاربری اراضی-
هربرنامه ریزی در مسیر رودخانه ها و مسیل  و شبکه های جمع آوی آبهای سطحی ش-
یپهنه بندی سیل و خطر سیل و مدیریت مناطق سیل گیر و دشت های سیالب-

11:45الی 6010:45

چهارم

پیش بینی و هشدار سیل و اقدامان پیشگیری و حمایتی
اهمیت و ضرورت-
نکات مهم در پیش بینی و هشدار سیل -
اقدامان پیشگیری و حمایتی-

12:45الی 4512:00

14:00الی 3013:30آزمون دوره آموزشیپنجم



علل وقوع رواناب سطحی و سیالب: بخش اول

تاریخچه1)

تعاریف و واژه ها2)
عوامل موثر در تولید رواناب3)

دالیل عمده وقوع سیل و آبگرفتگی 4)

انواع سیل ها5)

دالیل عمده وقوع سیل در استان گلستان6)

اصوکلیات مبانی کنترل سیالب و مهار رواناب های سطحی: بخش دوم

مدیریت سیالب و مهار رواناب های سطحی-

روش های انواع -

مدیریت سیالب و مهار رواناب های سطحیرویکردهای  -

فهرستمطالب



روش های غیر سازه ای و تلفیقی کاهش سیل خیزی: بخش سوم

کلیات روش ها-

آبخیزداری و مدیریت کاربری اراضی-

برنامه ریزی در مسیر رودخانه ها و مسیل  و شبکه های جمع آوی آبهای سطحی شهر-

پهنه بندی سیل و خطر سیل و مدیریت مناطق سیل گیر و دشت های سیالبی-

:   اصول مهار سیالب و کنترل رواناب های سطحی: چهارمبخش 
و حمایت آسیب دیده گان( نواحی آب گرفته و سیلزده)برنامه ریزی و مدیریت پس از سیل ( 3)

پیش بینی و هشدار سیل و اقدامان پیشگیری و حمایتی1)

اهمیت و ضرورت-2)

نکات مهم در پیش بینی و هشدار سیل -3)

حمایتیاقدامان پیشگیری و -4)

ادامهفهرستمطالب



بخشاول

عللوقوعرواانبسطحیوسیالب



روندسیالبردجهان:اتریخچهوقوعسیل

نموداردودادننشاناست،شدهمنتشر2011درجهانیبانکتوسط"21قرندرسیلوشهرها"عنوانتحتکهگزارشیطبق
.استبودههمفزونیبهروروندایناحتماال2022تا2011ازاگرچهدهد،مینشانبخوبیراموضوعاینزیر

Trends in reported water-related disasters 

(after Adikari and Yoshitani, 2009
Number of reported flood events

(UNDP 2006).



روندسیالبردجهان:اتریخچهوقوعسیل

ناشیانسانیتلفاتتعدادهمچنینوبودهبیشترهاروستاازمراتببهشهردرجمعتافراشروندگزارشهمینطبق
.استداشتهافزایشیروندنیزسیلاز

Global deaths and death rates per million of the 

population due to flooding, Source: Goklany 2011
Historic and projected growth in world 

population, (IFRC, 2010)



اتریخچهوقوعسیلرداریانوگلستان
ومراتعجنگل ها،سازمانتوسطشدهمنتشرآمارهایاساسبر

کشورآبخیزداری

فقره6359مجموعدر،94سالاولماههششتا1330سالابتدایاز
.استدادهرخایراندرسیل

سراسردر،1339تا1330سالازیعنی30دههدرایرانسیل هایتعداد
.استبودهمورد179کشور

هبقبلدههبهنسبتافزایشدرصد20ازبیشبا40دههدررقماین
.استرسیدهسیلمورد215رقم

سیلفقره404وقوعشاهد50دهه

ماقبلدههبهنسبتسیلوقوعدرصدی89رشدشاهد80دهه

یرشدباکشوردرسیلوقوعدفعاتتعداد80و60،70هایدههدر
.استرسیدهفقره1581و،1231،2097بهترتیببهتصاعدی

درسیلمورد94،552سالابتدایماهه6تا90سالابتدایازشدهدرججنگل هاسازمانشدهگردآوریآمارهایدرآنچهاساسبر
.داشتخاطربهبایدهمراگلستانوکشوردر1398سالفروردین97اسفندفراگیرسیل.استدادهرخایران



اتریخچهوقوعسیلرداریانوگلستان
:در همین مدت

بیشترین میزان وقوع سیل در استان فارس * 
استان گلستان رتبه دوم وقوع تعداد سیل* 
.  کرمان سومین استان سیل خیز کشور است* 

کشور است در حالی استان گلستان دومین استان سیل خیز
ت و درصد سطح این استان پوشیده از جنگل اس20که 

ی برای انتظار است که پوشش جنگلی دخیرگاه طبیع
گلی ذخیره آب باشند اما به دالیل مختلف پوشش جن

. ندکارکردهای خود را در استان گلستان از دست داده ا
استان 30بر اساس آمارهای سازمان جنگل ها در دهه 

.  گلستان شاهد هیچ سیلی نبوده است

6تا 90از ابتدای سال . مورد بوده است190و 122، 20، 1، 14، به ترتیب 80تا 40اما تعداد دفعات وقوع سیل این استان از دهه 
.  فقره سیل بوده است185نیز این استان شاهد 94ماهه ابتدای سال 

.نیز از وقایع مصیبت بار در استان بوده است98و 85، 84افزون بر آن سیل های سال های 



رداستانگلستان1384گوهشاهیازخساراتسیل



رداستانگلستان97-98گوهشاهیازخساراتسیل



تعاریفوواژهاه

:باشدبیانابلقزیرصورتبهآنترینجامعشایدواستشدهارایهسیلبرایزیادیتعاریفی:سیل

تلقیسیلصورتیدر(طبیعیغیروطبیعی)آنکنندهایجادعاملازنظرصرفآبسطحیجریانهر
:کهگرددمی

باشدعادیجریانازبیشرودخانهازخاصیمقطعبرایآبجریان-
واییهحاشاراضیورودخانهحاشیهوپستاراضیوکندتجاوزخودطبیعیبسترازآبجریان-

گیردفرارامنطقه
باشدداشتهمحدودیزمانیتداوم-
باشدجانیومالیخسارتباهمراهمعموال-

کهاستیآبحجمشاملواستشهریوروستاییگسترهدربارشازناشیرواناب:شهریسیالب

.گرددمیهرشدرخساراتومشکالتازیکسریبروزبهمنجروباشدمیشهرزهکشیظرفیتازخارج



تعاریفوواژهاه

,Basin)آبریزحوضهیاآبخیزحوزهسامانه Watershed, Catchment, Drainage
Area))

باران،ازناشیسطحیجریان هایکهمی شوداطالقسرزمینازمحدوده ایبهآبخیزحوزه
خروجییکسمتبهرودخانهیاآبراههیکتوسطآنرویبر...تکرگبرف،

.شودمیمختباتالقییادریاچه،دریا،بهوهدایتاست،حوضهقسمتگودترینکهمشخصی،
.استآبتجمعمحلمعنایبهکهاستفیزیکیمفهومیکحوضهعبارت

نقطهوودهبجداگانهبخشخودکهشودمیاطالقحوضهازبخشیبهزیرحوضهمفهوم:حوضهزیر
زیرحوضهردیگعبارتبه.کندمیپیداتماسحوضهاصلیرودخانهباکهاستجاییآنخروجی
.دهدمیتشکیلراحوضهروانابازدرصدیخودفیزیوگرافیخصوصیاتبراساس

سیستم یا سامانه
خاصزمانیچارچوبیکدرکههمبهمرتبطاجزایازایشدهمرتبمجموعه
وگیریاندازهقابلهایخروجیبهرامشخصوگیریاندازهقابلهایورودی
.(1382همکاران،وصادقی)کندمیتبدیلدیگریمشخص



تعاریفوواژهاه

 (Rural Watershed)حوضه آبخیز طبیعی

اربری اصرلی حوضه های روستایی حوضه های هستند که کمتر دستخوش تغییرات بشرر واقرع شرده اند و از نظرر کر

ایرن حوضره هرا بنابراین کراربری اراضری. اراضی، شامل حوضه های جنگلی، مرتعی، کشاورزی و روستایی هستند

.یستعمدتاً حالت طبیعی و یا به صورت اراضی کشاورزی است و تراکم و بافت ساختمانی در آن زیاد ن

(Urban Watershed)حوضه آبخیز شهری 

بکه ای از جراده حوضه آبخیز شهری حوضه ای است با تراکمی از مناطق مسکونی، تجاری و یا صنعتی به همرراه شر

. بخصوص جاده های آسفالته، شبکه جمع آوری آبهای سطحی اصلی و فرعی می باشدهای مختلف، 

حوزه آبخیز ترکیبی شهری و طبیعی

حوضره شرهری حوزه آبخیز ترکیبی، حوضه ای است که بخشی از آن به صورت حوضه طبیعی و بخشی از آن به صرورت

