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مقدمه

چونگوناگونیعواملدلیلبهپدیدهاینبروزازناشیخساراتمیزانوسیلوقوعتعدادوحجمشدت،افزایشاخیرسالهایدر

هاالبدشتسیدراقتصادیومسکونیمناطقتوسعهوهواییوآبنوساناتواقلیمتغییر،اراضیکاربریتغییر،جمعیتافزایش

.استدهداافزایشپدیدهاینبهنسبترابینالمللیوملیسطحدرجامعهفیزیکیواجتماعی،اقتصادیآسیبپذیریمیزان

سیلدیدهپباکاملمقابلهپیچیده،طبیعیسیستمهایازبستریدراجتماعی-اقتصادیسیستمهایپیچیدگیبهتوجهبا

میباشدسیالبمدیریتدرغالبپارادایمجامعنگرویکپارچهنگاهیباسیستمدواینسازگاریونبودهامکانپذیر



بهنیازبطوریکهگرددبهداشتیخدماتسطحکاهشومیرومرگ،اقتصادینابسامانی،خسارتبهمنجرکهایواقعهرخداد
.باشدمحلیغیرمنابعازکمكدرخواست

دراقتصادیدالرخسارتتریلیون2.3ازبیشوکشتهنفرمیلیون3.3ازبیش،2010سالبهمنتهیدههچهاردرطبیعیبالیایوقوع
.استداشتهپیدرجهانسراسر

.جانیچهومالیخسارتنظرازچهمیباشد(Flood)سیلایرانجملهازوجهاندرطبیعیبالیایمهمترینازیکی

،ینچ،بنگالدش،هندازبعدآسیادرواستجهانبالخیزکشوردهمینایرانودهدمیتشکیلرادنیابحرانهایتمام%60سیل
استدادهاختصاصخودبهراآسیاچهارممقام

موجهایورارتحدرجهتغییراتاروپادروخشکسالیآفریقادرسیالبها،بروزشکلبهآسیامنطقهدرطبیعیبالیاینوعبیشترین
.استبودهشدیدگرمای

Disasterطبیعیبالیای



اهمیتسیل

یممربوططبیعیبالیایبهمتحدمللسازمانازبخشی•

متحدمللسازمانتوسططبیعیبالینوع41حدود.شود

بقیهازبلئیه4حدودطبیعیبالیایبیندر.اندشدهشناخته

نطوفاوخشکسالی،زلزله،سیلشاملکههستندمهمتر

.است

زلزلهجهاندرطبیعیبالیمهمترین،میالدی1990سالتا•

مهمترینبعدبه1990سالاز،داشترادومرتبهسیلوبود

.شدسیلطبیعیبالیای
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سیلتعریف

اینرد.شودمیانسانیتلفاتیاخساراتباعثوشدهخارجرودخانهبسترازکهاستآبیسطحیادبیمیزانسیل

سیل،گونهنایبه.نیستمهمتعریفایننظرازنکندایجادانسانیتلفاتسیلاگر.استمطرحاقتصادیبحثتعریف

درنندهکمداخلهوالمللیبینسازمانهایقبولموردتعریفاین.شودمیگفته(زاخسارتسیلهای)خسارتیسیلهای

بآسیاشسرمایهوانسانکهاستزاییخسارتسیلهایاست،توجهمورددنیادرعمدتاکهآنچه.استسیالبامور

.بیندمی
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:آمارتاريخچه سيل از نگاه 
سیلویرانگرتاریخجهان15

تلفاتانسانیمرکزسیلسالمیالدینامسیلردیف

هزارکشته500یكمیلیونوچین1931سیلچین1

هزارکشته900چین1887رودزرد2

هزارکشته800چین1938رودزرد3

هزارکشته160چین1975شکستسدبانکیانو4

هزارکشته150چین1935یانگتسه5

هزارکشته120هلند1530سنتفلیکس6

هزارکشته100بیشازویتنام1971دلتایرودسرخ7

هزارکشته100چین1911رودخانهیانگتسه8

هزارکشته80هلندوآلمان1278سنتلوسیا9

هزارکشته60هلند1212دریایشمال10

هزارکشته40گواتماال1949شرقگواتماال11

هزارکشته36بریتانیا11219سنتمارسلوس12

طاعونهزارکشته،بیشترکشتههادراثرابتالبه33چین1954رودخانهیانگتسه13
.پسازسیلجانباختند

1974بنگالدش14
بنگالدشوبرخیکشورهایجنوب

هزارکشته30شرقآسیا

هزاراننفرکشتهبریتانیا،هلندوآلمان21962سنتمارسلوس15

بگونهایاند،آوردهواردبشریجوامعبهراخساراتوتلفاتبیشترینطوفانوسیلطبیعی،بالیایمیاندرمتحدمللسازمانتوسطشدهتهیهآمارمطابق
.استبودهزلزلهازناشیخساراتدالرمیلیارد18مقابلدردالرمیلیارد21بربالغطوفانوسیلازناشیخساراتمیزاندههیكدرتنهاکه



:تاريخچه سيل در ايران

کامالسیلرایب،شرایطنفوذقابلغیراراضیوتندشیببامتعددکوهستانهایوجود،خشكنیمهوخشكاقلیمجملهازماکشوردرخاصجغرافیاییموقعیتبدلیل

.گرددمیمشاهدهجدولدرراویرانگرهایسیلجملهاز.استفراهم

سیلچونهاسیالباینازبرخیدر.کندمیاشارهدادهرخایراندرگذشتههزارهدرکهسیالبموردصدهابهزاده،بزرگوطاهریکتابدرملوینازنقلبه

.کندمیویرانبکُلیتبریزشهردرراخانه3000سیالب1934دروشدهخرابخانه3000قزوین1851سیلدرگردید،ویرانشیرازشهرسومیكمیالدی1668

ی،اطالعاتبانكایندادههایاساسبر.استدیگریارزشمنداطالعاتحاوینیزکشورمراتعوجنگلهاسازمانآبخیزداریمعاونتسیلخساراتاطالعاتیبانك

دیگرنفر2381شدناالثرمفقودونفر739وهزار11شدنکشتهباعث1383لغایت1330سالازواستسالدرریالمیلیارد10000بربالغسیلازناشیخسارات

کشوربهواردهخساراتاما.استشدهتلفدامرأسهزار580ومیلیونیكودیدهآسیبزمانیبازههمیندرکشورمزارعازهکتارهزار300ومیلیوندو.استشده

.استنشدهارائههمهنوزسال12گذشتازبعدبعد،بهسالایناز

استمتعددیسیالبهایوقوعشاهدکشورسالههراگرچه•

کشتهبهمنجرکه1380مرداد20درگلستانویرانگرسیلاما•

همهنوزشدهموطنانازنفر500ازبیششدناالثرمفقودو•

استدادهاختصاصخودبهراکشورسیلفجایعنخستعنوان•

ایرانسیلهایویرانگردر
تلفاتانسانیسالمحلوقوعسیلردیف
کشتهومفقود500بیشاز1380گلستان1
کشتهومفقود300بیشاز1366دربندیاتجریشتهران2
کشته60بیشاز1378نکا3
کشته137757ماسوله4
کشته2138150گلستان5
کشتهومفقود139428البرزتهرانو6
کشتهومفقود138714بازفتوشهرکرد7
کشتهومفقود13948ایالم8
کشتهومفقود13887قم9

بانک اطالعاتی خسارات سیل معاونت آبخیزداری سازمان جنگلها و مراتع کشور



رابربدرحفاظتبرایسیالبمهارایغیرسازههایروشازیکیکردنسیالبضدیاسیلبرابردرسازیمقاومیاسازیپادسیل

.باشدمیسیالبخطردرواقعتاسیساتبهخسارتکاهشوسیل

امکاناهدیدگایندرمتداولیهاروشازاستفادهباکهدرحالیاست،گرفتهقرارتوجهموردترکمکشوردرروشاینازاستفاده

.باشدمیپذیرامکانتریکمهایهزینهصرفباسیلخسارتکاهش

نمودجلبسیلخسارتکاهشدررامستحدثاتوامالكصاحبانومردممشارکتتوانمیهاروشاینازاستفادهبا.

(Flood Proofing)پادسیلسازی



جودعملیاتصورتگرفتهتوسطافرادیاگروهکوچکیازساکنینیكسیالبدشتکهخساراتسیلرادرامالكموتمام
.تعریفمیشودپادسیلسازیکاهشدهد،بهعنوان

استسیالببرایکاهشاثراتمختصراییاسازهایغیرسازهاقداماتبلندمدتپادسیلسازی.

شاملمجموعهایازتنظیماتواقداماتیاستکهدرظاهرساختمانهابرایکاهشیاحذفخسارتسیالبپادسیلسازی
.انجاممیشود

تهرگونهاقداماتسازهایوغیرسازهایدرساختمانها،تغییراتیاتنظیماتدرساختمانهاکهباعثکاهشیاحذفخسار
سازیپادسیلسیالببهامالك،اموالغیرمنقول،تاسیساتبهداشتیوآبرسانیومحتویاتداخلآنهامیشود،تحتعنوان

.تعریفمیشود(ضدسیلگرداندنمستحدثات)
(گوینددرمحلمستحدثاتدربرابرخسارتسیالبراپادسیلسازیمحافظت)

پادسیلسازیریفاتع



مقاومسازیدربرابرسیلاقداماتانواع

شخصیوصنعتیعمومی،هایساختمانازحفاظت

شهریخدماتتجهیزاتوهاسازهگاز،وآبلولهخطوطها،آهنراهوهاجادهمانندزیربناییتاسیساتازحفاظت

اضطراریشرایطدرراهنماییوهدایتتمهیدات

تسهیالتهدایتوراهنماییمسیرهایتخلیهونواحیامنبرایمردمودامهاوتعلقاتآنان،•

(سیلوقوعیاقبلاز)بهتجهیزاتدرزمانوقوعسیل(مثلجادههاوپلها)تمهیداتبرایدسترسیمطمئنایجاد•

.امنمناطقدرسیلذخیرهوبهداشتیاصولآب،عرضهچونتسهیالتیبهدسترسی•

سیلبرابردرکشاورزیسازیمقاوم

استفادهازمحصوالتکشاورزیکهمیتوانقبلازشروعفصلسیالبآنهارادروکرد،•

ازمحصوالتمقاومبهسیلمانندبرنجساقهبلندشناور،استفاده•

.ذخیرهکاملموادغذاییقبلازفصلسیالبتسهیالت•

یوساختمانهاآنهابرایمناطقمسکونحالتاکیداقداماتپادسیلسازیبااینکهمطابقباتقسیمبندیباالدامنهوسیعیازمستحدثاتراشاملمیشود،بااین
.میباشد
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ضرورتانجاماقداماتپادسیلسازی

برایجلوگیریازخسارتبهاموالومستحدثاتافراد-1

برایکاهشقطعفعالیتهایعادیدرزمانوقوعسیالبوبعدازآن-2

ناوببرایفراهمنمودننیازهایامنیتیوبهبوددراقتصادورفاهاجتماعیدرمنطقهایکهسیالبهابهصورتمت-3

.اتفاقمیافتند
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مفاهیموروشهایکلیاقدامات

مرتبطباسیل
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تفاوتمهارسیالبومدیریتسیالب

:سیالبمهار•

کاهشیارفعراسیلتخریبیاثراتشده،طراحیهایسازهازبرداریبهرهوآوردنفراهمباکهخاصیفرایندهای

وجیهتاقتصادیلحاظازکهحدیتاسیالبجریاندرتاخیریاسازیمحدودظرفیت،افزایشانحراف،باامراینکهدهد

.شودمیانجامباشدپذیر

:سیالبمدیریت•
کندمیتعدیلراآنازناشیخسارتوسیالبگسترشکهشودمیاطالقسیالبمهاردرفراگیریهایفعالیتبه.

