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گیريهاي عرضی بر تشدید سیلبررسی تأثیر سازه
حوزه آبخیز منشاد یزددر

2محمدرضا اختصاصیو1محبوبه سلطانی

چکیده
ساخت و سـازهاي غیراصـولی و اشـغال اراضـی حاشـیه رودخانـه منشـاد یـزد اثـرات مهمـی در           

ـ نحـوي بـه  . نابسامانی بستر و تشدید خطر سیل به همراه داشـته اسـت   ه در بسـیاري از مـوارد عـرض    ک
سـال  25هـاي بـا دوره بازگشـت کمتـر از     کنونی بستر از عرض مجاز کمتر شده و امکـان عبـور سـیالب   

هـاي بـا   اسـاس سـیالب  بسـتر بـر  هاي موجود، رعایـت عـرض  نامهاساس آئینبر. را محدود نموده است
حـریم  در تحقیـق حاضـر بـه منظـور تعیـین     . ري اسـت ساله  به عنـوان حـریم ضـرو   25دوره بازگشت 

بر اسـاس نتـایج بدسـت آمـده بـا توجـه بـه        . سال استفاده شد25هاي با دوره بازگشت از دبیرودخانه
ساخت و سازهاي انجام شـده در حـال حاضـر متوسـط عـرض بسـتر ایـن رودخانـه در بـازه اصـلی در           

متـر بـاالتر   2/1بیعـی یـا اولیـه در حـدود     متر است و کف رودخانـه نسـبت بـه شـرایط ط    07/8حدود 
متـر تعـریض   8/12سـال بایـد عـرض بسـتر تـا      25هاي با دوره بازگشـت  براي عبور سیالب. آمده است

هاي حایـل طـولی نسـبت بـه هـدایت سـیل بـه خـارج         هاي عرضی و احداث دیوارهحذف سازهشود و با
و بالیـاي طبیعـی و تنهـا بـا قبـول      بـراین بـه منظـور کـاهش خسـارات     عـالوه .از منطقه اقـدام گـردد  

متــري از جوانــب تــالوگ رودخانــه نبایــد هــیچ گونــه اقــدام 25درصــد، در فاصــله 5ریســک خطــر 
.اي صورت گیردسازه

سیل گیري، رودخانه، حریم، تعریض بستر، منشاد، یزد: هاي کلیديواژه

مقدمه
هاي طبیعی است که سیل یکی از رویداد

ات انسانی، دامى و خسارت هر ساله موجب تلف
ها، تأسیسات، باغات، کشتزارها و به ساختمان

هاي در بررسی مسیل.شودمنابع طبیعى می
) 1320-1370(سال 50خسارت آفرین طی 

مورد سیل خسارت بار در کشور 3700تعداد 

یکی از علل وقوع ). 15(به ثبت رسیده است 
باشد و هاي نامناسب میسیالب، احداث سازه

هاي انسانی از قبیل عدم رعایت ایر دخالتس
ها، ایجاد تاسیسات و توسعه حریم رودخانه

درتواند اراضی کشاورزي نیز به نوبه خود می
. بروز یا تشدید سیل نقش بسزایی داشته باشد

با توسعه شهرنشینی، کنترل سیل سخت 

دانشگاه یزدارشد،دانش آموخته کارشناسی1
)mr_ekhtesasi@yazuni.ac.ir:ولونویسنده مس(،یزددانشیار دانشگاه -2

01/11/91: تاریخ پذیرش01/3/91: تاریخ دریافت

انشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريد
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
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رواناب را تحت -یندهاي بارشآخواهد شد و فر
افزایش ضریب رواناب، ). 20(دهد تأثیر قرار می

افزایش میزان حداکثر سیل و به وقوع پیوستن 
تغییر ). 7(سریع سیل از جمله این موارد است 

یا اثر وچهارکاربري اراضی معموالً داراي 
پیامد مهم هیدرولوژیکی از جمله تغییر در 
خصوصیات دبی اوج، تغییر در حجم کل 

تعادل رواناب، تغییر در کیفیت آب و تغییر در 
از ). 17(هاي آبخیز است هیدرولوژیک در حوزه

هاي طبیعی و که بسیاري از مسیلآنجا
از مجاورت مناطق مسکونی در هارودخانه

چه گذرند، برآورد هرمیهاآباديشهرها و یا 
تر ظرفیت هیدرولیکی این مقاطع، ارتباط دقیق