گستره شهری نیز به مثل شهرهای استان گلستان که شامل حوضه های باالدستی کوچک و بزرگ که جریان سطحی. است

.آن می پیوندد



تعاریفوواژهاه

حوضه طبیعی
حوضه شهری



تعاریفوواژهاه
:باران طراحی

ولیکی مختلف باران طراحی میزان بارندگی غالب منطقه است که بر اساس آن ابعاد طراحی و ضرایب اطمینان و شکست سازه های هیدر
. ی اسهتتحلیل داده های بارندگی ثبت شده در یک منطقهه یکهی از متمتهریخ بخهی ههای روح طراحهی هیهدرولیک. طراحی می شود

.دفراوانی بارندگی طراحی در هر منطقه در دسترس باش-مدت-بنابرایخ برای اهداف طراحی الزم است که منحنی های شدت
:سیالب طراحی

نتخها  عوامهل مختلیهی در ا. سیالبی را که بر اساس آن طراحی یک سازه آبی انجام و اجرا می شود سهیال  طراحهی نامیهده مهی شهود

:سیال  طراحی باید در نظر گرفته شوند که برخی از آنتا عبارتند از
اهمیت سازه-
مسائل اقتصادی-
اثرات خرا  شدن سازه بر مناطق پاییخ دست-
عمر فنی و اقتصادی سازه-
تراکم جمعیت در نقاط پایا -
تاثیر خرا  شدن بر تأسیسات نظامی، کشوری و کشاورزی موجود-
وضعیت اجتماعی و رفاهی ساکنیخ پاییخ دست-



تعاریفوواژهاه
نتایج بالقوه یک واقعه خطر را بر روی منهاطق مهورد"ریسک"عبارت IPCCبر اساس :(Flood Risk)ریسک یا خطر سیل

ایهخ . نهدی می کنهدتحقیق، پذیرنده ها و المان های بالقوه در ریسک را با ترکیب خطر، در معرض بودن و آسیب پذیری تعیهیخ و طبقهه ب
.عبارت می تواند به صورت احتماالتی یا کمی بیان شود

اس دوره خطر سیل محصول حاصلضر  آسیب پذیری در برابر سیل با ارزح کل دارایی ههای در معهرض خطهر سهیل اسهت کهه براسه
ر در ناحیه ههای گاهی سرعت جریان، بار رسوبی رودخانه و عمق آ  نیز برای تشخیص خط. بازگشت دبی های اوج سیل بیان می شود

.مورد تتدید به کار می رود

:( Exposure)در معرض سیل
ی ههای اجتمهاعی، المانتایی که به طور بالقوه در ریسک سیل قرار می گیرند از قبیل انسان ها، منهاب  زیسهت محیطی، زیرسهاخت ها، دارای

.اقتصادی و فرهنگی که در هنگام وقوع خطر تحت تاثیر قرار میگیرند را در معرض سیل می نامند

ا بیهان پذیری چگونگی آسیب دیدن افراد و امالک و سایر عناصهر در مقابهل سهیل رآسیب(:  Vulnerability)آسیب پذیری
در معهرض . را داردپذیری جنبه های منیی پیامدهای خطرات طبیعی است که پتانسیل ایجاد تلیات و خسهاراتکند و در واق  آسیبمی

. ستا( هها و زیر ساختها، ساختماندارایی)و غیر زنده ( ها، حیوانات و گیاهانانسان)خطر قرار گرفتخ مربوط به همه عناصر زنده 



تعاریفوواژهاه

مهادی از سهیال  اسهت ایخ نوع آسیب پذیری مربوط به صهدمات:آسیب پذیی فضایی یا فیزیکی شهر از سیالب•
تر وارد ههای موجهود در شهها،  تاسیات و به طور کلی به داراییها، کارخانهکه به اماکخ مسکونی، تجاری، خدماتی، راه

هها در دارایهیهر اندازه ایخ. ها بستگی به تراز سطح زمیخ آنتا دارددرجه در معرض سیل قرار گرفتخ ایخ دارایی. شودمی
گرفتگهی، یلحریم رودخانه و یا با فاصله نزدیک به آن و به طور کلی در اراضی پست بنا شهوند، ریسهک در معهرض سه

پذیری آنتا باالتر خواهد بود بیشتر شده و درجه آسیب
اقتصادی شهر از سیالب-آسیب پذیری اجتماعی •

زیهرا بهه دلیهل تمرکهز آسیب پذیری اجتماعی نسبت به حوادث سیل در مناطق شتری مخربتر از آسیب پذیری فیزیکهی ارزیهابی میشهود
ی تاثیر داشته و گاه منجر به جمعیتی، تنوع طبقاتی و نابرابریتای اجتماعی،  تمکخ و توانایی مالی و فرهنگی بر میزان ایخ نوع آسیب پذیر

. های روحی و روانی  بسیار زیادی می شود¬آسیب
ظرفیت تحمل یک سیستم در مواجته با مخاطرات بدون تا  آوری یا انعطاف پذیری عبارت است از: (Resilience)تاب آوری 

موعه ای از فرایندها قرار ایخ ظرفیت تحت تاثیر مج. اینکه حوادث وارده موجب فروپاشی و یاتغییرات کییی وضعیت در آن سیستم شود
بزرگی شوکی کهه سیسهتم می توانهد ( ۱: ، تا  آوری را به سه ویژگی متیاوت تقسیم بندی کردند(2002)کارل فولک و همکاران .دارد

درجه ای که سیستم می تواند ظرفیت ( ۳درجه ای که سیستم قادر به خودسازمان دهی است و ( 2تحمل کند و در وضعیت معیخ باقی بماند 
 ههای اجتمهاعی، تبییخ تا  آوری در برابهر تتدیهدات، در واقه  شهناخت نحهوی تأثیرگهذاری ظرفیت. سازگاری و یادگیری را ایجاد کند

. اقتصادی، نتادی، سیاسی و اجرایی جوام  شتری در افزایی تا  آوری و شناسایی ابعاد مختلف آن در شترها است



تعاریفوواژهاه



عوامل موثر در تولید رواناب

{ویژگی های بارح} (i)مقدار و شدت باران    
شدت یا نرخ نیوذ(f) { نوع و جنس خاک، پوشی

{ضیسطحی، توپوگرافی و شیب زمیخ و کاربری ارا
  تولید روانا  وقتی اتیاق می افتد کهI > f

 (سرعت تخلیه روانا )شیب زمیخ
از روانا  به صورت جریان سطحی و اغلب یکنواخت

باال دست به پائیخ دست حرکت می کند 

Intensity mm/hr

Time

P

Fi

Fs

fi= initial infiltration

fs = saturated infiltration

volume

infiltrated

rainfall

excess



عواملمورثردتولیدرواانب
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دالیلعمدهوقوعسیلوآبگرفتگیمعارب

:دسته عمده تقسیم کرد3عوامل موثر در وقوع سیل را می توان به 
:عوامل طبیعی شامل-1
عوامل اقلیمی•
ه ایضعوامل حو•
ویژگی های رودخانه ای•
عوامل تکتونیکی•

:عوامل انسانی شامل-2
دخل و تصرف در طبیعت و تغییر کاربری•
.... (سد و بند، انسداد پل و آبگذرها  و )ایجاد سازه های مختلف در مسیر جریان طبیعی•
توسعه شهری و گسترش سطوح غیر قابل نفوذ و سایر موارد غیر طبیعی•

مدیریتی-عوامل سازمان-3



عواملطبیعی:دالیلعمدهوقوعسیلوآبگرفتگیمعارب

:عوامل اقلیمی-1
دیدهای شهای ناشی از بارانسیالب•

های ناشی از باران های سیالب•
طوالنی مدت

سیالب ناشی از ذوب سریع برف•

یسیالب ناشی از یخبندان اراض•

ریا و سیالب ناشی باال آمدن سطح د•
(باال کش دریا)مد 

:ه ایضعوامل حو-2
هضوسعت حو•

هضشکل حو•

(..ای وتراکم زهکشی، الگوی آبراهه)شبکه آبراهه ای •

ه و آبراهه ها و رودخانهضشیب حو•

های زمین شناسی و خاکشناسیویژگی•

های پوشش سطحی اراضیویژگی•
و هاجنگل، مرتع، اراضی دیم و آیش، سطوح شهرها و روستا•

جاده ها

سطح موثر در تولید سریع رواناب•
ته های صخره ها، اراضی با نفوذ پذیری کم، اراضی اشباع، نهش•

ریزدانه و خاکهای شور و قلیایی



عواملطبیعی:دالیلعمدهوقوعسیلوآبگرفتگیمعارب

های رودخانه ایویژگی-3
(Plan form)الگو یا •

رودخانه مسقیم، پیچان رود و شریانی•
مشخصات هندسی بستر•

شکل و ابعاد مقاط  عرضی•
ات هیدرولیکیصمشخ•

شیب بستر•
زبری  و مقاومت بستر•

ی و رسو رجنس مواد بست•
انهپوشی گیاهی بستر و اراضی  حاشیه رودخ•

عوامل تکتونیکی-4
فرو افتادگی ها•
زلزله•
لغزش دامنه ها•
حرکت های توده زمین•
ایهای  گلی و  واریزهجریان•
رسوبگذاری در دریاچه ها، •