قتصاداومحیطها،انسانرویبرسیالبآورزیاناثراتکاهشمنظوربهمدیریتیوریزیبرنامهمختلفهایفعالیت
وقوعازبعدوسیالبوقوعحیندربحرانمدیریتپیشگیری،جهتدرکههاییفعالیتکلیه.باشدمیمنطقهیكدر

گیرد،میانجامسیالب
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اقداماتمدیریتسیل

دائمیاقدامات

شودمیبسیالخطرشرایطدرماندگارتغییراتیباعثکههستندفیزیکیمستقیمعملیاتازدستهآندائمیاقدامات

موقتیاقدامات
.باشندمیهاسیالبوسیلمکررحوادثوقوعزماندرموجودشرایطکنندهدرماننوعیبهموقتیاقدامات
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برنامهریزیقبلازوقوعسیالب

شکاهوسیلوقوعازناشیتهدیداتوخطراتتمامبرابردرمحافظتوجلوگیریشاملسیلوقوعازقبلاقدامات

فتخفیاقداماتعنوانتحتوشودمیحادثتربیشسیلکهاستمناطقیدرپذیریآسیبعواملوسیلصدمات

.شودمیشناختهسیالب

تخساراکردنحداقلمنظوربهایغیرسازهوایسازهمختلفهایگزینهتحلیلشاملسیلوقوعازقبلاقدامات

.باشدمیسیل

وسیالبنمودنمنحرف،بندهاسیل،خاکریزها،تاخیرىومخزنىسدهاىقبیلازسیالبمهاراىسازههاىروش

تربیشادىاقتصهاىزیانوشدهمواجهشکستبامواردبعضىدراندبودهمتداولتربیشتاکنونکهبرسیلهایکانال

لسیتوسعهازجلوگیرییاسیلوقوعکاهشبرایعموماهاروشاین.اندداشتهپىدرمحیطىزیستمخربآثارو

گیرندمیانجامزدگی
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برنامهریزیقبلازوقوعسیالب

هاشرواین.هستندبهترىعملکردداراىکهانددادهنشاناندشدهمرسومتربیشاکنونکهاىغیرسازههاىروش

.روندمىکاربهسیالبخودکنترلجاىبهسیالبباتماسکنترلمنظوربه

اىویژهتاهمیازسیلبیمهواراضىکاربرىکنترل،امنمکانبهانتقالوجابجایى،زیساپادسیلقبیلازاقداماتى

اندشدهبرخوردارسیلکنترلریزىبرنامهدر

زیستتاثرانیزآنتبعبهباشد،میبزرگساختمانیهایفعالیتفاقداصلدرکهمدیریتییاایغیرسازهاقدامات

.دارندتریکممحیطی

سازهاتاقدامبامقایسهدرراتریبیشقانونیوسازمانیاجتماعی،اقتصای،هایجنبهمعمولطوربهاقداماتنوعاین

گیرندمیبردرای
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مدیریتبحراندرهنگاموبعدازوقوعسیالب

.ذیردپمیصورتسیالبوقوعازبعدیاوسیالبوقوعهنگامدرسیالببامقابلهراستایدرکهاستاقداماتیشامل•

:ازعبارتستاقداماتاین•

سیالبوقوعزماندردشتسیالبوضعیتازمنطقیارزیابی

سیالبمهارتاسیساتازبرداریبهرهمدتکوتاهمدیریت

مهموزیربناییتاسیساتازبرداریبهرهمدتکوتاهمدیریت

سیالبآبسطحآوردنپایینوتخلیه

شدهیادمواردباارتباطدرمردمآموزش

سیلازناشیجراحاتوصدماتمالی،وجانیخساراتوهازیانازجلوگیریبرایاضطرارییهاالعملعکس

رسانکمكهایگروهتشکیل

غیررسمیورسمیرسانیاطالعمراکزطریقازهشدارورسانیاطالع

نجاتودادامهایگروهوسیلهبهگیرسیلمناطقازمردمتخلیهمانندسیلصدماتازجلوگیریبرایییهابرنامهگذاشتناجرابه

17



سیالبمدیریتبحراندرهنگاموبعدازوقوع
اقداماتموقتبرایکمکردنخطراتسیل

شنیهایکیسهبردنکاربه

حرکتقابلحصارهای

سیلمحلیتخلیهیاحیواناتوهاانسانکردنجابجا

سیلمحلازخارجومحلدرمختلفموادواشیاازمحافظت

گازهایشیربستن

ندادیدهصدمهیاشدهمفقودسیلاثردرکهوسایلیواشیامواد،حیوانات،،هاانسانکردنپیداوکردنمحافظت. 18



ارتباطپادسیلسازیباسایرروشها

شودمیبندیدستهسیلوقوعازقبلریزیبرنامهدرایغیرسازههایروشجزوسازیپادسیلروش.

لسیتخریبیاثراتکاهشبرایمختصرایسازهیاایغیرسازهبلندمدتتدابیرازاستعبارتسازیپادسیل

(سیالبوقوعازقبلریزیبرنامهاقدامات)

سازههایروشمثلکهآننهکنند،میعملسیلجریانخاللدرخسارترفعیاکاهشبرایهاسازهروشایندر

کنندمهاریامنحرفراسیالبجریانخودای

ضدهایهپارچازاستفادهیاحرکتقابلحصارهای،شنیهایکیسهبردنکاربهنظیرسازیپادسیلاقداماتازبعضی

.شودمیعملواردوداشتهنقشسیلبحرانمدیریتدرسیالبوقوعزماندرسیالب
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یكدرسیلخطرزایعواملبرابردرهاساختمانکردنپایداروسازیپادسیلباسیالبمهاربهمربوطاقدامات
.باشندمیامتداد

وسعتناحیه:مهارسیالباختالفحایزاهمیتبینپادسیلسازیویك

اثرخصیمشزیربناییتسهیالتیاروستایكمنزل،چندیایكبهکهداردتمرکزمحلیتمهیداتبرسازیپادسیل
کند،می

چندهکتریوسیعنواحیداخلزیربناییواقتصادیاجتماعی،هایفعالیتازمحافظتکهاستاقدامیسیالبمهار
.دهدمیپوششگیرد،میبردررااستانکلیاوشهریكیاروستا

20

ارتباطپادسیلسازیباسایرروشها



روشهاواقداماتپادسیلسازی

21



سازیساختمانهاوابنیههامرتفع-1

شودمیانجامروشایندرکهاستاقداماتیجملهازصلبیهادیوارهوپایه،شمع،خاکریزداثاح.

کهودشآنسرعتافزایشیاوسیالبارتفاعافزایشموجباستممکنهادشتسیالبدرارتفاعافزایشگونهاین

.یافتخواهدافزایشسیالبتخریبپتانسیلصورتایندر

ودشسیالبسرعتافزایشوسیلعبورمقطعشدنکوچكباعثاستممکنصلبهایدیوارهیاوخاکریزاحداث.

خواهدایجادآبعبورمقابلدرسدیهاستونبینما،خاشاكوخارویالوگلتجمعصورتدرپایهوشمعاحداث

.شودمیآبارتفاعوسرعتافزایشموجبوشد
22



خاکریزاحداث-2
خاکریزیوسیلهبهپستنقاطارتفاعافزایشیاوتربیشارتفاعبامناطقرویبرابنیهساختن

پایداریوتراکمروانگرایی،وخاكریزشقبیلازخاكمشخصاتبهتوجه

شدهاحداثخاکریزهایمحافطتجهتچینسنگازاستفاده

(استنیازایدورهالیروبی)خاکریزهاازبعضیدرزهکشیسامانهطراحیلزوم

23



نماییازافزایشارتفاعساختمانبهوسیلهخاکریزی

24



سازیبهوسیلهاحداثشمعها،پایههاودیوارههایصلبمرتفع-3

دیوارهوهپایشمع،طریقازسازیمرتفعازکرداستفادهخاکریزیوسیلهبهسازیمرتفعازتواننمیکهشرایطیدر
.شودمیاستفادهصلبهای

باخاکریززااستفاده،باشدنداشتهوجودارتفاعافزایشبرایکافیمصالحکهشودمیتوصیهمواقعیبرایهاروشاین
پارکینگلقبیازمقاصدیبرایساختمانزیرینفضایازباشدنظردریاونباشدپذیرامکانسیالبمشخصاتبهتوجه

.شوداستفاده

ردبگیقرارانتظارموردسیالبسطحازباالترکفکهجاییتاشودمیبناهاستونرویبرخانههاروشایندر

شودمیفراهمپلهوسیلهبهخانهبهدسترسی.

کنندتحملراساختمانبرواردهیدرولیکیفشارهایکهباشدایگونهبهبایدهاستونطراحی

25



استفادهازشمعبرایافزایشارتفاع
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مرتفعسازیبهوسیلهاحداثشمعها،پایههاودیوارههایصلب-3

ازبلقبایدلذابود،خواهدبناییمصالحبایهاسازهازترکمچوبیهایسازهبرایهاساختمانسازیمرتفعهزینه
.داشتنظردرراآنمالیمسایلسازی،پادسیلبرایمناسبروشانتخاب

داردوجودگرفتگیآباحتمالکهکفهمطبقهازکهتفاوتاینبااستمعمولیهایخانههمانندهاخانهاینساخت
سیلبروزصورتدرکهشودمینگهداریوسایلیآندروشودمیاستفادهانبارعنوانبهیاونشدهایاستفاده
نیایدوجودبهسنگینخسارات

کمهایقسمتکهشودمیبناایگونهبهسازهنیزصلبهایدیوارهازاستفادهباشیبرویبرسازیساختماندر
ازاالتربمسکونی،هایقسمتاماباشدحداقلسیالبخسارتمیزانکهگیرندمیقرارطوریپارکینگمثلتراهمیت
.دارندقرارمبناسیالبسطح

گرددتعبیهمتفاوتهایجهتدرآبخروجوورودبرایمنافذیبایدصلبدیوارهایدر.
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دیوارههایپیرامونیاحداث-4
اثاحدسازهازمشخصیفاصلهدرواستفادهنظرموردموقعیتبهآبورودازجلوگیریبرایسازیپادسیلهایدیواره•

.شودمی

تصلمساختمانهمسایگیدرمرتفعمناطقبهیاوشونداحداثساختماناطرافدرکاملطوربهتوانندمیهادیوارهاین•
.شوند

:کردبندیطبقهدستهدوبهتوانمیراهادیوارهاین•

طبیعیمصالحباهایدیواره1.