با امنیت جانی و مالی ساکنان و یمستقیم
این . کندها پیدا میاشیه مسیلبرداران حبهره

شود که به موضوع تر میاهمیت هنگامی روشن
ها در تعیین حد بستر و حریم این کانال

هاي طبیعی توجه شود، زیرا در خصوص مسیل
این خصوص جنبه حقوقی مساله و ارزش 

هاي شهري موجب باالي اراضی در محدوده
چه بیشتر در شود که اعمال دقت هرمی

الزامی ها کامالًظرفیت انتقال این کانالبرآورد 
هاي اخیر رشد در سال). 1(پذیر باشدو توجیه

ر هاي سیالبی، بخصوص دشهرها در دشت
بسیاري از ها موجب شده تا حاشیه رودخانه

ها، در معرض خطر سیل ساکنین و اموال آن
اي در در این فرآیند تغییر شکل عمده. باشند

این توسعه . آیدیمحیط طبیعی به وجود م
اثرات منفی زیادي بر کیفیت منابع آب و بر 

هاي آبی و خشکی خواهد داشت اکوسیستم
اقدامات و تدابیر مختلفی براي تقلیل و ). 19(

ها یا از بین بردن اثرات سیالب در رودخانه

ها پذیرد، که در این میان برخی از آنانجام می
بدون مالحظات فنی و مهندسی صورت 

ا خود عاملی ته که شکست و یا تأثیر آنهیرفپذ
ها محسوب مهم براي ایجاد و یا تشدید سیالب

ها بستر و حریم رودخانهودتعیین حد. شودمی
منابع ملی و کاهش در راستاي صیانت از

خسارات سیل، امکان حفاظت رودخانه در 
و احداث هر گونه تاسیسات غیر تجاوزمقابل 

.)21(زدسامجاز در آن را فراهم می
هاي نقش دخالت) 13(زاده حاجی قلی

انسانی بر رفتار سیل در بخشی از رودخانه کن 
نتایج بدست . تهران را مورد بررسی قرار داد

آمده از تحقیق بر تأثیر متفاوت هر یک از 
گیري ها بر تغییر عمق و سطح سیلدخالت
هاي مختلف داللت هاي با دوره بازگشتسیالب

ابتدا ) 6(همکارانصاصی و اخت. داشته است
مورد را خیزي حوزه بنادك سادات توان سیل

و سپس اثر تغییر بستر هدادارزیابی قرار 
هاي عرضی بر رودخانه در قالب ایجاد سازه

نتایج . کردندبررسی را رفتار دبی اوج سیالب 
هاي که ایجاد سازهداد مده نشان آبدست 

عرضی در مسیل اصلی سیالب از طریق کاهش
شیب و باال آوردن بستر، سیل گیري سواحل را 

این پدیده در مواقع ظهور . نمایدتشدید می
هاي اوج با افزایش دوره بازگشت بیش از دبی
خلیلی زاده . رسدسال به حداکثر خود می25

نشان دادند که تغییرات )14(و همکاران 
کاربري اراضی و افزایش ساخت و سازهاي 

چنین حریم رودخانه و همرویه در امتداد وبی
تواند باعث سازي کانال رودخانه میمحدود

ها و در نتیجه افزایش افزایش دبی پیک سیالب
غریب و . هاي سیل گیر شودسطح و عمق پهنه
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پهنه بندي خطر سیل و ) 10(همکاران 
هاي سیل گیر اراضی اطراف رودخانه قره پهنه

را چاي واقع در حوزه آبخیز شهري رامیان
نتایج این تحقیق نشان داد که .ندنمودین تعی

سال 50روند افزایش خسارت تا دوره بازگشت 
شدت مالیمی دارد ولی پس از آن این روند 

بنابراین دوره بازگشت . یابدبشدت افزایش می
سال به عنوان دوره بازگشت بحرانی این 50

جهت ) 9(و امینیغفاري.محدوده معرفی شد
از دشت سیالبی رودخانه کیلومتر 5/4مدیریت 

قزل اوزن اقدام به پهنه بندي خطر سیل
نتایج به دست آمده نشان داد که از . ندنمود
کل مساحت تحت تاثیر سیل از درصد 14/86

هاي گیري توسط سیلساله، مستعد سیل200
نتایج بدست آمده از .باشدیسال م25زیر 

نشان داد که در اغلب ) 8(فوري غمطالعات 
هاي آبخیز هاي انسانی در حوزهد فعالیتموار

ها تأثیرگذار روي بزرگی و تعداد وقوع سیالب
با بررسی عملکرد ) 12(گول و همکاران . است