ها و باال آمدن هورها، تاالب
کف آنها



عواملانسانییاغیرطبیعی:دالیلعمدهوقوعسیلوآبگرفتگیمعارب

حوه خسارات عوامل انسانی مجموعه ای از اقدامات و یا بی توجه ای هایی است که به امور مختلف در رابطه با پدیده سیل و ن
.آن می شود

دامات انسانی موارد از جمله این اق. سیل و آب گرفتگی در واقع  عکس العمل طبعیت به  این اقدامات و رفتارهای انسانی است
.زیر را می توان بر شمرد

:مانندهضدر حونا درست اعمال مدیریت -1
تبدیل جنگل به اراضی کشاورزی

قطع یکسری درختان
تبدیل مرتع به دیمزارها
کاربری نادرست اراضی

کشت و کار در اراضی شیبدار و بدون خاك
سرزمینو جانمایی نادرست صنایع بدون توجه به اصول آمایشتوسعه شهرها و روستاها 



عواملانسانییاغیرطبیعی:دالیلعمدهوقوعسیلوآبگرفتگیمعارب

ه قبل از توسع
شهری

بعد از توسعه شهری

افزایی دبی اوج
افزایی حجم روانا 

کاهی زمان انتقال جریان



اقدامات و فعالیت های نادرست در رودخانه-2
بی توجهی به مسائل هیدرولیکی رودخانه•
افزایش زبری و مقاومت بستر•
برداشت غیر اصولی مصالح از رودخانه•
عدم رعایت حریم رودخانه•
کاربری نادرست از اراضی حاشه رودخانه•
تخریب سواحل رودخانه و خاکریزها•
روژه های عدم تناسب سیل طراحی با شرایط اجتماعی و اقتصادی محدودهای مورد مطالعه در پ•

ساماندهی رودخانه و جمع آوری و دفع آبهای سطحی
ی و عدم رعایت اصول درست مطالعه، طراحی در ساماندهی رودخانه و یا شبکه های جمع آور•

دفع آبهای سطحی
بکه های عدم نظارت درست و منظم بر اجرای عملیات ساماندهی رودخانه و کنترل سیل و یا ش•

جمع آوری و دفع آبهای سطحی

عواملانسانییاغیرطبیعی:دالیلعمدهوقوعسیلوآبگرفتگیمعارب



دالیلعمدهوقوعسیلرداستانگلستان



حوضهای: دالیلعمدهوقوعسیلرداستانگلستان

عدم رعایت اصول آمایش سرزمین و تخصیص کاربری نادرست 

زراعت غیر اصولی در اراضی شیبدار 

تخریب جنگل ها و یا تخریب کیفیت جنگل

هستانی و جنگلی.جاده سازی غیر اصولی در اراضی ك

ارهای زیسرتی و توجه نا کافی به مدیریت اصولی آبخیزهای باالدست و استفاده ناکافی از راهک

سازه ای و بهترین اقدامات مدیریتی در حوضه های باالدست شهرها

سرتر تجاوز به حریم رودخانه ها، تخریرب پوشرش گیراهی و سراخت و سراز در حرریم و بعضرا ب

رودخانه که موجب کاهش ظرفیت آب گذری و کم شدن ذخیره آبراهه ای شده است

عدم رعایت تعادل دام و مرتع



رودخاهنای: دالیلعمدهوقوعسیلرداستانگلستان
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دالیلعمدهوقوعسیلرداستانگلستان



انواعسیلاه

ع و چگونگی آنها یا به بندی های متفاوتی از سیل شده است اما تقسیم بندی سیل از نظر محل وقوتا کنون تقسیم
.عبارتی علل وقوع سیل به صورت زیر بیان شده است

(Flash Floods)سیل های ناگهانی–1

دت زیاد و تداوم بیشتر در مناطق پر شیب و ناشی از به بارش های تندری و استثنایی و ناشی از بارش های با ش
.  زمانی کوتاه است که معموال بعد از یک دوره خشکسالی اتفاق میافتد

(Fluvial / Riverine Flood)ای یا آبرفتیسیل رودخانه-2

-این سالب. افتدهای آبخیز و در سطوح مختلف اتفاق میهای حوزهها بسیار عمومی و در رودخانهاین نوع سیل

ها، ی در دشتهای طبیعی و مصنوعها اغلب به دلیل عدم کفایت ظرفیت عبور رودخانه و یا روگذری از دایک
.یابداراضی کشاورزی و در سطح شهرها گسترش می

(Single Event Floods)سیل های تک رویدادی-3

وز در سطح این نوع سیل ها بسیار معمول بوده و پس از یک رخداد بارش سنگین در طی چند ساعت تا چند ر
نین در این نوع بارش ها معموال از نوع بارش های جبهه ای  در عرض های میانی و همچ. حوضه تشکیل می شود

.  مقیاس بارش های سینوپتیکی  می باشند



انواعسیلاه
(Multiple event floods)های چند رویدادیسیل-4

ی است که معموال در های هواشناسها ناشی از چند باران متوالی و با فواصل زمانی کوتاه مربوط به آشفتگیاین نوع سیل

معمروال . وزنردیهای هوای کم فشاری است که از سطح دریا مافتد و معلول عبور یک سری تودهسطح وسیعی اتفاق می

.افتدهای میانی و در زمستان وقتی اتفاق بیهای آبخیز وسیع واقع در عرضتواند در حوزهها  میاین نوع سیل

(Seasonal floods)های فصلیسیل-5

ال در غرب ایرران مث. افتدهای فصل اصلی بارش و عموما به طور منظم در هر منطقه ای اتفاق میها به علت باراناین سیل

ماننرد جنروب 0شود و یرا منراطقی از جهران ای و در فصل زمستان و اوایل بهار نازل میها بیشتر از نوع مدیترانهکه باران

-حرانی روبررو مریهای بهای از نوع اقلیم مونسونی هستند که در بعضی مواقع، که با بارشکه دارای باران( شرقی کشور

. شودهای سیالبی میشوند، سبب جریان

(Coastal floods)های ساحلیسیل-6

نندجبهره ای ما. وزش باد شدید و موج های طوفانی  همزمان با جزر و مد زیاد ، شایع ترین علت بروز این نوع سیل ها است

می سی سی پی، گنگ و تسنامی



انواعسیلاه
( Estuarine floods)های مصب دریاسیل-7

احلی شود و با حرکت جزر و مرد سرمصب محلی از خط ساحلی است که آب شیرین یک رودخانه در آن وارد می

ل در مرواقعی اتر متقابل بین آب دریا و رودخانه و امتداد ساح.  آب بین دریا و رودخانه آن در آن تالقی می کنند

لی و تواند سبب تجمع آب با ارتفاع زیاد و حرکت آن به سمت اراضی ساحمی. شودهای بلند همراه میکه با موج

. ایجاد سیل شود

(Snowmelt floods)های ذوب برفسیل-8

ا رسریدن بهرار که در فصل زمستان تجمرع بررف زیراد اسرت و برا فرردر مناطق مرتفع کوهستانی و برف گیر جایی

یل در پرائین قسمت های کم ارتفاع تر حوزه آبخیز با افزایش شدید دما همراه است، ذوب سریع برف سبب بروز سر

ت زیراد را هایی با بزرگی و شردشود و سیالبهای شدید همراه میگاهی ذوب برف با ریزش باران. شوددست می

.در مناطق پائین دست را بوجود می آورد



انواعسیلاه
-Ice)ای و یخیهای واریزهسیل-9 and debris-jam floods)

شروند در نقراطی های شناور که وارد رودخانه میدر مناطق  سردسیر اگر سابقه ذوب فصلی یخ وجود داشته باشد، معموال یخ

های د محتوی یخهای شدیسبب انسداد جریان رودخانه شده که با افزایش سطح آب و رها شدن ناگهانی آن سبب بروز سیل

مرین لغرزش و در شرایط دیگری از این حالت ممکن است ذوب تدریجی یخ ها باعث ایجراد ز. شودشناور در پائین دست می

ارات جانی و روان شدن واریزه ها شده که با سرعت به سمت پائین حرکت و سبب خرابی زیرساخت ها و طغیان رودخانه خس

مالی به روستاهای حاشیه رودخانه شود

(Urban floods)سیالب شهری-10

هرا و ها، روکش خیابرانافتد، بدلیل سطوح غیرقابل نفوذ پیاده رومعموال وقتی بارندگی با شدت زیاد در داخل شهر اتفاق می

هر برای جمرع آوری و شود که اگر ظرفیت شبکه زهکشی آبهای سطحی شها،  رواناب سطحی زیادی تولید میسقف پشت بام

انسرداد ناشری از و یا حتی در صورت وجود براهای سطحی از سطح شهر وجود نداشته باشد و یا کافی نباشد، تخلیه این آب