دیواره. ساختمانیمصالحباهای2

شودمیساختهماسهورسخاكنظیرمصالحیازطبیعیمصالحباهایدیواره.

رودمیکاربهبتنوسیمانیهایبلوكوآجرساختمانی،مصالحباهایدیوارهدر.

کردکنترلراآبنفوذوتراوشبتوانتاشوداستفادهزهکشهایپمپازبایدهادیوارهاینبرای.

شودمجهزدریچهیكبهبایدشودمیایجادهادیوارهایندرکه(شکاف)بازشدگیهر.

28



:هادیوارهانواع

خاکریزهای. بزرگ1

سکوهای. خاکیشیروانی2

دیواره. بتنیوفوالدیهای3

شودمیساختهمحلدرموجودمصالحبامعموالکهاستاینخاکریزهامزیت

(طرفهربرایخاکریزیافقیمتر3عمودیارتفاعمتر1هر)کنندمیاشغالرازیادیبسیارفضایاما

نشوندشستهسیالباثردرتاشوندحفاظتچنینهموفشردهکامالبایدخاکریزها.
29

احداثدیوارههایپیرامونی-4



دراینشکلبه-الف
اقرارگیریمنافذدردیوارهه

.توجهشود

طبقهاولساختمانبه-ب
اصانباریاختصپارکینگیا
استدادهشده

ترازدرورودیوپنجره-ج
هاباالترازسطحسیالب

داردمبناقرار

ساختمانسازیبرروی-د
شیببادیوارههایصلب
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نمونهایازخاکریزهاوسکوهایشیروانیخاکیاجراشدهدرزمانوقوعسیالب
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نمونهایازدیوارههایفوالدیوبتنیاجراشدهبرایپادسیلسازی
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نکاتقابلتوجهدرطراحی،ساختواستفادهدیوارههایپیرامونی

اشدبنداشتهوجودخاکریزاحداثبرایکافیفضایکهشودمیاستفادههاییمکاندرفوالدیوبتنیهایدیواره.

کهیکیهیدرواستاتفشارهایبرابردروکنندجلوگیریآبنفوذازتاشوندمهاروبندیآبکامالبایدهادیوارهاین

.باشندداشتهکندمقاومتمیواردآب

هادیوارهمحدودهداخلسطحیهایآبتخلیهبرایسیل،وقوعزمانمدتو(تخلخلمانند)خاكمشخصاتبهبسته

باشدداشتهوجودهادیوارهطرفآنبههاآبهدایتبرایپمپوزهکشیسامانهبهنیازاستممکن

اینغیردرباشندداشتهمتر3ازباالترارتفاعینبایدشودمیساختهمهندسیمحاسباتانجامبدونکههاییدیواره

.آورندوجودبهباریفاجعهمسایلوشدهتخریباستممکنصورت

بایدزیرزمینداراییهاساختمانمورددراماکردمحافظتهادیوارهاحداثتوسطتوانمیراهاساختمانانواع

.مستعدترندآبنفوذبهزیراداشتتریبیشدقت

یکیهیدرواستاتفشاروآبترواشازتاشودساختهساختمانازدوراستممکنکهآنجاتاسازیپادسیلهایدیواره

.شودکاستهساختمانفونداسیونبروارد
33



گذریطبقههمکفساختمانهاآب-5

برابردرهاساختمانسازیایمنبهاقدامخشكسازیپادسیلومرطوبسازیپادسیلطریقدوبهروشایندر
.نمایندمیسیالب

استساختمانبهآبوروداجازهدرمرطوبسازیپادسیلوخشكسازیپادسیلتفاوتترینمهم.

واستفادهکمهایقسمتبهحتیساختمانبهآبورودمانعگرفتهصورتاقداماتخشكسازیپادسیلروشدر
.شودمیغیرمسکونی

مرطوبسازیپادسیلروشدراستبدیهی).کندمیعبورساختمانزیرازسیالبمرطوبسازیپادسیلروشدر
(.شودگرفتهنظردرسیالبعبوربرایالزمتمهیداتباید
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روشپادسیلسازیمرطوب

ساختماناصلییهاقسمتکهطوریبه،ساختمانپایینسطوحازآبشدهکنترلعبورامکانشدنفراهم:هدف•

.گیرندمیقرارمبناسیالبسطحازباالترسکونت،برای

یابدمیکاهشساختمانبهواردههایآسیبوخرابیاست،یکسانسازهدرسیالبخروجیوورودیفشارچونحالتایندر

دیدخواهندجدیآسیبآناجزاوسازهبیفتداتفاقمبناسیالبسطحازباالترارتفاعیباویژههایسیالبکهصورتیدر

باشندآبضدبایدگیرندمیقرارمبناسیالبسطحازترپایینکهساختمانازهاییقسمت.

گردندتعبیهسیالبسطحازباالترسطوحدربایدبرقپریزهایوکلیدهامانندحساساجزای

دباشداشتهبردرزیادیهزینهیاونبودهپذیرامکانخشكسازیپادسیلروشاجرایکهگرددمیاستفادهزمانیروشایناز.

قوعوهنگاموسایلازبرخیجابجایییبراکافیزمانبایداماشوداستفادهتواندمیزیرزمین،دارایهایساختمانبرایروشاین

.باشدداشتهوجودسیل 35



مشخصاتساختمانقبلوبعدازپادسیلسازیمرطوب
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مرطوبایازروشپادسیلسازینمونه

37

میمشاهدهطورکههمان
سایروبرقپریزهایشود

سطحازباالتروسایل
اندهشدتعبیهمبناسیالب

کنار)سیالبخروجیو
تخلیهبرای(صندلی
دهشگرفتهنظردرسیالب
.است



روشپادسیلسازیخشك
دشومیانجامساختمانداخلبهآبنفوذبدونسیلبرابردرسازهمحافظتمرطوب،سازیپادسیلروشبرخالفروشایندر.

انساختمکردنآبضدبرای،عایقهایپوششازاستفاده،دیوارهاکردنبندآبوکاریهبتون،دیوارکشیقبیلازاقداماتی
.شودمیاستفاده

هستندبیشتریعمرومقاومتدارایکهشودمیاستفادهنیزنانوفناوریازجدیدهایروشدر.

مودناشارهتوانمیضدآبیهاپانلومحافظیهاپوششازاستفادهقبیلازاقداماتیبهنیزدرهاوهاپنجرهکردنآبضدبرای

شودنمیتوصیهزیرزمیندارایهایخانهبرایخشكسازیپادسیلروش

باشدنداشتهوجودسازیپادسیلهایدیوارهاحداثبرایکافییفضاکهشودمیتوصیههاییمکانبرای.

خودبندیآبخاصیتزمانطولدروآبفشاردرمقابلاکثراکهداردوجودهاعایقازاستفادهباارتباطدرمشکالتیروشایندر
.دهندمیدستازرا 38



انواععایقهایآب

آبهایعایقانواع

پوشش. (شودمیآبنفوذمانعخارجییغشایكوسیلهبهکهاستپلیمریموادوایزوگامنظیرهاییعایق)هادهنده1

نفوذکننده. (شودمیهاآننفوذناپذیریموجبموجودفرجوخللپرکردنباوکندمینفوذمواددرونبهآب)ها2

جودوبندیآبخاصیترفتندستازوخوردگیتركاحتمالخورشید،نوربرابردرداشتنقراردلیلبههادهندهپوششبرای
.باشدمرتبصورتبههاآننگهداریوتعمیربایدودارد

رفتنستدازاحتمالواکنش،صورتدرندهند،واکنشمحیطدرتاشوندانتخابمحیطیشرایطبامتناسببایدنیزهانفوذکننده
.داشتخواهدوجودیبندآبخاصیت

39



ضدسیالبپارچههای

استسیالبضدپارچهروشخشكسازیپادسیلدرجدیدروشیك.

گرددمیاستفادهشود،میمحکمدیواربههاییچنگكوسیلهبهکهآبضدهایپارچهازروشایندر.

گرددمیآبنفوذمانعکهشودمیاستفادهمخصوصیهایزیپازساختمانبهاتصالیهامحلدر.

شودمیجمعمخصوصهایداکتداخلدرنیزهاپردهاینکندمیفروکشآبکهزمانیدر.

باشدداشتهوجودتجهیزاتنصبیبراکافیزمانبایدروشاینازاستفادهمنظوربه.

ادهاستفساختمانیمجموعهیكبندیعایقبرایدیگرهایروشهمراهبهیاتنهاییبهاستممکنضدسیالبهایپارچه

.شود

تاستشخیصقابلراحتیبههاپارچهایندرموجودنقایصوشودمینصبضرورتهنگامبهفقطضدسیالبهایپارچه

.استمشکلهاآندریابیعیبوهستنددائمیهایعایقهانفوذکنندهوهادهندهپوششکهدرحالی
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استفادهازپارچههایضدسیالبدرپادسیلسازیخشك

41



(پوششدهندهخاکریزها)استفادهازپارچههایضدسیالببهعنوانکمكکننده

42



شناورخانه-6

بماندشناورآببررویتواندمیکهاستایسازهشناورخانه.

استطبیعتازناشیکهمشکلیحلبرایطبیعیانرژییكازچونرسدمینظربهمعقولمحیطینظرازطرحاین
.کندمیاستفاده

شودمیتقسیمدستهدوبهشناورهایخانه:

.کنندحرکتافقیوعمودیجهتدودرقادرندکهشناوریهایخانه-1

.بروندپایینوباالتوانندمیفقطوشودمیجابجاقائمجهتدرفقطکهشناوریهایخانه-2

کنندتامینراالزمشناورینیرویبتواندتاداشتخواهدخاصیطراحیهاخانهاینزیرزمینوپی.
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آببندیسپرهای-7

نممککهبازشوهاییتماموپنجرهدر،قبیلازبازشوهاییوشودمیدادهپوششضدآبمصالحباخانهدیوارهایروشایندر

.شودمیبندیآببگیرندقرارسیلتاثیرتحتاست

یکافمقاومتازوباشدضدآبکهجنسیهرازتوانمیالبته،استآلومینیومواستیلازمعموالبندآبهایپوششجنس

.نموداستفادهباشدبرخوردار

باشدباالآنوقوعخطریابودهالوقوعقریبسیلکهشودمیاستفادهزمانیبندیآبهایپوششایناز.