سدهاي گابیونی بونگاي هند نتیجه گرفتند به 
خاطر رسوب گذاري در طی دو سال، بیش از 

سازه مورد بررسی از ششدرصد از ظرفیت 50
علل )3(توسی و امپاناک.دست رفته است

هاي ناشی از توسعه شهري را تشدید سیالب
در حوزه دیلوویوي برزیل مورد بررسی قرار 

1مدل آي پی اچآنها با استفاده از.دادند

هاي با دوره سطوح سیالبی مرتبط با سیل
سال را محاسبه نمودند و علت 25بازگشت 

ها سیالبی شدن را نحوه طراحی و ساخت پل
، اثرات توسعه شهري را )16(کنراد . دندبرشمر

ها مورد بررسی قراربر تشدید سیالب

که چنین تغییراتی نمودگیري داد و نتیجه
تواند ظرفیت انتقال آبراهه را کاهش داده و می

ها و مناطق مسکونی را در معرض خطر جاده
. سیل قرار دهد

، به تحقیق درباره )11(غالمی و همکاران 
شهري بر تولید رواناب و خطر اثرات توسعه

در استان گلستان سیل در حوزه حاجی قشان 
نتایج نشان داد که به علت توسعه . پرداختند

. شهري، تولید رواناب افزایش یافته است
هاي احداث شده در هر یی سازهآارزیابی کار

هاي آبخیزداري به بخش عمرانی خاصه پروژه
ا ي آنهافزایش ضریب ایمنی و پایدارمنظور

زیرا از . امري ضروري و اجتناب ناپذیر است
اي سازه را توان به صورت دورهاین طریق می

رل نمود و درصورت بروز حادثه نسبت به تکن
یا در طراحی ها اقدام نمود واصالح و ترمیم آن

د ریکی از موا. بعدي نکات نادیده را منظور کرد
رات هاي آبخیزداري، ارزیابی اثضروري در پروژه

گیري سیلهاي احداث شده برسازه
باشد که موضوع هدف هاي احداث میمحدوده

.تحقیق حاضر است

هامواد و روش
حوزه آبخیز منشاد با مختصات جغرافیایی 

طول شرقی و54°16΄16˝تا 9°54΄56˝
عرض شمالی 31°35΄42˝تا 28°31΄59˝

ت مساح. هاي آبخیز میانکوه استاز زیرحوزه
. باشدهکتار می6010این حوزه

تمام مناطق استان یزد منشاد در بین
بارش (داراي باالترین میزان بارندگی ساالنه

. است)میلی متر در سال86/300متوسط 
1- IPH
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کیلومتر 54/14به طول این حوزهآبراهه اصلی 
به شمار یزد هاي حادثه خیز استان از رودخانه

هاي شبکه آبرههنقشه  1شکل . )24(رودمی
.)23(دهدحوزه و موقعیت مقاطع را نشان می

یزدگیري شده رودخانه منشادهاي حوزه و موقعیت بازه و مقاطع اندازهنقشه شبکه آبراهه- 1شکل

در ابتداي تحقیق، بازه اصلی رودخانه 
طول این بازه . منشاد مورد بررسی قرار گرفت

بازدیدهاي کیلومتر بود و طی 61/8در حدود 
مقطع از آن مشخص و عرض 25صحرایی، 

براي طراحی سدهاي . گیري شدفعلی آن اندازه
متر دوره بازگشت دواصالحی با ارتفاع کمتر از 

مار آدر این مطالعه ). 5(ساله انتخاب شد 25
در خروجی هاي ایستگاه هیدرومتري دره دبی

تا 1376(ساله 10طی دوره آماري حوزه 
.استفاده قرار گرفتمورد ) 1386

هاي اوج در دوره دبیبه منظور برآورد 
SMADAهاي مختلف از نرم افزار بازگشت

هاي مختلف، گمبل از میان توزیع. شداستفاده 
سپس . انتخاب شدبهترین توزیع بعنوان

حداکثر ظرفیت رودخانه براي عبور سیالب 
براي آبگذري و حفظ حریم . محاسبه شد

هاي با دوره تاندارد، دبیرودخانه به طور اس
سال در نظر گرفته 100و 25بازگشت 

اي شود، یعنی شرایط رودخانه باید به گونهمی
حتی از نظر را به راهاي مورداشد که دبیب

خود عبور دهد و در صورت وقوع سیالب 
باشد اي رعایت شدهتر نیز حریم به گونهبزرگ

هاي عبوري توان تبدیل شدن بهباکه روان
سیل و ایجاد خسارت جانی و مالی را 
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به منظور تعیین میزان بازگشایی . باشدنداشته 
ودنامه تعیین حدآئینو تعریض رودخانه از 