.گیردیابد و  اصالح سیالب شهری را بخود میگرفتگی در سطح شهر گسترش میتجمع اشغال مواجه باشد، آب



سیالب شهری



سیالبشهری



انواعسیالبشهری

خ دوم باشد در آن صهورت معمهوال کهاهی اثهرات آن بها طراحهی درسهت و تهامینوع اگر سیل زدگی از  
.ظرفیت کافی شبکه های جم  وری و دف  آبتای سحطی قابل دستیابی است

روانهها و -در طراحههی جمهه  آوری و متههار روانا  هههای سههطحی در شههترها از مههدل هههای ریاضههی بههارح
.و استیاده می شود Storm Cadو   SWMMهیدرولیکی  مانند





سیالب شهری



سیالبشهری



انواعسیالبشهری

خ دوم باشد در آن صهورت معمهوال کهاهی اثهرات آن بها طراحهی درسهت و تهامینوع اگر سیل زدگی از  
.ظرفیت کافی شبکه های جم  وری و دف  آبتای سحطی قابل دستیابی است

روانهها و -در طراحههی جمهه  آوری و متههار روانا  هههای سههطحی در شههترها از مههدل هههای ریاضههی بههارح
.و استیاده می شود Storm Cadو   SWMMهیدرولیکی  مانند



بخشدوم

کلیاتمبانیمدرییتسیالبومهارآن



سیالبومهاررواانباهیسطحیکلیاتمدرییت

ه فرایندهای بکنترل سیالب و مهار رواناب های سطحی و به عبارتی مدیریت سیالب 
رح سیال  فراگیری در متار سیل وکنترل سیال  و متار روانا  های سطحی  اتالق می شود که گست

.  و آبگرفتگی مناطق و خسارات ناشی از آن را تعدیل دهد

از سازه های شامل فرایندهای خاصی است که با فراهم آوردن و بتره برداریو کنترل سیالب مهار 
ا طراحی شده، اثرات تخریبی سیل را رف  یا کاهی دهد که ایخ امر با انحراف، محدودسازی ی

.نگتداری جریان سیال  و تا حدی که از لحاظ اقتصادی توجیه پذیر باشد، انجام می شود

ر تمام زمینه ها در سیالبدشت برای مقابله با مشکالت سیال  دراهکارهای مدیریتی قابل اجرا 
آنتا از نظر باید، راه حل هایی باشد که در کل حوضه آبریز انجام شود، آنتم با توجه به مناسب بودن

متیدات و ایخ راهکارها، باید به صورتی یکپارچه از ت. مسائل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی
.روح های سازه ای و غیر سازه ای استیاده شود



سیالبومهاررواانباهیسطحیکلیاتمدرییت



سیالبومهاررواانباهیسطحیکلیاتمدرییت

مدیریت ریسک سیالب

جتماعی و ای مسائل اھاز پیامدسیل اعم ا را توام با پیی بینی خطرات ھمدیریت ریسک سیل موارد گسترده ای از چالی • 
.داردک پارچه ینگرشی سیستماتیک و جام  نگر و به د و لذا نیاز ھدقرار می ا مورد بررسی ھح آسیب ھدف کاھاقتصادی با 

Vulnerability))ری آسیب پذیای ھپتانسیل پیامدمی توان ریسک را حاصل میزان شد، برای ریسک که تعرییی توجه به  با • 
.  دانستآن ( (Flood Hazardخطرو 

در فلوچارت مقابل مناب  ایجاد ریسک سیل، مسیری که
که..( افراد و اموال و )در آن اتیاق می افتد، مناب  حادثه 

آسیب می بینند و در نتایت پیامدهای منیی آن را نشان
.می دهد

مناب  و مسیر در واق  پتانسیل خطر سیل بیان می کنند که
می شوداز طریق برآورد احتمال و بزرگی مقدار سیال  مشخص 

.مناب  آسیب و پیامدهای آن، آسیب پذیری را نشان می دهد



مدیریت ریسک سیالب
.توجه به موارد اشاره شده ریسک سیل را می توان با رابطه زیر بیان کردبا 

:که در آن
P  ن و سایر جنبه هاي احتمال  معی 

ی
آنوقوع سیل با بزرگ

M اینند  و مامننل ونناات ر هنناي دنناه   هننن   . ظرفیتتن هداتتدمرا عهتت سی مگ فتتی   رف دتت(t)  هشنن ار سننیل و(W)   خسننار
.هستن 

I کههده عفیر خطر پذیرا  وفط دس  فیالب و ی  خیگمب عوج ف حل  سرما وضعین ه ا عخ لف  شریحC
. شوهدسی ن ع  ((aاق اما  مهار سیل و 

S پذیرا عه سی آفیب پذیر و عیگمن پی عتده  ا عهیت  آن مفتن کته سفت د  سته  ت ب آورا و ع  وعتن حف فین(s)  منناب   ر
 هاي ح ضه، رو خانه، ساحل، ام ال مر م، محیط) مقابل م امل 

ی
مانن  باران، با ، موج ساحیل، ویژگ

.دمرد( گیفن 
R عهی  ع ههد  لی ن مهف ه  و خف رمن سه معوم  و آلود   ه ا عحیط گیف   پی عده ا(r)
V خف رمن و آفیب ه  مرگش(V)
Dمثر مقدمع    که عهجر سه ک هش و ی  جسرمن خف رمن ع  شود.

سیالبومهاررواانباهیسطحیکلیاتمدرییت



سیالبومهاررواانباهیسطحیکلیاتمدرییت
ریسک سیالباجزای مدیریت 

.جزء زیر را انجام داد۳باید ریسک سیل برای مدیریت • 
(risk analysis)ریسکعوامل و انالیز شناسایی -۱
(risk assessment)ارزیابی ریسک-2
(risk reduction )ح ریسکھکا-۳

شده استخالصه وظایف و اجزاء مدیریت ریسک در شکل زیر • 



سیالبومهاررواانباهیسطحیکلیاتمدرییت
چارجوب مدیریت ریسک سیل



انواعروشاهیمدرییتسیالبومهارآبهایسطحی

بارتی به طور کلی اقدامات مهار سیالب و همچنین کنترل رواناب های سطحی و به ع
.  وندمدیریت سیالب و مهار آن  در دو گروه سازه ای و غیر سازه ای دسته بندی می ش

روش های سازه ای -1
تالش در جهت کاهش سیالب :  با هدف•
ر احداث دیواره های سیل بند و خاکریز، اصالح مسیمحدودسازی با : شاملاقدامات سازه ای •

ریسیالب، انحراف و  تعدیل جریان و یا ذخیره سازی استفاده از حوضچه ها و سدهای تأخی

روش های غیر سازه ای-2
تالش در جهت کاهش آسیب پذیری در مقابل سیالب : با هدف•
تالش در جهت کاهش خسارات •
ایجاد آمادگی برای تحمل خسارات •
ت که برای رهیافت های غیر سازه ای در مدیریت سیل در برگیرنده آن بخش از فعالیت هایی اس•

. نمی شودداث خاصی احرفع یا تسکین اثرات تخریبی سیالب است و معموال سازه های فیزیکی 



انواعروشاهیمدرییتسیالبومهارآبهایسطحی

دروسعیشودمیهیدرولیکیسازًههایاحداثبهاقدامسیالبکاهشوتعدیلهدفباسازًهایروشدرمعمولًا
بهاضافیآبهدایتوانتقالیاورودخانًههاطغیانازجلوگیریورودخانًههاظرفیتافزایشسیالب،اوجدبیکاهش
رلکنتدرسخًتافزاریروًشهایبهکهروًشهااین.ًیابدکاهشسیلخساراتبدیًنوسیلهتامًیشوددیگرمناطق
قسیمتهمزیرصورتبهممکنراایسازهروًشهای.مًیشوندگرفتهبکارسیلوقوعازقبلعموماًامعروًفاندنیزسیل
:کردبندی

روشبرگردان،سیلتأخیری،ومخزنیسدساختمثلجریاناوجدبیوحجمکاهشجهتسازًهایروًشهای-1
آبباآبمهاروسیالبپخش

بندسیلدیواروخاًکریزاحداثمثلآبلبریزشانازجلوگیریجهتسازًهایروًشهای-2

هاکانالبهسازیمثلرودخانهظرفیتافزایشوآبارتفاعکاهشجهتسازًهایروًشهای-3



انواعروشاهیمدرییتسیالبومهارآبهایسطحی

.(1389همکاران،ونیًکصفت)کردتقسیمزیرگروهدوهبتوانمیراسیالبمهارسازًهایروًشهای

تدافعیروًشهای-1

بند؛لسیدیواروگورهمانندمًیشودانجامگیرسیلمنطقهداخلدرسیالبکنترلاقداماتتدافعیهایروشدر

تهاجمیروًشهای-2

نآازخارجدروموردنظرمنطقهبهسیالبورودازجلوگیریباهدفسیالبکنترلاقداماتتهاجمیهایروشدر
ویلسپیکدبیدرتعدیلباعثسیلجریاندرتأخیربابالدستدرکهتأخیریسدهایمثلمًیگیردصورت