نکندوذنفساختمانداخلبهآبکهشوندبندیآبدرزگیروواشرباایگونهبهوباشندنصبمحلنزدیكبایدهاپوششاین.
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هنمونهایازسپرهایقابلاستفادهبرایآببندیبازشوهاییازقبیلدروپنجر
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هنمونهایازسپرهایقابلاستفادهبرایآببندیبازشوهاییازقبیلدروپنجر
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بندمتحركسیل-8

ازلیدالیبهخاکریزهاوثابتبندهایسیلاحداثکهگیرندمیقراراستفادهموردهاییمکاندرمتحركبندهایسیل
.نباشدقبولقابلنیازموردفضایوزیباییقبیل

راشدنستهبوبازامکانکهاستمفصلیوبتنیقطعهیكشاملکههستندتاشوبندهایسیلبندها،سیلاینازاینمونه
.دهدمیبتنیقطعهبه

بودخواهدپاییناندازیراهسرعتشود،بستهوبازبایدکهایقطعهباالیوزنبهتوجهباسامانهایندر.

ندارندکاربردزیادارتفاعباهایسیالببرایمتحركبندهایسیل.
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سپرآببندمفصلیدردوحالتبازوبسته
(دپانلبتنیمورداستفادهدرکفپیادهروبههنگامسیلبهعنوانسپرآببندعملمیکن)
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سیلبندپردهای

داردرارفتنپایینوباالقابلیتکهاستایپردهبندسیلمتحركبندهایسیلازدیگرنوع.

استمناسبکمعمقبایهاسیالببرایروشاین.

باشندمیسبزفضاهایدروهاخیابانکنارروها،پیادهقبیلازمختلفیهاموقعیتدربودناجراقابلبندهاسیلاینمزایایاز.

باالستروشاینتجهیزاتنگهداریواجراهزینه.
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سیلبندپردهایقبلازوقوعوهنگاموقوعسیل
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آببنددرب-9

کشوییومفصلیسپرهایشبیهبندآبهایدربعملکرد
.نداردجانبیوسایلنصببهنیازکهتفاوتاینبااست

دردائمیصورتبهکهاستآنروشاینآشکارهایمزیتاز
وسایلنگهداریبرایمجزاییمحلبهنیازوبودهنصبمحل

.نداردخطرمواقعدراجزانصبوسازیپادسیل

تمامیدرساختمانشود،استفادهبندآبهایدربازچنانچه
.باشدمیایمناست،سکنهازخالیکهزمانیحتیشرایط

یباالقیمتوهاآنسنگینیبهتوانمیهادرباینمعایباز
.کرداشارهآن

51



بندنمونهایازدربآب
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.یشوددربآببندکهدرمناطقساحلیبهمنظورنگهداشتنسیالبدرخیابانهاینزدیكساحلاستفادهم
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انتقالساختمانومکانتغییر-10

دارداستفادهحملقابلهایپیباساختهپیشهایخانهمورددرتربیشروشاین.

دهندمیانتقالسیالبخطرمنطقهازخارجوترمرتفعمناطقبهراخانه،سیالبازماندناماندرمنظوربه.

شودمیمنتقلدیگریمکانبهمخصوصماشینیكوجكوسیلهبهخانه.

داردخانهالانتقمسیروانتقالنحوهخانه،طراحینوعشکل،اندازه،نظیرمختلفیشرایطبههاخانهانتقالگونهاینامکان
.استباالییهزینهدارایمعموالو

شودمیاستفادهباالخطربامناطقدرروشاین.
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انواعاقداماتپادسیلسازی

اقدامات. هاساختمانبرایسازیپادسیل1

اقدامات. زیربناییتاسیساتسازیپادسیل2

تمهیدات. اضطراریشرایطدر3

پادسیل. کشاورزیاراضیسازی4
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پادسیلسازیساختمانها
:هاساختمانسازیمقاومدر

داردارزیرزمینیهایآبباالیایستابیسطحباراسیالبیشرایطتحملتوانساختمانپیکهشدمطمئنبایداوال.

تهداشمقاومتآبجریانازحاصلنیروهایوامواجفشارها،سیالبباالیترازمقابلدربایدبلندهایساختمانثانیا
.باشند

سیلازناشیهایتنشراحتیبهگیرندمیقراراستفادهموردهاساختماندراکنونهمکهفوالدییابتونیهایاسکلت
.کنندمیتحملرا

خسارتیسیالبمواقعدرکهنموداستفادهغیرهوانتظارهایاتاقنقلیه،وسایلپارکینگبرایتوانمیراکفهمطبقه
.نشودواردچندانی

گیرندقرارکفهمطبقهدرنبایدهرگزامکانصورتدرارزش،باصنعتیاسیساتت.

(بهداشتیمراکزویژهبه)باشدپذیرامکانراحتیبهبایدسیالبیمواقعدرساختمانبهدسترسی:مهمنکته
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:شودچهاردرجهتقسیممیبهمقاومسازیساختمانهادربرابرسیل

در. .رفتخواهندباالترطبقاتبهصرفاساکنینوگرفتخواهدسیلراکفهمطبقهسیل،زمان1

تراز. بزرگهایسیلکهگیردمیصورتوقتیفقطگیریسیلوشودمیبردهباالمشخصسیلترازتاکفهمطبقه2
.باشدپیوستهوقوعبه

ساختمان. .شودمیحفاظتآناطرافدر(اضطراریشرایطدر)شنهایکیسهازاحداثیهایدیوارهبا3

ساختمان. .استشدهاحداثتیرکوبیاسکلتبروبودهسیلازمصونهمیشهکهگیردمیقراراینقطهدر4
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سازیبرایساختمانهاراهبردهایپادسیلبرخیاز

هستندسیلآخرینترازازباالتر(متر3مثال)اندکیکههاییزمیندرهاساختماناحداث.

برابردرربهتمقاومتایجادبرایهادیوارهدرضربدریفوالدیهایکابلوآهنیگالوانیزههایلولهیابتنیهاینبشیازاستفاده

تندبادهاوسیلهایجریان

کهساعتی24حداقلبرایمنزلاهالیپناهگاهوشدهتهیهکاالهایوخامموادذخیرهبرایمرتفعهایقسمتوسکوهااحداث

باالستحددرسیلتراز

استمحتملزیرزمینیآبسطحآمدنباالکهمواقعیدرهاخانهپیکردنتقویت

منازلاطرافدر(نکندتجاوزمتریكازکهخاکیمصالحیاومتر0/5ازترکمارتفاعیباکهبتنییاآجری)کوتاههایدیوارهتهیه

سیلازآنوسایلوخانهحفاظتبرای

بتنیوفلزیهایشمعیاوچوبیهایپایهرویبرهاخانهساخت

ماسهجایبهرسآجر،جایبهبتنیهایبلوك:مثالبرایسیل،بهمقاوممصالحازاستفاده.
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پادسیلسازیساختمانهایساحلی

قمناطازتربیشفرسایشوبادسیل،نظیرعواملیتوسطهاساختمانبهخسارتوتخریبقدرتساحلیمناطقدر
.استغیرساحلی

:برشمردتوانمیساحلازدورتاسیساتبهنسبتدارندقرارسواحلکناردرکهتاسیساتیبرایرازیرهایتفاوت

استنواحیدیگرازترمخرببسیارساحلیمناطقدرامواجتاثیروسرعتسیالب،سطح.

شودمیهازیرساختوهاجادهزمین،تخریبچنینهموهاساختمانبهصدمهموجبساحلیفرسایش.

استنیازتریمحکمهایساختمانبهلذااست،مناطقدیگرازتربیشمعموالساحلیمناطقدربادسرعت.

دارندوجودایدورهصورتبهساحلیمناطقدرپوسیدگیوفرسایشباد،باهمراههایباران.
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ساحلمهمبرایطراحیساختمانهادرکنارنکات
باشدفرسایشتحتساحلینواحیوباالخطربامناطقدرساختمکاننباید:ساختمحلانتخاب•

نیرویایشافزباعثشیروانىکنارگوشسه،(بودنآویزان)زدگیبیرونکم،شیبباهایسقفازاستفاده:ساختمانشکل•
.شدخواهدبادباالیهایسرعتدرباالبرنده

ایدارهاسقفاستبهترهاساختمانطراحیدر.شوندواژگونساحلیمناطقدرتوانندمیباریكوبلندهایساختمان•
.باشندهرمیشکلبهومالیمشیب

.باشدساحلدرسیالبسطحازباالتربایدطبقهترینپایین:ارتفاعحداقل•

:فونداسیوندرمانعازاستفادهعدم•

ردکایجادمانعخالیفضاهایدرنبایدوشوداستفادهمهاربندهمراهبهبازفونداسیونوهاپایهازساحلیهایسازهدر.

یابدکاهشممکنحداقلبهیاوگرددخودداریدیوارساختازهاساختمانفونداسیوندر.

تهبسموجباستممکنزیراشود،اجتنابمتفرقهتجهیزاتووسایلدادنقرارازسیالبسطحازترپایینفضایدر
.شودمضاعفهایخرابیبهمنجروشدهسیلعبورراهشدن
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نکاتمهمبرایطراحیساختمانهادرکنارساحل

:فونداسیون•

باالییقاتطببهزمیناززلزلهنیروهایوبادانتقالوماسهوشنانباشتوسیالبامواج،برابردرهاپایهبودنمقاوماز
.نمودحاصلاطمینان

بمانداماندرسیالبفرسایشوشستگیآبازتاباشدعمیقکافیاندازهبهبایدفونداسیون.

:اتصاالت•

درکهاشندبمیفونداسیونبهدیوارودیواربهدیوارسقف،بهدیوارسقف،بندیتختهاتصاالتشاملکلیدیاتصاالت•
.شونداجرااستانداردصورتبهوآوردهاتصاالتاینجزییاتبایدنقشه

داخلبهآبنفوذشدیدهایبارانوسیلهنگامبهتاگیرند،قرارنظرمداتصاالتاجرایدربندیآباصولباید•
.باشدنداشتهوجودساختمان
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نکاتمهمبرایطراحیساختمانهادرکنارساحل

:بیرونیدیوارهای•

باشندمقاومآببرابردرچنینهموامواجازناشیضرباتوبادبرابردربایدبیرونیدیوارهای.

:ایشیشههایپنجرهودر•

باشندبرخوردارکافیمقاومتازبایدهاشیشهشدید،بادهایبامناطقدر.

:درزگیرهاوموانع•

شوندبندیآببایدبازشوهادیگرودرهادیوارها،ها،سقف.

