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  سيلسيل آبخيزها در كاهش  آبخيزها در كاهش مديريتمديريتنقش نقش 
  

  33 ومحسن مرادزاده ومحسن مرادزاده  22، محمد نهتاني، محمد نهتاني22، عليرضا مقدم نيا، عليرضا مقدم نيا11هدايت اهللا زرينهدايت اهللا زرين
  عضو هئيت علمي گروه مرتع و آبخيزداري دانشكده منابع طبيعي دانشگاه زابل و عضو انجمن آبخيزداري ايرانعضو هئيت علمي گروه مرتع و آبخيزداري دانشكده منابع طبيعي دانشگاه زابل و عضو انجمن آبخيزداري ايران  --11

ZZaarrrriinn132000132000@@ggmmaaiill..ccoomm  

  دانشكده منابع طبيعي دانشگاه زابلدانشكده منابع طبيعي دانشگاه زابلاعضاء هئيت علمي گروه مرتع و آبخيزداري اعضاء هئيت علمي گروه مرتع و آبخيزداري   --22
  هئيت علمي دانشكده علوم دانشگاه شهيد چمران اهوازهئيت علمي دانشكده علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز عضو  عضو --33                                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 ٢

  مقدمهمقدمه
هاي ساكنين مناطق سيل خيز كشور  ها و خسارات ناشي از آنها همواره از جمله دغدغه  در رودخانه وقوع سيالب

، بخش قابل توجهي از كل خسارات ناشي از بالياي طبيعي را در ايران شامل ميزان خسارات سيل. بوده است
در اين مناطق و نيز محل احداث . باشد ها مي گردد كه عمدتا متمركز در مناطق گسترده در حاشيه رودخانه مي

يه در آينده، هاي هيدروليكي و اجراي عمليات آبخيزداري جهت امور پيشگيري، بيمه و مكان يابي و طراحي ابن سازه
  گشاست  ه هاي اصلي را هاي مختلف در طول آبراهه برآورد تغييرات مكاني دبي سيالب با دوره بازگشت

 هزاران سال است كه انسان با حوادث بزرگي چون سيل، زلزله و طوفان در مبارزه سختي مي باشد و هر روز كه 
حوادث تلخ بر مي دارد اما هنوز دانش بشري امكان مي گذرد، گامي ديگر براي شناخت و مبارزه با اين بالها و 

 .مهار و كنترل كامل اين پديده ها را بدست نياورده است

وقوع سيالبهاي طغياني نه تنها فرسايش شديد سطح حوزه آبخيز و مسير رودخانه را سبب مي شود، بلكه خسارات 
از . وارد مي سازد... كشاورزي، مناطق مسكوني و هنگفتي به جاده ها، تاسيسات، پلها، كانالهاي انتقال آب، اراضي 

طرف ديگر افزايش جمعيت و دخالت بيش از حد بشر در طبيعت همراه با مديريت ضعيف منابع طبيعي، باعث 
  به گونه اي كه دخل و تصرف بي رويه در حريم رودخانه ها و توسعه . تعدد وقوع اين گونه حوادث شده است

  .رات اين پديده را افزايش داده استبي برنامه شهرها نيز خسا
 سيل مهم را درطول هزارساله 97سوابق تاريخي وقوع. كشور ما ايران نيز همواره بااين خطرات روبه روبوده است 

 مورد سيل در فاصله  2786بررسي هاي بعدي حاكي ازوقوع .  هجري شمسي نشان مي دهد 1330منتهي به سال 
رشد شتابدهنده تعداد حودث سيل به صورت نه برابر شدن آن درطول چهل . شد مي با1375 لغايت 1331سالهاي 

  .وپنج سال مذكور ، ترديد بزرگي برطبيعي بودن اين حجم از حوادث وخسارات ايجاد مي كند 
بروز علل غير طبيعي وتشديد كننده سيل دركشور، اين شك را به يقين نزديكتر مي كند زيرا همانطور كه تخريب 