مًیگرددآنازناشیخساراتدرنتیجه

ایسازهغیرهایروشاهمیت

انیرساطالعباهمراهآنوقوعاحتمالوریسکرویکردباسیلبینیپیشسیالبمهاردرمهماقداماتازیکی
وداموانانسجانیتلفاتبهنسبتسیلخطراتکاهشبرایمنطقیابزاری(سیلهشدارعبارتیبهو)سیلوقوع
.استگیرسیلنقاطدرآنهاهایدارایی



انواعروشاهیمدرییتسیالبومهارآبهایسطحی
:  ملهدالیل زیادی برای الزامی بودن تکمیل روش های سازه ای با روش های غیر سازه ای وجود دارد از آن ج

عدمًقطعیتًهایًهیدرولیکی،ًهیدرولوژیکیًوًژئوتکنیکیً•
اشیًازًفعالیتًهایًانسانیًکهًسببًتغییراتًشدیدیًدرًحوضهًهاًشدهًاستًازًجملهًتغییرًاقلیم،ًتغییراتًن•

احداثًسازهًهایًهیدرولیکی،ًتغییراتًناشیًازًکاربریًاراضی،ًمورفولوژی،ًتغییراتًزیستًمحیطیًوًاثرات
اندرکنشی

.کمترًازًروشًهایًسازهًایًاست"هزینهًهایًروشًهایًغیرًسازهًایًعموما•
افزایشًدورهًبازگشتًسیالبًطراحیًوًافزایشًابعادًسازهًهاً•
اصولتًدرًمهندسیًرودخانه،ًاصالحًتدریجیًرودخانهًباًتوجهًبهًپاسخًرودخانهًوًباًاستفادهًازًعمدتاًانرژی•

جریانًاستًکهًباًاحداثًسریعًسازهًهایًمدیریتًسیالبًتطبیقًوًهمخوانیًنداردً
غیرًسازهًایًتنهاًگزینهًممکنًمیًباشندًمانندًهشدارًوًتخلیهًمردمًروًشهایًدرًبسیاریًمواردً•
.ًًدرمواردًزیادیًبهًعلتًهزینهًکمً،ًروشهایًغیرًسازهًایًراًمیًتوانًبهًتنهاییًاعمالًنمود•
جهًاینًروشهایًغیرًسازهًایًموجبًایجادًشناختًبهترًازًسیستمًهیدرولوژیکیًوًتغییراتًآنًمیًشوندًوًدرًنتی•

.تغییراتًراًمیًتوانًبهترًهدایتًکردًوًباًآنًتطبیقًنمود
بًدرًبسیاریًازًرودخانهًها،ًاحداثًسیلًبندهاًوًسیلًبرگردانًهاًمیًتواندًموجبًوخیمًترًشدنًمشکالتًسیال•

.درًپایینًدستًگردد



رویکراهیمدرییتسیالبومهارآن
درآنهاخشیباثراساسبرودیگراقداماتباتلفیقدریاوتنهاییبهاقداماتوروش هاازیکهر
.دارندکاربردزیرشرایطسه
سیل،وقوعازقبلپیشگیرانهاقدامات-1
سیلحیناقدامات-2
سیلوقوعازپساقدامات-3

.گیرندمیقرارزیراساسیگروهدردرسیالبمهارایسازهغیرروش های
ریزیبرنامهتمهیدات•
واکنشیتمهیدات•

.تاسآمدهبعدهایاسالیدجداولدرشداشارهانهابهکهحالتیسهبهتوجهباموارداین



رویکراهیمدرییتسیالبومهارآن
تمهیدات برنامه ریزی برای روش های غیر سازه ای مهار سیالب

روش  ماهیت  زمان  هدف

پیش بینی سیالب  غیر سازه ای  هنگام وقوع سیالب  عمدتا دور کردن مردم از
سیالب

پیش بینی سیالب های دریایی  غیر سازه ای  هنگام وقوع سیالب  عمدتا دور کردن مردم از
سیالب

کنترل گسترش سیالبدشت  غیر سازه ای  قبل از وقوع سیالب  عمدتا دور کردن مردم از
سیالب

بیمه سیالب  غیر سازه ای  قبل از وقوع سیالب 
می تواند در دور کردن

مردم از سیالب موثر
باشد

مقاوم سازی در مقابل سیالب  سازه ای و غیرسازه ای  قبل از وقوع سیالب  عمدتا دور کردن مردم از
سیالب

مدیریت حوضه آبریز  سازه ای و غیرسازه ای  قبل از وقوع سیالب  عمدتا دور کردن سیالب
از مردم

تصمیم گیری  غیر سازه ای  قبل از وقوع سیالب  هر دو

مدیریت سیالب فصلی در مخازن  غیر سازه ای  قبل از وقوع سیالب  عمدتا دور کردن سیالب
از مردم



رویکراهیمدرییتسیالبومهارآن
تمهیدات واکنشی برای روش های غیر سازه ای مهار سیالب

روش  ماهیت  زمان  هدف

برنامه ریزی جهت مقابله با سیل  غیر سازه ای  قبل از وقوع سیالب  هر دو

مقابله با سیالب  عمدتا سازه ای  به هنگام سیالب  عمدتا دور کردن سیالب
از مردم

هشدار سیل  غیر سازه ای  به هنگام سیالب  عمدتا دور کردن مردم از
سیالب

تخلیه  غیر سازه ای  به هنگام سیالب  دور کردن مردم از
سیالب

مدیریت بهنگام سیالب در مخزن  غیر سازه ای  به هنگام سیالب  هر دو

کمک های اضطراری  غیر سازه ای  به هنگام سیالب  عمدتا دور کردن مردم از
سیالب



بخشسوم

روشهایسازهایکنترلسیالبومهاررواانبسطحی



کلیات روش های سازه ای مهار سیالب



روش های سازه ای مهار سیالب

در روح های سازه ای هدف تعدیل و 
کاهی دبی و کاهس خسارات سیال  و

له سازه ها بر مبنای حیاظت فیزیکی بوسی
.می باشد

:سه رویکرد عمده
کاهی دبی و حجم-
کاهی ارتیاع تراز آ  و افزایی -

ظرفیت گذر
محدد سازی سیال  و جلوگیری از-

سریز شدن از رودخانه و یا کانال های
شبکه  شتری



کلیات روش های سازه ای مهار سیالب

الف

ب  

پ  



انواعروشاهیسازهایکنترلسیالب
ساماندهی رودخانه و بهسازی بستر-۱

پاکسازی مسیر از عوامل  و موانع•
اصالح هندسی مقطع رودخانه•
اصالح طولی مسیر رودخانه•
اصالح ساختار هیدرولیکی سازه های متقاطع•
های ناپایدارتثبیت کناره ها و شیب•
جلوگیری از ورود رسوبات از سرشاخه ها•

محدود سازی سیالب-2
گوره یا خاکریز•
دیواره های سیل بند•



انواعروشاهیسازهایکنترلسیالب
انحراف سیالب-3

و اراضی پستها گودیانحراف به •

احداث سیلراه کنار گذر•

انحراف بین حوزه ای•

فره هاانحراف به استخر های تاخیری و تغذیه مصنوعی س•

انحراف و پخش سیالب•

احداث مخازن ذخیره ای و تاخیری-4

احداث مخازن ذخیره ای•

احداث سدهای تاخیری و تسکینی•



ساماندهی 

رودخانه







(کمکی( آبراهه ها)رو هایسیال  )سطحی های آ جم  آوری جوی های و کانال ها • 
طراحی و اجرای سازه مشبک• 
و فضای سبزبه پارک بزرگ شترهای تبدیل اراضی پست و گود • 
به سازه های شتریآزاد های زمیخو عدم تبدیل شتر ایجاد سطوح نیوذپذیر در سطح • 
شتریفاضال  شبکه ا از ھای مختلط دف  روانا  ھجداسازی سیستم • 
ایھبا قطر زیاد استیاده شده تا بتواند مقداری از سیال  ایی ھلولهاز )کشی ھسیستم فرعی ز• 

(موقتاً در خود ذخیره کند شتررا 
ریھای حھذخیره موقت روانا  ای ھحوضچه• 
ای نیوذپذیرھحیر گودال • 
اھداخل آنبه ای سطحی ھروان آ هدایت بندی درشت و دانه ایی با ھزمیخ چاه هادر حیر • 
نیوذپذیرنترهای ا و ھساخت کانال • 
 LID { Low Impact Development}شتر یا ای کم اثر مدیریت سیال  ھروح توسعه  •

و روستاییشتری سازه ای مخصوص اراضی روح های 

انواعروشاهیسازهایکنترلسیالب



روشاهیغیرسازهای

وتلفیقیکاهشسیلخیزی

ومهاروکاهشسیالبوخساراتآن

بخشسوم



سیلکاهشومهاروخیزیسیلکاهشتلفیقیوایسازهغیراهیروشکلیات

هش کوششی است همه جانبه و متشکل از برنامه ها و اقداماتی در جهت کاهدف از این روش ها 
در سیالب اثرات سیالب بر شرایط اجتماعی و اقتصادی در سکونت ها و بخصوصسیل خیزی و 