شودمیساحلیمناطقدربادباهمراهبارانرطوبتنفوذکاهشموجببازشوهادردرزگیرهاازاستفاده.
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نکاتمهمبرایطراحیساختمانهادرکنارساحل

:سقف•

ادبدرکهمصالحیازاستفاده.آیدعملبهکافیدقتسقفساختدربایداستشدیدبادکهساحلیمناطقدر
.باشندنمیمجازسقفدردارندشدنجدااحتمال

:هاسقفساختشکل•

قاومتمایجادباالبرندهنیرویبرابردرکهباشدایگونهبهبایدهاآنزدگیبیرونوهاسقفاتصالنحوهوطراحی
.کنند

:ساختمانیمصالح•

مقاومبترطووخوردگیبرابردروباشندآبضدبایدطراحیسیالبسطحازترپایینسطوحدراستفادهموردمصالح
.شوندمحافظتخوردگیازبایدنیزفلزاتتمامی.باشند
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نکاتمهمبرایطراحیساختمانهادرکنارساحل

:مکانیکیوالکتریکیتجهیزات•

درتاندباشداشتهارتفاعزمینسطحازبایدپذیرآسیبوسایلدیگرومکانیکیوالکتریکیتجهیزاتوهاجعبه
.نبینندآسیبسیلهنگام

شوندمحافظتبادبرابردربایدوسایلاین.

:کیفیتکنترل•

.دارداهمیتبسیارموفقسازوساختدرکیفیتکنترلوساختهنگامبهبازرسی•
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موقعیتساختدرکنارساحلباتوجهبههزینهها،خطراتوخسارات
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:آیدوجودبهاستممکنتاسیساتاینبرایزیرهایآسیب

ریزندفروورفتهسیلزیرخاکریزهااستممکنسیلوقوعزماندر.

ببینندآسیبشدتبهامواجبرخورداثردرساحلیخاکریزهایتاجوجانبیهایشیب.

ریزدفروپلپایهیاوپیسیل،ازناشیفرسایشعلتبه.

نکنندعملپیزیرشستگیآبیافرسایشاثردرگذرهاآب.

ریزدفروخاکریزهاشستگی،آبوترآوشوخاکریزهاطرفیكدرآبترازافزایشعلتبه.
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تاسیساتزیربناییسازینکاتقابلتوجهدرمقاوم

باشندتفادهاسقابلیاو(پمپاژایستگاهمانند)بمانندباقیبرداریبهرهحالدرسیالبیدورهدرزیربناییتاسیسات
.(جادهیكمثل)

شودحداقلیاباشدنداشتهوجودسیلفروکشازپسهاخرابیترمیمهزینه.

بهجرااازپسترجیحاوباشدبنااحداثوطراحیازالزمیجزوبایدسیلبرابردرزیربناییتاسیساتسازیمقاوم

.نشوداضافهطرح

ستاسیلسازیمقاوماقداماتبودنبخشرضایتدرکلیدینقطهیكزیربناییتاسیساتازمناسبنگهداری.

داردحیاتیاهمیتسیلهایسازیمقاومتمامیدروسازساختکیفیت.

67



هاسازیخاکریزها،جادههاوراهآهنمقاومنکاتقابلتوجهدر

گذرهاآبوهاپلزیرآبمجاریاززداییرسوببهتوجه

آبرفتی،مصالحپیچیدگیوگوناگونیآوردنحساببهوخاكمکانیكهایآزمایشبهتربیشتوجه

سیلجریانشرایطباانطباقبرایگذرهاآبوهاپلهایطراحیاصالح

خاکریزهابهترتراکم

سیلهایجریانیاوامواجبرابردررودخانهخاکریزهایشیبازحفاظت

گذرهاآبدریچهشدنبستهوبازریزیبرنامهموضعی،هایگذرآبقبیلاززیربناییتمهیداتترکیبازاستفاده
گیریسیلدرتاخیربرای
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سامانههایخدماتشهرینکاتقابلتوجهدرمقاومسازی

ازنمخآب،خانهتصفیهآب،انتقالخطوطآبگیری،سامانهنظیرفاضالبآوریجمعوآبتامینتاسیساتسازیمقاوم

باراحیطزماندربایدفاضالبخانهتصفیهوفاضالبآوریجمعشبکهآب،توزیعشبکهوپمپاژهایایستگاهآب،ذخیره
.گیرندقرارتوجهموردسیلانتظارموردترازومنطقهخیزیسیلاطالعاتبهتوجه

ادامهامکانبرایسیالببرابردرهاآنسازیمقاومبرایروشموثرترینوترینسادهزیربناییتاسیساتیاینسازیمرتفع
باشدمیسیالبوقوعزماندرهاآنازبرداریبهره

تبازگشدورهها،آناهمیتدرجهبهتوجهبازیربناییتاسیساتاینسازیمقاومویابیمکانبرایاستذکربهالزم
.شودمیانتخابسال1000الی100بینشهری،هایکاربریسایرازباالترطراحیسیالب

69



پادسیل(موقت)اقداماتاضطراری

موقتموانعاحداث•

خطرمعرضدراموالجابجایی•
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احداثموانعموقت

شایدوترینمتداول
ازاستفادهروشموثرترین

باشدهپرهایکیسه
هماسوشننظیرمصالحی

.استرسخاكیا
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:نکاتقابلتوجهدرایجادآببندباکیسههایشنی

اندازهبهآنعرضوکیسه1میزانبهآنارتفاعکهطوریبه)شودمیحفرشودمیدادهقرارهاکیسهکهقسمتیدرگودالی

(باشدکیسه2

باشدآنپاشنهعرضسومیكبایدآنارتفاعبندآبدیوارهبودنمستحکممنظوربه.

شوندپرنصفازتربیشنبایدماسههایکیسه.

شوندگذاشتهمتقاطعومتناوبصورتبهبایدهاکیسه

ادامهرآختارویهاینوموازیسومسطحدوبارهجریان،برعمودبایددومسطحوگذاشتهآبجریانموازاتبهبایدمبناسطح

یابدمی

نیستیکدیگربههاکیسهکردنمتصلبهنیازی.

کردپرماسهباراهاکیسهبینتوانمیتربیشبازدهیبرای.
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جابجاییاموالدرمعرضخسارتپسازهشدار

انسانجانحفظآنهدفکهاستزدهسیلمنطقهدردفاعیاقدامآخرینخسارتمعرضدراموالجابجاییوتخلیه

.استمالیتلفاتکاهشوهاداموها

کهردگیصورتسیلکردنفروکشازبعدیاوآنجریانخاللدرناحیه،درسیلشدنجاریازقبلتواندمیتخلیه

.داردموجودشرایطبهبستگی

باشدمیسیالبمدیریتتمهیداتسایربهوابستهشدتبههمیشهتخلیه.
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جابجاییاموالدرمعرضخسارتنکاتقابلتوجهدر
(وظایفشرح)مسوولیتتعیین•
گردندمشخصتخلیهامرهدایتبرایمسوولافرادوهاسازمانازایمجموعهکهاستمهمبسیار.

راریتیمدیاقداماتکلیهمسوولیتکهاستمقاماتیعهدهبهسیالبمدیریتطرحازبخشیعنوانبهتخلیهاصوال
.دارندعهدهبرراغیرهواضطراریهایکمكسیالب،بامقابلهمانند

کاراینهبمیلیبیباهاآن.استزدگانسیلبرایدردناكوتاثرآورواقعهیكتخلیهحالهردرکهداشتدرنظرباید
بینیپیشزمانازدیرترتخلیهمعموالسبببدینوهستندمعترضکاراینبهلحظهآخرینتامعموالودهندمیتن

.شودمیعملیطرحدرشده

رخورداربکاملقدرتومسوولیتازکهشودمحولهاسازمانازافرادییاموسساتها،بنگاهبهکاراینبایدبنابراین
.کنندمیاستفادهخبرهوایحرفهافرادحمایتازوبوده

مسوولاماتمقتعیینشاملامراینکهباشدشدهاتخاذروشنیبهوقبالبایدتخلیهمسوولیتمورددرگیریتصمیم
.شودنگهداریروزبهاطالعاتاینکهاستمهمبسیارمخصوصا.باشدمیافرادوهاسازمان 74



جابجاییاموالدرمعرضخسارتنکاتقابلتوجهدر

تخلیهریزیبرنامه•

یابدکاهشحداقلبهتخلیهزمانتاشدهطراحیقبالبایدزدگانسیلتخلیههایجنبهتمام.

مواردازمقبولیتوشفافیتفنی،امکاناتتخلیه،درحرکتجهتوراستاتاثیر،تحتنواحیبندی،زمانومعیارها
.بودخواهدهاریزیبرنامهدرمهمبسیار

هداشتیبآبذخیرهمحلممنوعه،مناطق،(دام-مردم)تخلیهمسیرقبیلازتابلوهایینصبتخلیه،مسیرهایتعیین،
کهاستاقداماتیازمردمبهرسانیاطالعوجادهبهدسترسینظیرآنیتمهیداتایجادونصببهداشتی،سرویسمکان
.گرفتنظردربایدقسمتایندر

شوندگرفتهنظردردیدهخسارتافراداسکانیبراآبوغذاذخیرههمراهبههاییساختمانکهاستمهمبسیار.
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جابجاییاموالدرمعرضخسارتنکاتقابلتوجهدر

تخلیهبرایسازیآماده•
سانیراطالعوبندیزمان.ماندمیزمینبراثربیهمهاطرحبهترینشوند،تخلیهبایدکهمردمیسازیآمادهبدون•

.استاموالومردمآمیزموفقیتتخلیهدرکلیدیعواملازکارآ•

تخلیهدستوروخطراعالم•
موردونکردهدركراهاآنعادیمردمکهباشدپیچیدهاداریوعلمیوفنیزبانبهنبایدتخلیهدستوروخطراعالم•

.ندهندقرارتوجه

مالیهایجنبه•
.داردتوجهیقابلمالیپشتیبانیبهنیازآناناموالومردمتخلیه•

ویبعضدوشبربارتحمیلوهاسوءتفاهمازوباشدمشخصقبلازوشدهشناساییبایدپشتیبانیاینمنابع•
.شودجلوگیریدیگربعضیبهتربیشامتیازدهی
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پادسیلسازیاراضیکشاورزی

میوقوعبهسیالبفصلاواخرکههاییسیلخساراتازوبودهدیرترهاآنکردننشاکهبرنجازمناسبیانواعمعرفی
.شودتوزیعوتکثیریادشدهشناورهایبرنجازشدهاصالحانواعچنینهم.باشنداماندرپیوندند،

کشاورزیمزارعوهاخاكتخریبازجلوگیریجهتسیلخطرمعرضدرمناطقدرخاکیهایدیوارهازاستفاده.

بهاهدریچهبازکردنیاومستغرقنیمهخاکیهایدیوارهازاستفادهبااراضیگرفتگیآبدرتاخیرهدفباآبمدیریت
.باشدشدهانجامسیلوقوعازقبلمحصولبرداشتکهنحوی

باکهحفاظتییهامحفظهوموذیجانداراننفوذبهمقاومغذاییذخیرهانبارهایسیل،ازعاریهایمحیطتعبیهوابداع
.شودمیساختهنیستند،دسترسقابلمحلدرکهمصالحییاجدیدهایفناوریازاستفاده

ترویجیخدماتو(گچمثل)مناسبموادسازیفراهمباشورآببازدهسیلنواحیزدایینمكدرکمك.