به استناد . استفاده شدهارودخانهحریم بستر و
قانون اساسی جمهوري اسالمی 138اصل 

قانون توزیع عادالنه 2ماده 1تبصره ایران و
در خارج از محدوده شهرها تعیین بستر ، آب
25گشت ازاساس حداکثر طغیان با دوره ببر

هاي آب شرکتوسیله وزارت نیرو وهساله ب
لذا در محاسبات . شوداي تعیین میمنطقه

هاي با دوره ن عرض مجاز از دبییمربوط به تعی
.سال استفاده شد25بازگشت 

حداکثر آبگذري مقاطع حساس با استفاده 
1رابطه . نینگ محاسبه شده استاز فرمول ما

:دهدمعادله مانینگ را نشان می

)1 (
n

RAS
Q

3
2

2
1



m3/s( ،A(دبی جریان Qر اینجادکه

شعاع هیدرولیکی m( ،R(مقطع جریان سطح
)m( ،S شیب سطح آب)m/m ( وn ضریب

شعاع هیدرولیکی از .گ استزبري مانین
دست تقسیم مساحت بر محیط خیس شده به

مانینگ از طریق جدول ضریب زبري.یدآمی

محاسبه شد و از گمانینضریب زبريتعیین 
. روش حل معکوس، صحت آن بررسی شد

عمق کنش بستر در زمان جهت محاسبه
استفاده لیسیها، از فرمولعدم حضور سازه

):4تا 2هاي معادله(شد 
)2              (D= -(1.25R-Y)

)3       (3473.0
F

Q
R 

)4     (5075.1 dF 

عمق فرسایش در وسط Dدر این معادالت 
عمق آب در Yعدد لیسی، m( ،R(رودخانه 

m3/s( ،F(دبی جریان Q، )m(حالت تعادل 

درصد 50راتی که قطر ذd50فاکتور رسوب و 
جهت محاسبه . مصالح بستر از آن ریزتر است

عمق آب در حالت تعادل از معادله مانینگ 
منفی شد، یعنی کنش Dهرگاه . استفاده شد

شد، یعنی مثبتDکه بستر رخ داده و زمانی
2شکل در. استگذاري اتفاق افتادهرسوب

تغییرات بستر رودخانه منشاد بعد از تجاوز به 
هاي عرضی نشان احداث سازهم رودخانه وحری

.داده شده است

ي غلطرودخانه منشاد بر اثر ساخت و سازهاکاهش عرض و عمق جریان - 2شکل 
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با توجه به احداث سازه عرضی در امتداد 
بازه اصلی رودخانه منشاد و از آنجا که 
بیشترین مقدار ارتفاع آب روي تاج سدهاي 

منظور برآورد ارتفاع شود بهمذکور ایجاد می
مربوط به محاسبه 5آب از سرریزها از معادله 
.دبی سرریزها استفاده شد

)5          (Q=CLH1.5

دبی خروجی مربوط به Qدر این معادله 
ضریب سرریز است که در m3/s( ،C(سرریزها 

محدوده مطالعاتی با توجه به نوع سرریزها که 
در نظر گرفته 7/1وماً سیمانی است معادل عم

ارتفاع آب Hو ) m(عرض سرریز Lشده است، 
.قبل از رسیدن به سرریز است

نتایج و بحث
مقادیر دبی در دوره 1در جدول 

هاي مختلف با استفاده از روش گمبل بازگشت
.نشان داده شده است

یک پارامتر مؤثر در سـرعت آب و آبگـذري   
شـیب  . گ، شـیب بسـتر اسـت   در فرمول مانین

آب و میـزان آبگـذري رابطـه    بستر بـا سـرعت   
ســیالب در هنگــام اوج،  طبــق . مســتقیم دارد

ــا  Q=A.Vرابطــه ــاهش ســرعت را ب ــل ک ، عام
کنـد و همـین   افزایش سطح مقطع جبران مـی 

گیـري سـواحل  یند عامل مهمی بـر سـیل  آفر
با افزایش سرعت آب، ارتفاع آب . رودخانه است

گیري رودخانه کاهش وان سیلکاهش یافته و ت
. یابدمی

هـاي عرضـی در بسـیاري از    با احداث سازه
هش ها نه تنها امکان کف کنی بستر کـا مسیل