ها دشت

آبخیزداری و مدیریت کاربری اراضی-1

یستم ها و حفظ و بازگرداندن تعادل اکولوژیکی حوضه از راه مهار سیر قهقرایی اکوس: هدف مدیریت جامع آبخیزها }
گیری از احیای منابع حوضه مانند خاك ، پوشش گیاهی و آب می باشد و خروجی آن عملیاتی است مانند جلو

:دامات زیرو در قالب اق{هاآبخوان ٔەفرسایش خاك، احیای پوشش گیاهی طبیعی، استحصال آب باران وتغذی

هابرنامه ریزی و مدیریت در مسیر رودخانه ها و مسیل-2
پهنه بندی سیل و مدیریت سیالبدشت و مناطق سیلگیر-3

پیش بینی و هشدار سیل -4

عملیات پیشگیری و حمایتی در مناطق سیلگیر-5

های های سیل و عوامل مؤثر در بروز آن در نقاط مختلف هریک از روشبا توجه به ویژگی
.مذکور نتایج متفاوتی دارند



وزهالف ر برنامه ریزی برای بهره برداری درست همراه با ایجاد تعادل هیدرولوژیکی ح

بررسی و مطالعه برای شناخت استعدادها      •

تهیه و ارایه برنامه های کاربری اراضی•

تهیه و ارایه برنامه های نحوه بهربرداری ار منابع•

های جامع کنترل فرسایش ورسوبتهیه وارایه طرح•

های جامع کنترل سیالب در حوزه هاتهیه وارایه طرح•

های توسعه اجتماعی و اقتصادی در حوزه هاتهیه و ارایه طرح•

شاء تولید این روش شامل مجموعه ای از برنامه ها و اقداماتی است که به منظور کاهش سیل خیزی در من
.رواناب سطحی و سیل در حوضه های باالدستی انجام می شود و شامل موارد زیر است

آبخیزداریومدرییتکارربیاراضی(1): غیرسازهایوتلفیقیاهیروش



{تاثر بخشی این اقدامات شامل موارد زیر اس} ب ر ایجاد وتوسعه پوشش گیاهی

( در مناطق حاره ای % 30مناطق خشک و  نیمه خشک و % 10-20)افزایی تلیات برگابی•

(ولید بیوماسنتیجه آن توسعه پوشش گیاهی و ت) و نه تبخیر افزایی تبخیر و تعرق•

زیرزمینی و تغذیه آبتای، تنظیم رژیم جریان پایه رودخانهافزایی ذخیره رطوبتی•
کاهی ذو  برف ناگتانی•
کاهی و جلوگیری از فرسایی خاک و تولید رسو •

آبخیزداریومدرییتکارربیاراضی(1): غیرسازهایوتلفیقیاهیروش



:سطحی از طریقباج ر افزایش نفوذ بارش و کاهش روان

مدیریت صحیح کاربری اراضی و رعایت اصول درست  وعلمی کشاورزی

چرای به موقع و متناسب با ظرفیت مراتع

کشت نواری در جهت عمود بر شیب 

تناوب زراعیها و رعایت حدود شیب برای انواع کاربری

:د ر عملیات بیولوژیکی آبخیزداری نظیر
(کاشت درخت)ر نهالکاری 

ر بوته کاری

ر بذرپاشی 

آبخیزداریومدرییتکارربیاراضی(1): غیرسازهایوتلفیقیاهیروش



:ه ر عملیات مکانیکی آبخیزداری نظیر
ر احداث بانکت

ر تراس بندی
ر ذخیره نزوالت آسمانی

ر احداث بندهای اصالحی
ر احداث بندهای حفاظتی در آبراهه ها

ساماندهی مسیلها و خشکه رودها-
بهره برداری از سیالب و پخش آن--

(Agro forestry)های تلفیقی کشاورزی با جنگلداریو ر استفاده از روش

ز ر استفاده از نهرها و گودال های نفوذ در آبخیزداری شهری

آبخیزداریومدرییتکارربیاراضی(1): غیرسازهایوتلفیقیاهیروش











(بستروحریمسازیآزاد)سیلراهپاکسازیوهاداراییتملکرالف
سیال عبورظرفیتنمودنفراهموآفریخخطروبحرانیمناطقپاکسازی دره
سیالبدشتومسیلورودخانهازمسیرهاسکونتوهاساختمانانتقالجابجایی وه

محیطیزیستواجتماعی،اقتصادیمدتدراز فمنا:مزیت
هنگیتهایهزینه:مشکالت
مردمتمایلعدمه
اندرکاراندستتوجیهه

مسیرهاهاورودخانهمسیردرموان شناساییه

ربانمهرزییومدرییتردمسیررودخاهناهومسیلاه( 2): غیرسازهایوتلفیقیاهیروش

وصنعتیظقمناروستاها،شهرها،دستی،پائینحوضه هایدرعمدتااقداماتوبرنامه هاازدستهاین
.تاسزیرمواردشاملوشودمیانجامرودخانه هاسیالبدشتوحاشیهدرکشاورزیاراضی



پذیرآسیبنقاطشناساییوضروریبازدیدهایانجامرب
اطالعاتوآماربهتوجهباهاسیال وقوعزمانیمحدودهًشناساییه
پذیرآسیبهایمحلشناساییه
شترردسطحیآبتایآوریجم شبکهورودخانه هابسترآزادسازیوپاکسازیعملیاته
مردمرفتاریوفنیهایکاستیونواقصثبتوسیالبیهایجریانهنگامدربازدیده
بارحفصلشروعازپییتکمیلییااصالحیعملیاتاجرایه
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ایرودخانهاقداماتبرنظارترج

ایرودخانهاقداماتبرنظارتیبرنامهتدویخـ
فنیاصولرعایتبرایاجراییمختلفهایدستگاهبیخهماهنگیه
تجم ضوعومورودخانه مرفولوژیدرتغییراتبدلیلمصالحنامناسببرداشتازممانعته
حریموبستردرمصالح(دپو)
(سازهمناسبمحلهسازهابعاد)مسیلورودخانهآبی درسازه هایصحیحطراحیه
(هاشترداری:شترهاوایمنطقهآ :رودخانه)مسئولناظر ودستگاهیکتعییخه
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و سیالب دشت آنرودخانه ایمرفولوژی 



درعمرانیهایطرحمطالعاتدرمهموپایرهاطالعراتازیکریسیلبندیپهنهنقشه
وسعه،تهایطرحاجرراییراوگرذاریسررمایههرگونهازقبلوشدهمحسوبدنیا

.داردقرارذیربطهایکارسازماندستوردرآنبررسی

:کاربرد نقشه های پهنه بندی در مدیریت سیالب عبارتند از
تعیین حریم و بستر رودخانه ها-۱
مورد نیاز برای تهیه نقشه های آسیب پذیری و خطر سیل-2

مطالعه و توجیه اقتصادی طرح های عمرانی=  ۳
پیش بینی و هشدار و عملیات امداد و نجات-4
بیمه سیل--5

پهنهبندیسیلومدرییتمناطقسیلگیروسیالبدشتاه( 3: )غیرسازهایوتلفیقیاهیروش



از پهنه بندی بر اساس تر
ی  سطح آب در جریان سیالب

در  اراضی اطراف رودخانه و 
این تهیه سیالبدشت است بنابر
آن نیاز به اطالعات 

کی، هیدرولوژیکی، هیدرولی
....نقشه های توپوگرافی و

دارد
نرم برای پهنه بندی سیل از

افزارهای محاسبات 
شود هیدرولیکی استفاده می

:مانند
Hec-Rac

HEC-Geo-Ras

پهنهبندیسیلومدرییتمناطقسیلگیروسیالبدشتاه( 3: )غیرسازهایوتلفیقیاهیروش

Floodplain

Slopes

Headwaters Divide

Channel

Natural Controlled

Water overflows channel. Channel 
migrates across floodplain. Water moves 
slowly, has long residence time, leaves silt 
and nutrients.

Levees keep all water in channel. Channel 
is armored to keep it from migrating. 
Water moves quickly, carries silt and 
nutrients.