یمسکونمنازلپایینطبقاتدرکهباشدمیهادامبهمربوطتلفاتمالی،عمدهخساراتازیکیروستایی،نواحیدر
ومحلتخلیهنظیرسازیپادسیلیاضطراراماتاقدازاستفادهموارداینیبرا.هستندمستقر(همکفعمدتایاوزیرزمین)

.باشندداشتهموثرینقشخساراتکاهشدرتواندمیمرطوبوخشكسازیپادسیلهایروش
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مطالعاتطرحهایپادسیلسازی
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فرآیندعمومیمطالعاتطرحهایپادسیلسازی
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قوانینومقرراتمطالعات-1

:دادقرارنظرمدرازیرمواردبایدموجوداطالعاتوقوانینمطالعهدر

ها،ساختمانبرهاشهردارینظارتاطالعات

سیالبی،هایدشتقانونینیازهایتوسعهبرایشدهانجاممحلیهایریزیبرنامه

ساز،وساختمحلانتخابدرساختمهندسیاطالعات

سیالب،هاینقشهازشدهانجامهایارزیابی

سیالب،مشخصاتازموجوداطالعات

سیل،بیمهبرنامهبهمربوطاطالعات

سیلبیمهنرخبهمربوطهاینقشهوسیالبخطرمرزهاینقشه.

80



(ارزیابیخطرات)هیدرولوژیكوهیدرولیكمطالعات-2

فمختلتداومدورهبارگبارهاوقوعشدتومنطقهبارندگیمشخصاتنمودنمشخصبرای:منطقههواشناسیمطالعات،

واهشیبفرعی،واصلیهایرودخانه،حوضهمرزمنطقه،آبریزحوضهشناساییبرای:منطقهفیزیوگرافیكمطالعات
،هاطولوهامساحت

مختلفیهابازگشتدورهبرایسیالبهایهیدروگرافنمودنمشخصبرای:منطقههیدرولوژیكمطالعات،

هاآنوقوعفراوانیواوجبدهمیزانسیالب،تداوم،

تعییننظر،موردسایتمحلدرسیالبسرعتنمودنمشخصبرای:سیلبندیپهنهوهیدرولیكمطالعات

سیالبمختلفهایبازگشتدورهباسیالبعمقوپهنه.
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وطراحیروشپادسیلسازیمورداستفادهقرارگیرندانتخابمشخصاتیازسیالبکهدر

سیالبخطرمرز

سیالبعمق

جریانسرعت

سیالبافزایشنرخ

سیالبتداوم

سیالبوقوعفراوانی

82



محدودیتهایروشهایپادسیلسازینسبتبهمشخصاتسیالب
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هیدروگرافسیالبومشخصاتسیلبررویآن

84



سایتموردنظرمطالعات-3

خاكشرایطوزیرزمینیهایآبشناسی،زمینخصوصیات

(برقوآبتاسیساتوموجودهایراه)زیربناییتاسیسات

(شکلواندازهقطعهزمین،رقومسایت،شیبوالگویزهکشیموجود)مشخصاتفیزیکیسایتموردمطالعه
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کاربری،بهرهبرداریواقتصادیمطالعات-4

ساختمانکاربری•
،چهاندازهازدسترسیرامیتوانمحدودنمود

چهمدتآنساختمانمیتوانددرزمانسیالببستهبماند

چگونهبهخوبیمیتوانبااثراتناشیازسیالبمقابلهنمود

ساکنینایمنی•
ارتباطبیناقداماتپادسیلسازیوایمنیساکنیندرطراحی•

سیالبهشدارسامانه•
یكسامانهپیشبینیسیالببایددووظیفهراانجامدهد:

اینکهزمانوقوعسیالبرامشخصنماید،-1

.برآوردنمایدکهسیالبدرچهزمانیمنطقهموردنظررافرامیگیرد-2

دربعضیمواقعنیازاستکهمحاسبهشوددرچهزمانیودرچهترازیسیالببهبیشترینمقدارخودمیرسد. 86



:شودعملیاتیکهتوسطاینسامانهبایدانجام

نمودنسامانهفعال1.

دادههایمشاهداتیگزارش2.

وبررسیدادههاتحلیل3.

پیشبینیانجام4.

کردناطالعاتمنتشر5.
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کاربری،بهرهبرداریواقتصادیمطالعات-4

سیالباضطراریشرایطبرایآمادگیبرنامه•
آمادگیبایدجامعوخاصهرمنطقهباشدبرنامه.
افتیتانیازهاینظ(ابتدا)بایدهمهجهاتفرآیندپادسیلسازیراازهشداراولیهوقوعسیالببرنامه

.دهدپوشش(انتها)بعدازسیالب

اجتماعیواقتصادیپذیریامکان•

منافعوهاهزینهاساسبراقتصادیارزیابی

اراهکارهبهترینبهرسیدنبرایاقتصادیوفنیمالحظاتدرکنارمردمنظراتنقطهوهااولویت

(مسکونیمناطقدررامناسباندازچشموزیبایی)منظرومعماری•
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ساختمانمشخصات-5

سازیمرتفع

هادیوارهوخاکیبندهایسیل

هاپوششوبندهاآب
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ارتباطبینروشهایپادسیلسازیونوعساختمان
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تحلیلمشکالتناشیازسیالب

منطقهپذیریآسیبآنالیزانجام•

:آنالیزهااینخروجی•
،(مانندپهنههایخطرسیل)هاونقشههایمنابعخطرسیللیست•

بندیاقدامات،شناساییواولویت•

جامعهگروههایهدفویامکانهایخاصبرایکاهشآسیبپذیریدرشناسایی•
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تحلیلمشکالتناشیازسیالب

:منطقهپذیریآسیبآنالیزازحاصلنتایج•

محلیسیلوقوعزمینهدراطالعاتبهبود

هاساختمانپذیریآسیبآنالیز

هازیرساختپذیریآسیبآنالیز

سازیپادسیلاقداماتازناشیمنافعبرآورد

مستندسازی
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پیشنهادگزینههایمختلفپادسیلسازی

مرتفع) ساختمانسازی1

جابجایی) ساختمان2

پادسیل) خشكسازی3

پادسیل) مرطوبسازی4

دیوارها) سازیپادسیلخاکریزهایو5
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سازیساختمانمرتفع-1

کهافقینیروهایچنینهموآنسرعتوسیلعمقبهبستهواستمناسبهاسیالبانواعبرایارتفاعافزایش

.شودمیطراحیکندمیواردسیالب

بدهدراارتفاعافزایشاجازهساختمانساختارکهگرددمیتوصیههاییساختمانبرایروشاین.

داشتخواهندبردرتریکمهزینهوبودهبناییمصالحبایهاساختمانازمساعدترچوبیهایساختمان.
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ساختمانجابجایی-2

خطرابمناطقدرکهگرددمیتوصیههاییساختمانبرایلذابودخواهدباالساختمانجابجاییهزینهکهآنجاییاز

.گیرندمیقرارناایمنشرایطدردائماودارندقرارباال

هد،درخناگهانیهایسیالبباشد،باالسیالبسرعتوعمقکهشودمیانجامهاییمکاندرساختمانجابجایی

.باشدداشتهوجودزیادیفرسایشیاوکندحملرابزرگابعادباهایسنگسیالب
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سازیخشكپادسیل-3

شودمیجلوگیریساختمانبهآبورودازالزمتمهیداتباکهشودمیاطالقاقداماتیبهروشاین.

گردندمیبندآبدرهاوهاپنجرهدیوارها،مختلفهایروشباخشكسازیپادسیلدر.

گرددمیتوصیهبناییوبتنیمصالحبادیوارهایوگستردهفونداسیونباهایساختمانبرای.

شودنمیتوصیهزیرزمیندارایهایساختماندر.

شوداستفادهمتر0/9ازترکمعمقباهایسیلبرایکهاستبهتر.

شودنمیتوصیهروشایناستزیادسیالبسرعتوعمقکهمناطقیدر.

شودنمیتوصیهروشاینکندمیحملخودهمراهبهرارسوباتوسنگیمصالحسیالبکهمناطقیدر.

هایلسیبامناطقبرایلذادارندنصببرایزمانبهنیازخشكسازیپادسیلهایروشاکثرکهداشتتوجهباید

.باشندنمیمناسبناگهانی
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سازیمرطوبپادسیل-4

شوددادهشدهکنترلصورتبهزیرساختمانازسیالبعبوراجازهکهشودمیاطالقیاقداماتبهروشینا.

نشودآنتخریبموجبدیوارپشتدرآبفشارتاشودمیتعبیهآبورودبرایهاییدریچهساختماندیوارهایدر.

بودخواهدمناسببسیارکمعمقباهایسیالببرای.

استمناسبنازكفاصلهبافونداسیونباهایساختماندر.

استمناسبیوهزینهکمروشهستندزیرزمینیا(پارکینگ)گاراژدارایکههاییساختماندر.
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وخاکریزهایپادسیلسازیدیوارها-5

خاکریزهابرایومتر1/2ازبیشارتفاعدیوارهابرایاماکردبناارتفاعیهرباتوانمیراخاکریزهاودیوارهااگرچه

.(زیباییوآبفشارفضا،هزینه،مانندمواردیدلیلبه)گردندنمیتوصیهمتر1/8ازبیشارتفاع

باشندمیمناسبکوچكهایسایتدر.

باشندنمیمناسبدارندباالنفوذپذیریباهایخاكکهمناطقیدر.

نیستندمناسباستزیادسیلتوسطشدهحملموادکهمناطقیدر.
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پنجگزینهمختلفپادسیلسازی
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روشمناسبپادسیلسازیانتخاب

100

ارزیابیمعیارهایاساسبربرترگزینهانتخابوهاگزینهبندیاولویتدرکارآمدابزار=معیارهچندگیریتصمیمهایروش

معیارهابهنسبتهاگزینهکمییاکیفیامتیازبندی-1

گیریتصمیمماتریستشکیل-2

هاگزینهبندیاولویتجهتAHPیاTOPSISمانندگیریتصمیمهایروشازیکیگیریکاربه-3

برترگزینهانتخاب-4



معیارهاوضوابطانتخابروشمناسبپادسیلسازی

101

تربرگزینهانتخابماتریس
بهتوجهباسازیپادسیل

مختلفمعیارهای



معیارهاوضوابطانتخابروشمناسبپادسیلسازی
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ماتریسانتخابگزینهبرترپادسیلسازیباتوجهبهمعیارهایمختلف



مطالعاتنحوهارائهنتایج

گزارشات

هانقشهآلبوم

آلبومنقشههایخروجیمطالعاتبراساسگزارشمطالعاتتدوینخواهدشد.