دریاچـه سـازه   یافته بلکه با انباشت رسـوب در 
شیب بازه نیـز کـاهش یافتـه کـه عوارضـی از      
جملــه افــزایش ارتفــاع ســیالب و تشــدید     

. گیري اطراف را به دنبال داردسیل
ها، شیب بستر در بعضی سازهاین با احداث 

انـدازه گیـري   . رسـد از نقاط به صـفر هـم مـی   
سد اصالحی 75صحرایی نشان داد که بالغ بر 

ارتفـاع  بـا  (رودخانـه  5در طول شاخه با رتبـه  
) از کـف بسـتر  متـر 2/1معادلسرریزمتوسط

طوري احداث شده که بعد از پر شـدن توسـط   
هـا بـه   زدیکـی سـازه  رسوبات، شیب بستر در ن

. درصد تقلیل یافته است1حدود 
مورد مطالعه مورد از آنها25تحقیقدر این
دورهعمـق کـنش در  این عالوه بر.قرار گرفت

3هـاي  شکل. هاي مختلف بدست آمدبازگشت
به ترتیب رابطـه دبـی بـا دوره بازگشـت و     4و 

رابطه عمـق کـنش بسـتر بـا دوره بازگشـت را      
.دهدنشان می

هاي مختلف در ایستگاه درهبرآورد دبی رودخانه منشاد در دوره بازگشت- 1جدول
252550100دوره بازگشت

m3/s(73/1192/2467/4486/5299/60(دبی 
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رابطه دبی جریان با دوره بازگشت در رودخانه منشاد یزد- 3شکل

هاي مختلفودخانه منشاد یزد دردوره بازگشتر5رابطه عمق کنش بستر در طول شاخه رتبه- 4شکل

شود، در مقابل همانگونه که مشاهده می
سال، عمق کنش 25هاي با دوره بازگشت دبی

. متر است8/0در بازه مورد بررسی در حدود 
بود این مقدار اي احداث نشده چنانچه سازه

توانست ظرفیت آبگذري مقطع را کنش می
ها احداث نون که سازهولی هم اک. افزایش دهد

اند نه تنها کنش بستر در و پر از رسوب شده

شود بلکه کف رودخانه مقطع جریان دیده نمی
از تراز اولیه خود در سطح باالتري قرار گرفته 

تواند کاهش ظرفیت انتقال را به است که می
مقایسه بین2جدول . دنبال داشته باشد

و ظرفیت آبگذري رودخانه در حالت حضور
.دهدعدم حضور سازه را نشان می
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هاي عرضی روي رودخانه منشادظرفیت آبگذري رودخانه در حالت حضور و عدم حضور سازه- 2جدول 
سطح مقطع بعد از 

)متر مربع(احداث سازه
سطح مقطع قبل از احداث 

)متر مربع(سازه
دبی عبوري در حالت عدم 

)کعب بر ثانیهمتر م(حضور سازه
دبی عبوري در حالت حضور 

)کعب بر ثانیهمتر م(سازه
4/109/156/15446/30
7/196/277/31936/71
1/162/218/23065/57
1/179/233/26688/59
1/142/221/23295/42
8/165/232/26177/58
3/122/172/17486/39
9/167/231/2632/59

196/269/30418/68
22/86/129/11400/23
8/7123/10755/21
4/107/185/17843/26
2/103/181/17481/25
4/115/207/19824/29
6/162/232/25792/57

83/91/157/14461/28
1/55/1035/8653/10
8/62/122/10736/16
6/103/167/15942/31
2/199/269/30804/69

65/78/13812372/18
3/14205/21223/48
5/101/164/15799/30
3/114/171/17392/33
5/128/208/20806/35

طور که ذکر شد میزان دبی بـا دوره  همان
کعب بـر  متر م45در حدود سال،25بازگشت 

شـود در  اسـتنتاج مـی  2از جدول . استثانیه
سـیالب  ،مناطقی که رودخانه عرض کافی دارد

لی در مناطقی بدون مشکل عبور خواهد کرد و
که رودخانه نتواند سطح مقطع الزم براي عبور 

گیري ایجاد خواهـد  سیل،فراهم نمایدسیل را 

. شد
ها که به طور استاندارد سازهبا توجه به این

25هـاي بـا دوره بازگشـت    اساس دبـی باید بر
شـود، مقـدار ارتفـاع آب    سال در نظـر گرفتـه   

ت بـراي  عبوري از سرریز در همین دوره بازگش
آورده شـده  3مقاطع مورد بررسـی در جـدول   