.می باشدآنخساراتوخطراتتشدیدویاسیال بروزدرمؤثرعواملشناختهه
ریسکیلتحلنتایجباهمراهمختلفبازگشتهایدورهبرایجریانشدت)سیال هایویژگیشناخت

(سیال هیدروگرافمشخصاتوسیل
دخانهرومسیردرمتقاط هایسازهوهیدرولیکیتاسیاتورودخانههیدرولیکیوهندسیمشخصات

برایرنظموردمناطقورودخانهحاشیهاراضیوسیالبیدشتتوپوگرافیشدهروزبهنقشه های-
منطقهدرحیاظت

رودخانهکنترلینقاطدراشل–دبیمنحنی-

:مواردزریاستربایپهنهبندینیازهب
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.ردروش های تهیه نقشه های پهنه بندی سیل را می توان به چهار گروه عمده به شرح زیر تقسیم بندی ک

استفاده از داغاب سیالب-1
مقایسه عکس های هوایی منطقه-2
محاسبات دستی-3
استفاده از مدل های ریاضی-4
ال  و انتقال در تتیه نقشه پتنه بندی سیل در همه ایخ روح ها احتیاج به تعییخ تراز جریان سی•

.رقوم سهطح آ  روی نقشهه ههای توپوگهرافی دارند
عیت اصول همه ایخ روح ها استیاده از رقهوم تعییهخ شهده سهطح آ  در ههر مقط  عرضی یا موق•

.های مختلف برای پتنه بندی کمک می باشد
.  تیاوت عمده بیهخ ایهخ روح ها در نحوه تعییخ پروفیل سطح آ  می باشد •
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مختلف یک نمونه منحنی سیالب با دوره بازگشت های
یک رودخانه

پهنهبندیسیلومدرییتمناطقسیلگیروسیالبدشتاه( 3: )غیرسازهایوتلفیقیاهیروش
و درصد یک نمونه منحنی که در صد سطح آبگرفتگی

شت سطح غیر قابل نفوز را در مقابل دبی و دوره بازگ
.نشان می دهد
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استفاده از مدل های ریاضی
يان در ايـن روش بـه كمـك مدل هـاي رياضي جريان سيالب شبيه سازي شده و پس از محاسبه پروفيل جـر•

.  دتوسـط مـدل، پهـنه سـيل با دوره هاي بازگشت مختلف برروي نقشه هاي توپوگرافي منتقل مي گرد
مطالع ن عورد هی گ سرما مهج م عح فس ن ش ع  فه دف ه گیر عي س شد •

اطالعاتًتوپوگرافی–الفً
یًمقاطعًعرضیًبهًگونهًایًانـتخابًوًبرداشـتًمـ.ًشـاملًپروفیـلهایًطولیًوًعرضیًرودخانهًوًاراضیًحاشیهًآنًمیًباشد

.ًًیًنمودشـوندًکـهًمعـرفًشکلًعمومیًرودخانهًبودهًوًبوسیلهًآنًبتوانًمسیرًاصلیًجـریانًدرًآبـراههًاصـلیًراًبهًمدلًمعرف
.تهیهًمیًشود1ً:1٠٠٠٠تا1:2٠٠٠ًاطالعاتًتوپوگرافیًاراضیًحاشیهًرودخانهًمعمولاًباًمقیاسً

مطالع ن جری ن فی –ب 
اشلًدرًپایین–شاملًهیدروگرافًورودیًسیل،ًهیدروگرافًشاخهًهایًفرعیًورودیًبهًرودخانهًوًیاًخروجیًازًآن،ًمنحنیًدبیً

.دستًوًهیدروگرافًهایًحقیقیًمشاهدًهًشدهًدرًطولًرودخانهًوًنقاطًمختلفًبمنظورًکالیبرهًنمودنًمدلًمیًباشد

مطالع ن هیدرولیكي–ج 
.اطالعاتًهیدرولیکیًموردًنیازًمدلًبشرحًزیرًمیًباشند

ضرایبًزبریًکهًمعمولًدرًهرًمقطعًتخمینًزدهًمیًشوندًوًنهایتاًپسًازًکالیبرهًکردنًمدلًکنترل-
.میًشود

وضعیتًمسیرًرودخانهًازًنظرًوجودًآبشار،ًپلًوًسایرًسازهًهایًتقاطعیً-
البًبـاًدرًایـنًمطالعاتًممکنًاستًازًمدلهـایًجـریانًماندگـار،ًروندیـابیًهیدرولوژیکـیًوًیـاًروندیـابیًهیدرولیکـیًسـی

.استفادهًمیًشودGISوًبرایًتهیهًنقشهًازً.ًمدلهـایًجـریانًغیرًماندگارًاستفادهًمیًشود
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در پهنه بندی سیالبArcview GISو HEC-RASمراحل استفاده از مدل هیدرولیکی 
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پهنهبندیسیلومدرییتمناطقسیلگیروسیالبدشتاه( 3: )غیرسازهایوتلفیقیاهیروش
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( HazadFlood)نقشه خطر سیل 

رفتگي و نقشه خطر سيل به نقشه اي گفته مي شود كه اطالعاتي را به صورت گرافيکي در مورد آبگ•
، مکان هاي امن جهت ...(مانند محدوده يا وسعت، عمق آبگرفتگي، سرعت جريان و )ويژگي هاي آن 

.تخليه اضطراري، مسيرهاي تخليه و نقاط خطرناک در آنها را در ساده ترين شکل ارايه مي كند

وشي از اهداف مهم اين نقشه آن است كه به هنگام سيل بتوان ساكنان منطقه را به طور سريع و با ر•
ع مطمئن و مناسب از محل تخليه نمود و لذا اين نقشه ها بايد با هماهنگي ارگان هاي ذيرط در مواق

رداري شهستاد بحران  وزارت كشور، مديريت رودخانه در وزارت نيرو و ساير  دستگاه ها مانند)بحراني 

.تهيه مي شود....( مديريت آب و خاک دز وزارت جهاد كشاورزي و ها، ستاد امداد و نجات هالل احمر،

معموال متولي تهيه اين نقشه ها ستاد بحران با همکاري ساير ارگان ها مي باشد•
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سیلخطراتکاهیمدیریتجتتاساسیابزارواق درپتنه بندی خطرسیلنقشه•
.استاراضییکاربرمدیریتوکنترلبرایدولتدردستقانونیوسیله ایپتنه بندی خطر سیلنقشه•
حیاظتوسیلخطراتکاهیباتواًمتوسعهبرنامه هایبرایقانونیوسیله ایپتنه بندی خطر سیلنقشه•

استزیستمحیط
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پهنهبندیخطرسیلمستلزم
پذیریآسیبنظرازسیال  دشتگروه بندیه
یو توسعه ای متناسب با استعداد اراضهای عمرانی گروه بندی مجموعه عملیات وفعالیته         
احتمالیموجودخطراتوتوسعهمسائلبیخارتباطارزیابیه
سیلخساراتوخطراتکاهیباتواًمتوسعه ایجنبه هایتلییقه

.استمتیاوتمختلفدرکشورهایکهداردمعیارهاییبهبستگیفوقمواردانجام



:  خطرسیلمستلزمپهنهبندی
.می باشدآنخساراتوخطراتتشدیدویاسیال بروزدرمؤثرعواملشناخت•
پذیریآسیبنظرازسیال  دشتگروه بندی•
شرایطبهتنسبآنتاآسیب پذیریمیزانومناب وتًاسیسات اراضی،بهخساراتساختخواردنحوه•

سیال مختلف
های عمرانی و توسعه ای متناسب با استعداد اراضیروه بندی مجموعه عملیات وفعالیتگ•
احتمالیموجودخطراتوتوسعهمسائلبیخارتباطارزیابی•
سیلخساراتوخطراتکاهیباتواًمتوسعه ایجنبه هایتلییق•

.استمتیاوتمختلفدرکشورهایکهداردمعیارهاییبهبستگیفوقمواردانجام
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Minor Flooding

Moderate Flooding

Major Flooding
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Floodway

دخانهنمایش سیالبدشت یک رو
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Flood Hazard



خسارت سیل 
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Low Hazard

Medium Hazard

High Hazard
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سایر موارد که باید در تهیه نقشه خطر پذیری لحاظ شود



مواردی که باید در  نقشه خطر سیل ارایه شود

ردهدف از نقشه خطر را مي توان به دو دسته تقسيم ك
ل براي آگاهي مردم و ساكنان محل در مورد پتانسي: الف

سيل  و خطرات آن و روش هاي مواجه و مقابل با آن
و دستگاه هاي ذي ربط براي مقابله و كاهش خسارات: ب

حمايت از سيل زدگان
دو جدول ارايه شده مواردي است كه در كشور ژاپن به 

کار صورت دستورالعمل براي تهيه و كابرد اين نقشه ها ب
.گرفته مي شود

نقشه خطر سیل
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کاربردهای نقشه خطر سیل
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فرایند تولید نقشه های خطر سیالب
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مدل مفهومی برای مدیریت و کاهش سیل
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V. Notaro)هعوهه ه ی  مگ رمسطه سین ععق آسدرف د  فیالب و خف رن سرمی خودروه  et al, 2014) 



 وجه سه  دموم گع ه  فیالب س  خف رن و فیالب س  هعوهه می مگ رمسطه ععق 



نمونه ای از رابطه بین عمق و سرعت جریان سیالبی و عمق و خسارت برای 
اندازه ھای مختلف سازه



جهههداول منحنهههی ههههای
ارات سطح پتانسیل خسه

در( بهههه دالر اسهههترالیا)
تجاری مناطق 



Qualitative summary of the influence of impact parameters on flood damage.