درآلبومنقشههانوعوجزییاتاجراییاقداماتپادسیلسازیمشخصمیشود
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هایگزارشپادسیلسازیسرفصل
مقرراتوقوانین

سیالبهیدرولیکیوهیدرولوژیکیمشخصات

مطالعهموردمحدودهدرسیالبخطرمیزانتعیین

مربوطاطالعاتسایرووقوعفراوانیگرفتگی،آبمدتطولوسعت،سرعت،عمق،قبیلازمحلدرسیالبمشخصات

نظرموردسایتکاربریوسایتمشخصات

(سازیپادسیلبراینظرموردسازهیا)هازیرساختها،ساختمانمشخصات

سیالببرابردرهازیرساختوهاساختمانانواعبرایپذیریآسیبآنالیز

سازی،پادسیلاقداماتمزایایوهامحدودیتنمودنمشخصوهادادهتحلیل

سازی،پادسیلبرایمناسبگزینهانتخابومقایسه

سازی،پادسیلبرترگزینهنهاییطراحی

سازی،پادسیلاقداماتازناشیمنافعبرآورد

سازی،پادسیلطرحانجامهزینهبرآورد

طرحانجامبندیزمان.
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تهیهدستورالعملهایالزم

.دباشمطالعاتهایخروجیازیکیتواندمیهازیرساختوهاساختمانبارابطهدرسازیپادسیلهایدستورالعملتهیه•

:گیرندقرارتوجهموردبایدزیرمواردهادستورالعملاینتهیهدر•

خاصمناطقآنالیز

هدفمناطقوکاربرانبندیطبقه

هاساختماندرسازیپادسیلهایدستورالعملتوسعه

هازیرساختدرسازیپادسیلهایدستورالعملتوسعه

سازیپادسیلاجزایبرایطراحیراهنمایهایکتابچهتهیه

بومیهایروشارتقایوشناسایی
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چهنمونهایازمراجعدیگرقابلاستفادهدرتهیهدستورالعملهاودفتروFEMAفهرستیازنشریات
Federal Emergency Management Agency))هایراهنمایطراحیپادسیلسازی
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روشهایپیادهسازیطرحهایپادسیلسازی

مرتفع) هاساختمانسازی1

تغییر) سازهمکان2

اجرای) خشكسازیپادسیل3

اجرای) مرطوبسازیپادسیل4

اجرای) هادیوارهوبندهاسیل5

تامین) مالیمنابع6

سازماندهی،) سازیپادسیلاقداماتترویجومشارکت7

107



مرتفعسازیساختمانها-1

108



مرتفعسازیساختمانهایموجود-1-1

ازسازهموجود،هایساختمانبرای•
هایجكباوشدهجدافونداسیون
توضعیدروشدهباالبردههیدرولیکی

.گیرندمیقرارخودجدید
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فونداسیونبادیوارهایادامهدار-1-2

110

مکسرعتوعمقباسیالبیمناطقدر•
بهدتوانمیموجودفونداسیونمتوسط،یا

برسازهوشوددادهادامهعمودیصورت
.شودبناشدهمرتفعدیوارهایروی

دیوارهدرسیالبعبورهایدریچه•
اجازهاتشوند،تعبیهبایدفونداسیونهای
تخریبازودادهآببهراخروجوورود

.کنندجلوگیریساختمان



رهاکردنفضاهایپایینساختمان-1-3

111

یمحجمصالحباکههاییساختمانبرای•
رویبرگستردههایپیرویبربنایی
دیوارهایتواننمی،اندشدهاحداثزمین

ایندر.دادارتفاعافزایشرافونداسیون
برایراترپایینطبقاتتوانمیموارد

ازوتگرفنظردرانباروپارکینگاستفاده
دریاوکرداستفادهباالییطبقات

عنوانبهآنازطبقهیكهایساختمان
جدیدطبقاتبرایسازوساختپایه

.نموداستفاده



خاکریزی-1-4

وخاکریزیمحلدرویافتهانتقالموقتطوربهسازهبایدابتدادرموجودهایسازهدرخاکریزیازاستفادهبرای•
.شودبازگرداندهخودمحلبهسازهمجدداوگیردصورتتحکیمعملیات
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فونداسیونباز-1-5
زیرردتواندمیآبوگرددمیاستفادهپایهوستونشمع،ازساختمانارتفاعافزایشبرایبازهایفونداسیوندر

.یابدجریانساختمان

باشندمیمناسبپایینسرعتوکمعمقباهایسیالببرایهاپایه.

شودمیاستفادهزیادعمقوباالسرعتباسیالبدارایمناطقبرایهاشمع.

شودمیاستفادهساحلیسازیپادسیلدرتربیشهاشمعاز.



تغییرمکانسازه-2
وانساختمبهخسارتایجادازتواندمیکهاستروشیترینمطمئنسیالبخطرناحیهازساختمانیكکردنخارج•

.نمایدجلوگیریآیندهیهاسیالببرابردرآندرساکنافراد

هبآنانتقال،دارچرخخودرویرویبرساختماندادنقرار،فونداسیونازساختمانکردنجداشاملمعموالروشاین•
.استدجدیفونداسیونرویآندادنقراروجدیدمحل

میتهساخکشوردراکنونهمکهساختهپیشوسبكهایساختمانازبرخیبرایسازهمکانتغییرروشازاستفاده•
باشدمیممکن(شدهنوردسردیهاسازه)سبكفوالدیهایقابباهایخانهوچوبیهایساختمانمانندشود،
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:سازهمکانتغییرروشاجرایدرتوجهقابلنکات

انتخابمکانجدید
سازیآمادهامکان،سازهاتصاالتوضعیت،طبیعیخطرات:جملهازمواردیبهتوجهسازهانتقالبرایجدیدمکانانتخابدر

.رسدمینظربهضروری،جدیدبهقدیممحلانتقالمسیروجدیدسایت

میاهمحدودیتسایروبرقیهاکابلبارابطهدرارتفاعمحدودیت،(هاپلوهاراه)باربریمحدودظرفیت،باریكیهاراه
.سازدمواجهمشکالتیباراانتقالپروژهتواند

مجوز
مانقبلازهرگونهاقدامیبایدمجوزهایالزمبرایساختدرمحلجدید،انتقالساختمانونحوهاحیایمحلقدیمیساخت•

.اخذشود
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:سازهمکانتغییرروشاجرایدرتوجهقابلنکات

بلندکردنساختمان
نازكفاصلهفونداسیونیازیرزمیندارایساختمانچنانچه(Crawl Space)وکردهجدافونداسیونازراساختمانبایدباشد

رامانساختدارندقرارطبقهچارچوبزیرمستقیماوگذرندمیفونداسیوندیوارهایداخلازکهفوالدیتیرهایوسیلهبه
.کردبلند

کردنتوسطجكهایهیدرولیکیکهمستقیمادرزیرتیرهاقرارمیگیرند،انجاممیگیردبلند.

یردبادالبتنیمتصلبرداشتهمیشودوتیرفوالدیزیردالقرارمیگسازههایبافونداسیونگستردهدرساختمان.

جدیدسازیمکانآماده
راهونصب،ساختفونداسیونجدید،(درصورتنیاز)تسطیحوپاكسازی،کنترلفرسایش:آمادهسازیمحلجدیدشامل•

.میباشدسایراقداماتموردنیازو(آب،برق،تلفن،فاضالب،گاز)اندازیتاسیسات
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:سازهمکانتغییرروشاجرایدرتوجهقابلنکات

نتقالساختمانا
شودمجموعهایازچرخهایخاصدرزیرساختمانقراردادهمی.

شودبهسمتمحلجدیدکشیدهمیساختمان.

درمحلجدیدبررویپایههایخاصیقراردادهمیشودتافونداسیونتکمیلشود.

احیایسایتقدیمی
شودسایتقدیمیبایدازمصالحپاكسازی.

شودتمامیتاسیساتبرداشته.

دربرخیمواردنیازاستکهمحلباخاكمناسبپرشدهوبرایپایدارسازیزمینازگیاهاناستفادهشود.
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نمونهایازاجرایتغییرمکانساختمانهایموجود
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تخریبپلدرجابجاییساختمان
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اجرایپادسیلسازیخشك-3

.برایطراحیاینروشبایدازافرادمتخصصبهرهبرد

:نمودتوجهزیرنکاتبهبایدروشایناجرایدر

ساختماندیوارهایبندیآب

بازشوهادائمبندیآب

بازشوهابرایبندیآبسپرهایازاستفاده.

داخلیزهکشی

دیگراقدامات
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آببندیدیوارهایساختمان-3-1

بودخواهندموثریبندهایآبمواقعاغلبدرآسفالتیوسیمانیهایپوشش.

شوندسوراخاستممکنهمودهندمیتغییررانماهمشونداستفادهخارجیهایقسمتدرهاپوششایناگر.

کنندمیفراهمنیزرازیباتریظاهربهتر،کارآییبرعالوهبندیآبهایروکشازاستفاده.

استممکناماشونداستفادهظاهردرتغییربدونتوانندمیهایورتانپلیوهااپوکسیمانندشفافیهاپوشش

.باشندنداشتهکارآییقیروسیمانپایهبرموادمانند

دارندرواجاکنونهمکشورشمالدرایزوگامجملهازآسفالتیوسیمانیهایپوششوسیلهبهبندیآب.
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نمونهایازانجامآببندیدیوارهایساختمانبهوسیلهپارچههایضدآب
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آببندیدائمبازشوها-3-2
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استفادهازسپرهایآببندیبرایبازشوها-3-3

ازترپایینکههاییپنجرهودرهابرای
.شودمیاستفادهدارندقرارسیالبسطح

وقوعزماندروموقتیسپرهاایننصب
استسیل
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استفادهازسپرهایآببندیبرایبازشوها-3-3

124



زهکشیداخلی-3-4

سامانهیكبایدساختمانداخلدر
هایآبتاشودفراهممناسبزهکشی
.کندآوریجمعرانشتی

پمپیكازمعمولطوربهسامانهایندر
.دشومیاستفادهاضطراریبرقمنبعو
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اقداماتدیگر-3-5

دیوارهاتقویت

هاساختمانکردنمسلح

فاضالبخطوطدرطرفهیكشیرهاینصب

تجهیزاتارتفاعافزایش

سوختهایمنبعتحکیم
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اجرایپادسیلسازیمرطوب-4

استترهزینهکمسازیپادسیلهایروشبقیهازمرطوبسازیپادسیلاجرای.

استترکمنیزآنتاثیر.

ارددوجودروشاینباهمراهسیلوقوعازبعدنظافتوتعمیرولییابدمیکاهشخساراتروشاینازاستفادهباچهاگر.

شودمیاستفادهباشد،باالهاآناجرایهزینهیانباشندپذیرامکانسازیپادسیلدیگرهایروشاجرایکهزمانی.
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نکاتقابلتوجهدراجرایروشپادسیلسازیمرطوب

سیلهایدریچه

شودمیاستفادهآبخروجوورودبرایسیلهایدریچهازمرطوبسازیپادسیلدر.