. است
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سال25ارتفاع آب عبوري از سرریز در دوره بازگشت- 3جدول 
) متر(عرض فعلی سرریز)متر(ارتفاع فعلی سرریز) متر(ساله از سرریز 25ارتفاع سیالب 

94/25/12/5
84/25/148/5
63/2214/6
55/25/243/6
52/25/155/6
46/275/08/6
43/25/16/9
41/25/17
38/2215/7
69/25/155/7
27/2165/7
15/223/8
13/224/8
97/225/9
92/128/9
89/14/11/10
85/114/10

هاي عرضی، با تثبیت بستر توسط سازه
نیاز سیالب قادر نیست تا سطح مقطع مورد

در .نش بستر بدست آوردخود را با فرآیند ک
نتیجه این کمبود را با افزایش سطح مقطع در 

گیري کند و باعث سیلباالي جریان جبران می
شود که سطح مقطع کمی براي در مقاطعی می

نتایج تحقیقات گول . عبور سیل، موجود است
گذاري سدها نیز بیانگر رسوب) 12(و همکاران 

بوده و کاهش ظرفیت انتقال در طی دو سال 
نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر نشان . است

هاي داد که کاهش شیب بستر خاصه در رتبه
رسد زیرا در زیاد، چندان مطلوب به نظر نمی

هاي رودخانه پاسخگوي بسیاري از نقاط، بازه
25هاي با دوره بازگشت بیشتر از عبور سیالب
، شریدر)6(همکاراناختصاصی و . ساله نیست
) 4(و همکاران و کاستیلو) 22(و همکاران

هاي اصالحی باعث تثبیت بیان کردند که سازه
و در بستربستر و کاهش شیب، باال آمدن 

.شوندنتیجه کاهش سرعت جریان آبراهه می
بر این باورند که ) 2(و همکاران خطیبی بیاتی 

هاي کوهستانی مناطق هزاحداث سدها در حو
. مراه داردهاي جدي را به هنیمه خشک چالش

بازه مطالعاتی از مرکز دهستان منشاد عبور 
کرده و در این مناطق، منازل مسکونی، جاده و 
تأسیسات زیادي قرار دارد و با باال آمدن آب 
رودخانه، خسارت زیادي به این مناطق تحمیل 

طبق نظر مقصودي و همکاران . خواهد شد
هاي کنترل سیالب و نیز قبل از طرح) 18(

یابی منازل در مجاورت رودخانه مکانفرسایش، 
هاي با که در آبراههطوريه ب.باید انجام گیرد

.که دبی قابل توجهی ندارند3رتبه کمتر از 
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هاي عرضی تا حدي در کاهش دبی و سازه
، باشندهاي آب زیر زمینی مؤثر میتغذیه سفره

که در واقع 3هاي باالتر از ولی در رتبه
آیند و به حساب میهاي اصلی رودخانهبازه

عمدتاً باغات و اراضی مسکونی را در مجاورت 
اماندهی و مدیریت بستر، خود دارند، باید با س

جریانات سیالبی هر چه سریعتر تخلیه شوند

رعایت عرض مجاز با دوره بازگشت . )23(
ها به منظور سال در این بازه100بزرگتر از 

افزایش ضریب ایمنی و کاهش بالیاي طبیعی 
نتایج بدست آمده با نتایج . شودتوصیه می

تحقیقات انجام شده در حوزه آبخیز بنادك 
مشابهی را نشان ادات یزد انطباق نزدیک وس

.)6(دهدمی
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The Effect of Crosss Tructureon Flooding Augmentation in
Manshad Basin

Mahboobeh Soltani1 and Mohammad Reza Ekhtesasi 2

Abstract
Non-normative construction and occupation of the land along the river bed of

Manshad basin in Yazd Province has significant effects on distress and exacerbation of
flood risk. In many cases, the width of main channel is less than the allowable width of
the bed and the floods with return period less than 25 years were limited. Under existing
regulations, the bed widths based 25-years floods as river limits is necessary. As results,
average bed width range in main channel is 8.07 meters.  The bed of Manshad River is
1.2 meters is higher than the natural or initial condition. For passing a 25-yr flood, the
width of Manshad River should be broader to 12.8 meters. It's suggested for offloading
flood quickly from Manshad basin, cross structure and retaining walls should be
destroyed. Also, to reducing the risk of damage and natural disasters, with acceptance of
only 5% risk, should not allow any construction at a distance of 25 meters from the river
Tallweg.
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