H. Kreibich et al.: Is flow velocity a significant parameter in 
flood damage modelling?



بخشچهارم

واقداماتپیشگیریوحمایتیپیشبینیوهشدارسیل



حوضه آبریز و در مدت زمانی قبل از وقوع آن، که ایخ زمان بستگی به ویژگی هایپیش بینی سیل •
ان را عوامل آ  و هواشناسی منطقه دارد، فرصتی است که به سازمان های مسئول و خود مردم ایخ امک

.آن بکاهندمی دهد که نسبت به انجام اقدامات ضروری تصمیم گیری کنند و از خسارات سیل و تبعات
در گذشته و در وقوع ، تجزیه و تحلیل و تیسیر کلیه داده های موجود است کهمبانی پیش بینی سیل•

.ستموجب ایجاد یا گسترح سیل در پائیخ دست شده ا( اطالعات ورودی متغیر)سیل های دیگر 
داده های مورد نیاز برای پیش بینی سیل •

بارندگی قبل از شروع طوفان در حوضه آبریز •
.  سطوح مختلف اشباع خاک در نقاط مختلف حوضه آبریز•
جریان رودخانه در نقاط مختلیی که باال دست نقطه موردنظر قرار دارند•
می مشخصات پوشی برفی و درجه حرارت در حوضه هایی که در آنتا سیال  ها در اثر ذو  برف جاری•

.شوند
ظرفیت ذخیره و تراز آ  مخازن حوضه •

واقداماتپیشگیریوحمایتیپیشبینیوهشدارسیل

کلیات



کاتمهمردپیشبینیوهشدارسیل ن

(Forecasting)
•

•

•

•

(Waring)
•

•

واقداماتپیشگیریوحمایتیپیشبینیوهشدارسیل



سیالبهشداروپیش بینیسودمندیدرمؤثرعواملر3
سیلوقوعتامؤثرزمانیفاصلهوهشدارزمان•
سیلمقابلهروشتایبامردموآشناییسیلموضوعازمردمآگاهیمیزان•
دهندهارهشدپیام هایبهمسئوالناعتمادوشدهانجامپیی بینیاعتباروروح•

•

•

•

کاتمهمردپیشبینیوهشدارسیل ن



لسیوهشدار پیش بینیسیستمیک درایجادنیاز مورداقداماتر5
آبشناسیوهواشناسیداده هایجم  آوری
اطالعاتعمل آوریمراکزبهداده هاانتقال
هواشناسیپیی بینی های
سیال بینیپییبرایمدلیکتتیه
دهندههشدارسیستمتدارکوتتیه
خبرانتشارورسانیاطالعسیستمایجاد
مردمتوسطهشدارخبردریافتسیستم
بازخور(Feedback)هشدارسیستمبهمردمپاسخ

کاتمهمردپیشبینیوهشدارسیل ن



هشدارسیلپیشبینیو

وذیرآسیب پمناطقمدیریتدرساختمانیغیراقداماتمهمترینازسیلهشدار•
افرادتوسطتیحمستقیمغیرومستقیمبطورکهاستسیلزیانهایوخساراتکاهش

.می شودگرفتهبکارنیز

ب وسیالمهارسازه هایترمیمنظیراضطراریوعملیاتاقدامات •
.می گیردجامانسیالبترازوبدهپیش بینیبرپایهاماکنتخلیه



هشدارسیلپیشبینیو



هشدارسیلپیشبینیو

عالم ساده هشدار سیل



اقداماتپیشگیریوحمایتیردمناطقسیلگیر
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اقداماتپیشگیریوحمایتیردمناطقسیلگیر
سازیپادسیل-3

شناختهلپادسیگیردصورتسیال احتمالیخطراتکاهییاجلوگیریمنظوربهکهاقدامهرگونه
روانا ،موقتیآوریجم جتتمخازنوهاسازهساختبهتوانمیاقداماتایخجملهاز.شودی م

ایهدامنهدرگیاهیپوشیاحیایها،رودخانهسواحلتثبیتها،رودخانهکفمقاط شیبکاهی
.نموداشارهغیرهوپرشیب
نظورمبهوتلییقیروحیکعمالکردنسیال ضدیاسیلبرابردرسازیمقاومیاسازیپادسیل

دیدگاهتارچ.استسیلخطربرابردرحیاظتواق دروسیلخسارتکاهیوسیلوقوعازپیشگیری
:استنظرمدروحایخدرکلی

شخصیوصنعتیعمومی،هایساختمانازحیاظت–۱
یشترخدماتتجتیزاتوهاسازهگاز،وآ لولهخطوطها،آهخراهوهاجادهمانندزیربناییتاسیساتازحیاظت–2
اضطراریشرایطدرراهنماییوهدایتتمتیدات–۳
ازستیادهاسیال ،فصلشروعازقبلکشاورزیمحصوالتازاستیاده:مانندسیلبرابردرکشاورزیسازیمقاوم–-4

.ال سیفصلازقبلغذاییموادکاملذخیرهتستیالتشناور،بلندساقهبرنجمانندسیلبهمقاوممحصوالت



اقداماتپیشگیریوحمایتیردمناطقسیلگیر

زیربناییتاسیساتازحفاظت•
ورودازجلو گیریوهاساختمانازحفاظت•

سیالب
شرایطدرراهنماییوهدایتتمهیداتایجاد•

اضطراری
امنمناطقبهدسترسیوفرارهایراه•

ریدامپرووکشاورزیهایفعالیتسازیمقاوم•

(Flood proofing)مقاوم سازی دربرابر سیالب پادسیل با -1ر3

برًرویًشمعهاًساختمانازًقرارًگیریًایًیهنمونهً



اقداماتپیشگیریوحمایتیردمناطقسیلگیر

Flood)سیل ستیزیروشبهپادسیل2ر3 Fighting)
برایاضطراریبطورکهرودخانه استطغیانوسیال زماندرخطرمقابلاقدامات احتیاطی در

:نظیرمی گیردصورتواراضیاموالرفتخآ زیربهمقابله
احداث سازه های موقتی •
 خروج سیال  ومواد محموله ازمنطقه•
تعمیر اضطراری خاکریزهاو سازه های هدایت سیال •
جلو گیری از خزح سیال •
برقراری آ  و برق و سایر تستیالت•



اقداماتپیشگیریوحمایتیردمناطقسیلگیر



اقداماتپیشگیریوحمایتیردمناطقسیلگیر

Flood Adaptations

•

•

•

•

•
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اقداماتپیشگیریوحمایتیردمناطقسیلگیر

روشومراحلانجاممطالعاتپادسیلسازی
ماعی و اقتصادی انجام برای توسعه یک طرح پادسیل سازی نیاز است که ارزیابی توجیه پذیری بر اساس معیارهای فیزیکی، اجت

(.  ۱۳94، 68۱نشریه )مطالعات یک طرح پادسیل سازی برای اهداف و موارد زیر ضروری می باشد .  شود
های پادسیل سازی و سایت های مناسب مشخص شود،گزینه -۱
طراحی اولیه صورت پذیرد،-2
رمح  مهج م عشود که شامل یک طرح بتینه پادسیل سازی برای محل مورد نظر انتخا ، مورد بررسی قرار گرفته و اجرا -۳

.گیر مفن
مطالعات قوانیخ و مقررات،–
مطالعات هیدرولوژیکی و هیدرولیکی،–
مطالعات مشخصات سایت،–
مطالعات کاربری سایت مورد نظر،–
.مطالعات ساختمان ها یا سازه ای که قرار است مورد پادسیل سازی قرار گیرد–

ازی و نتایج پس از انجام ایخ پنج مرحله از مطالعات باید بر اساس نتایج آن ها و ارتباط و محدودیت بیخ روح های پادسیل س
.ایخ مطالعات، گزینه مناسب پادسیل سازی انتخا  شده و مورد طراحی قرار گیرد



اقداماتپیشگیریوحمایتیردمناطقسیلگیر
(681،1394نشرهی      )فرآیندعمومیمطالعاتطرحاهیپادسیلسازی



اقداماتپیشگیریوحمایتیردمناطقسیلگیر

عمومیآموزشوآگاهیافزایشر
آنبامقابلهوروشهایآنآگاهی به مسائل سیل وخساراتر
عمومیآموزشوفنیاطالعاتگسترشر
مفهوموسادهدهندههشدارسیستمیکایجادر

سیلبیمهر5
سیل گیرمناطقدرمختلفبیمه های

سیلبیمهقانونتبیین
سیلخساراتجبرانوبیمهبرایدولتیارانه
بیمه گزارانوبیمهشرکتهایبرایمالیمنابعتاُمین
.نباشیمورکشدرسیلخراشدلحوادثشاهدهرگزاقداماتاینانجامباکهانشاهلل



13:3٠:آزمونونظرسنجیشروعزمان
14:٠٠:پایانزمان

وتکميلاخوانوصحيحكامل،دقتبارانهاييآزمونوسنجينظربرگه هايلطفا:مهمبسیارتذکر
گواهينامهاين صورتغيردر.نمائيدواتساپ٠9398153283شمارهبه14:00ساعتتاحداكثر

نندهكشركتخودباگواهينامهصدورعدممسئوليتونگشتهصادركنندهشركتفردبراي
.مي باشد