یبتخرازجلوگیریبرایساختمانبیرونودرونهیدرواستاتیكفشارکردنبرابر،درساختمانآبعبورازاصلیهدف

.استساختماندیوارهای

اشدبیکسانساختمانبیرونودروندرآبارتفاعتاشودمحاسبهمتخصصیكتوسطبایدهادریچهایناندازهوتعداد.

یاکهباشندایگونهبهبایداماکرداستفادهگیرندمیقرارآبمعرضدرسیل،وقوعهنگامبهکهتجهیزاتیازتوانمی

.شوندجابجاسیالبهنگامبهوسایلاینیاوباشدتربیشسیالبارتفاعازوسایلاینارتفاع
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دریچههایورودسیلواقداماتموردنیازدرپادسیلسازیمرطوب
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نکاتقابلتوجهدراجرایروشپادسیلسازیمرطوب

تجهیزاتازمحافظت-4-2

کردهاآنقرارگیریبرایفضاهاییاحداثیاوهاآنجابجاییبهاقدامتوانمیتجهیزاتازمحافظتبرای.

دادقرارارتفاعدرتوانمیراآناجزایوبرقییهاسامانه

کرداستفادهسوختوفاضالبخطوطدراتوماتیكهایکنندهقطعباشیرهای.
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سازیمقاوم-4-3

درایدبشودمیواقعسیالبسطحازترپایینکهساختماناجزایدیگروتجهیزات،سوختتانکرهای،فونداسیون

.شوندمقاوموریغوطهوسقوط،جانبیحرکاتبرابر



نکاتقابلتوجهدراجرایروشپادسیلسازیمرطوب
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ضدآبمصالح-4-4

شوندجایگزینآبضدمصالحباسیلبرابردرپذیرآسیبمصالح.

گزینجایدارند،تعویضجایبهکردنتمیزبهنیازسیلازپسکهمصالحیباتوانمیراگچیدیوارهایوهاپانلها،فرش

.کرد

ساختمانمحتویاتازمحافظت-4-5

بجاییجابرایکافیزمانکهشرطیبه،شوندمنتقلمرتفعنقاطوامنفضاهایبهسیلهنگامساختمانمحتویات
.باشدداشتهوجود

کردتعبیهدائمیصورتبهوترمرتفعیهاقسمتدرفضاهاییتوانمیبهترمحافظتبرای.



اجرایسیلبندهاودیوارهها-5

شودمیسیالبجریانورودازمانعکههستندحصارهاییهادیوارهوبندهاسیل.

دارندزیادیفضایبهنیازوشدهساختهمتراکمیهاخاكازبندهاسیل.

شودمیساختهدیگربناییمصالحیابتنمانندانسانساختمصالحازهادیواره.

شوندلمتصاطرافمرتفعهایزمینبهاینکهیاوکننداحاطهراساختمانیكاطرافکاملصورتبهتوانندمیهاسازهاین.

رایببایدهاییدربیاهادریچهشد،گرفتهنظردرفضاییهادیوارهوبندهاسیلدروسایلعبوریاروپیادهبرایاگر

.شودنصبسیالببرابردرنقاطایندرزگیری
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سیلبند-5-1

ازبایدبندسیلیك
یرنفوذناپذومتراکمخاك

شودساخته

بایدخاکریزشیب
اماستحکتاباشدمالیم
فرسایشحداقلوکافی
باشدداشتهوجود
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بندسیلهایدیواره-5-2

شودمیساختهمستحکمویکپارچهبتنازمعموالهادیواره.

باشندمقاومواژگونیوجابجاییوآبفشاربرابردرکهشوندیطراحایگونهبهبایدهادیوارهاین.

هادریچه-5-3

شودمیاستفادهعبورهایمحلبندیآببرایهادیوارهوخاکریزهادرهادریچهاز.

اشندبمیکشویییاولوالییاغلباجرانوعلحاظازواتوماتیكودستیصورتبهبرداریبهرهلحاظازهادریچهاین.

اشدبآسانهاآنبهدسترسیتاقرارگیرندمناسبیمکاندربایدنباشندنصبدائمیصورتبههادریچهچنانچه.
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تامینمنابعمالی-6

شودمیمطرحسازیپادسیلهایطرحاجرایدرمحدودیتترینمهمعنوانبهاغلبمالیمنابعتامین.

سدستردرمنابعمقدارونیازموردمالیمنابعمقدار،هاسازهشرایط،سیالبخطرمقداربهتوجهباایجامعههردر،

شدخواهدگیریتصمیمهاطرحایناجرایبرایمالیمنابعتامیننحوهمورددر

توجیهمطالعاتانجاموسازیپادسیلانجامبرایمناسبگزینهانتخاب،سازیپادسیلهایطرحمطالعاتدقیقانجام

بهریتبیشعالقهگذارسرمایهمنابعوبودخواهدموثربسیاراقداماتاینمالیمنابعتامیندر،هاطرحایناقتصادی

.داشتخواهندهاطرحایندرگذاریسرمایه
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مالیتامینمنابعنحوهمطالعاتنکاتقابلتوجهدر

باشندمیمناسبمنطقهسیالبخطربرایسازیپادسیلاقداماتاینکهازبودنمطمئن

گذاریسرمایهمنابعشناسایی

هستندمندعالقهسازیپادسیلهایطرحدرگذاریسرمایهدرکهافرادیشناسایی

گذاریسرمایهوسازیپادسیلتصمیماتدراموالصاحباندادنمشارکت

داردوجودهاپروژهایندرگذاریسرمایهبرایقانونیاختیاراتنظرموردجامعهدراینکهازبودنمطمئن
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شورمنابعتامینمالیواعتباراتالزمبرایپیشبرداقداماتمقاومسازیدربرابرسیلدرک

عمومیموسساتوخصوصیهایشرکتفردی،اعتبارات

استانیهایطرحمحلازدولتیاعتبارات

ملیهایطرحمحلازدولتیاعتبارات

کشوربحرانمدیریتسازماناختیاردراعتباراتیاوغیرمترقبهحوادثمحلازاعتبارات

المللیبینوایمنطقهاعتبارات
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اعتباراتتخصیصتمهیداتراهگشادر

خانگیسطحدرسازیپادسیلاقداماتمالیتامین

باراتاعتتخصیصبایدلذانباشند،خودمنازلدرسازیپادسیلاقداماتانجامبهقادراستممکنفقیرهایخانواده
.شودسنجیامکانهاآنبرایمالیمنابعتامینوخرد

:گرفتبهرهزیرهایراهازتوانمیدرآمدکماقشاریبرامالیمنابعتامینمنظوربه

بالعوضهایوامومدتبلنداقساطکم،بهرهباواماعطای

بیمههایشرکتوخصوصیمراکزتوسطسازیپادسیلاقداماتاجرای

برایمشارکتشرکتهایسرمایهگذارخصوصیوشرکتهایبیمه،کمكهایدولتیوسهیمکردنآنهادرمنافع)
.(حاصلازاجرایطرحهاموثرخواهدبود

عمدهصورتبههاطرحاجرای

.(بودوهمتخفیفاتیرابرایصاحبانخانههابههمراهخواهدداشتصرفهخواهدبرایشرکتهامقرونبههم)
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سازماندهی،مشارکتوترویجاقداماتپادسیلسازی-7

.دارندنقشمردمیوخصوصی،دولتیهایبخشسازیپادسیلاقداماتترویجومشارکتسازماندهی،در•

اسیمقیدرراسیلبرابردرسازیمقاومتمهیداتوکنندزندگیسیلباکهاندگرفتهیادکوچكجوامعیاوافراد•
(باالبهپایینرهیافت).گیرندکاربه(گذشتهسال50درمثال)ایمشاهدههایسیالببرمبتنیمحدود

یكمانند)باالتربرگشتدورهسیالبمبنایبرسیلازحفاظتتاسیساتکهشودمیتربیشوقتیسیالبخسارات•
هناحیدرمطمئنظاهربهحفاظتیتاسیساتوجوداعتباربهمردموضعیتایندر.باشدشدهاجراوطراحی(سالهصد

.سپارندمیفراموشیبهراسیلبامقابلههمگی،وکنندمیاقامتآسودهخاطریباشدهحفاظت

ازمردمخودوبوده(پایینبهباالرهیافت)دولتیگیریتصمیمیكسیلبرابردرسازیمقاومطراحیوریزیبرنامه•
ندارندآگاهیسیلبرابردرخودپذیریخسارت
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سازیسازماندهیومشارکتبخشهایمختلفدرانجاماقداماتپادسیلمواردقابلتوجهدر

(فهمقابلهایطرحوعکسآموزشی،هایکارگاهوسمینارهاآموزشی،جزوات)آموزشیهایبرنامه

(منطقهآندرساکنیاوبومیافراد)متخصصنیروهایآموزش

(سالمندانوکودکاندار،خانهزنانبرایخصوصبه)آگاهیایجاد

(عملیهایآموزشای،یارانهساختمانیمصالحکم،بهرهباوام)کنندهفعالتمهیدات

(باشدسیالبمدیریتهایریزیبرنامهعناصرسایرازمجزانبایداقدامات)یکپارچهاقدامات

(محدودمنابعبعلت)اقداماتبندیاولویت

مستمرارزیابی

مردمومسوولهایسازمانمسوولیت
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پادسیلسازیارزیابیروشهای
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سازییپادسیلهاهایارزیابیروششاخص

(خسارت–هزینه–سود)اقتصادیارزیابی-1

(واژگونی–شستگیآب-شناوری-هیدرواستاتیكفشار)هاسازهبرسیالباثراتارزیابی-2

ویعمودبار)هیدرواستاتیكنیروی-سیالببار-بادبار-زندهبار-مردهبار)هاسازهبرواردنیروهایارزیابی-3

زلزلهبار-خاكبار-سیالبازناشیایبارضربه-هیدرودینامیكنیروی-(باالبرندهوجانبی

ونفوذپذیری-هاواریزهانباشتوشستگیآب-پایداریومقاومت)سازیپادسیلهایروشعملکردارزیابی-4

(سیالبزهکشی
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سازییپادسیلهاهایارزیابیروششاخص

شیکسیم-الکتریکیتجهیزات-اضطراریروشنایی-جریاناصلیمنبعقطع)الکتریکیهایسامانهارزیابی-5

(تخلیهپمپ-ساختمان

مخازن-تهویه–(سرمایشوگرمایش)مطبوعتهویه-جانمایی)سرمایشوگرمایشتهویه،هایسامانهارزیابی-6

(رسانیسوختخطوطوسوخت

(جریانبرگشتازجلوگیری-آبرسانی–فاضالبسامانه)کشیلولههایسامانهارزیابی-7

(نجاتوامدادعملیات-آمادگیبرنامهوآموزش-تجهیزاتنصبراندمان)سازیپادسیلعملیاتارزیابی-8
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ابا تشکر از توجه شم
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