  .مراتع وفرسايش خاك، جزء مهمترين داليل بروز سيالبهاي غيرطبيعي شناخته شده اندجنگلها و
  

  تعاريف و مفاهيم
  البيس

شوند، در حاليكه تعريف جامع  سيل، سيالب و تندآب عناوين مشابهي هستند كه در موارد متفاوت، به كار برده مي
 .پردازيم ريف آن از ديدگاه منابع گوناگون ميبه همين منظور به تع. وكاملي دراين خصوص اظهار نگرديده است

در اين رابطه . استنباطي كه غالبا از سيل مي شود عبارت است از جريان يا دبي زياد كه باعث خسارت مي گردد
به عبارت ديگر در يك سيالب، جريان . شدت جريان، حجم آب و مدت زمان سيالب مورد توجه قرار مي گيرد

        ريان ميزاد بر دبي حداكثر ظرفيت عبور جريان در رودحانه است كه مشكل آفرين بحراني، همواره مقدار ج
  ).1379تلوري(مي گردد

  
  تعريف سيالب

تعاريف متعددي از سيالب مطرح شده است كه هر يك از آنها خصوصيتي ويژه از سيل را براي اهداف خاص بيان 
  :برخي از تعاريف به شرح زير مي باشد. مي كند
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 علل وقوع سيالب

 ساير عوامل  فرعي اقليميعوامل عوامل اصلي اقليمي

مخلوط باران 
و ذوب يخ و 

 برف

ذوب 
 يخ

ذوب 
 برف

امواج  باران
 دريا

اثرات متقابل بين 
جريان رودخانه و 
 شرايط جزر و مدي

شكست سد و 
 ساير سازه ها

زمين 
 لغزش

زمين 
 لرزه

              شديد توام با باال آمدن نسبتا زياد آب در يك رودخانه  كه معموال آب اراضي پست را فرا جريان
  ).1365كميته ملي آبياري و زهكشي(مي گيرد

سيالب جريان استثنايي است كه ممكن است ار بستر طبيعي رودخانه تجاوز كرده و به ساكنين حاشيه رودخانه خسارت 
  ).1374زاهدي( معموال تابع دوره خاصي نمي باشد و بستگي به شرايط جريان و بستر رودخانه دارداين جزيان. وارد كند

  ).1362عميد(سيالب، آب فراواني است كه در اثر وقوع بارانهاي خيلي شديد و يا خرابي سد، بر روي اراضي جاري مي شود
  ).1373صدقي(ژيكي و آب و هوايي يك منطقه مي باشدسيل به معني طغيان ناگهاني آب ناشي از بر هم خوردن تعادل هيدرولو

وارد شدن آب در يك رودخانه به ميزاني كه از مواقع معمولي بيشتر است و در بسياري از موارد سبب بروز خسارات و صدمات 
  ).1374يزاهد(است)  درصد5مثالً تا (برخي معتقدند كه طغيان يك دبي با فراواني يا احتمال وقوع كم . شود فراواني مي

جريان يا باال آمدن به نسبت زياد آب رودخانه به ميزاني كه از مواقع معمولي به طور وضوح بيشتر مي باشد را 
  ).1373وزارت نيرو(سيل مي نامند

به طور . رسد با توجه به ديدگاههاي متفاوت از مفهوم سيالب، ارائه تعريفي جامع وكامل از سيل ضروري به نظر مي
  :گردد كه ين استنباط كرد كه هر جريان سطحي آب در صورتي سيل تلقي ميتوان چن كلي مي

  د،از ظرفيت عادي انتقال آن باشـ جريان آب براي مقطعي از رودخانه بيش 

  ،ـ تداوم زماني محدودي داشته باشد

  ،پست و حاشيه رودخانه را فرا گيردـ جريان آب از بستر طبيعي خود تجاوز كند و اراضي 

  ).1374صادقي(اه داشته باشدرلي و جاني به همـ خسارات ما
  

  علل وقوع سيل 
جريان سيل به طور عمده ناشي از رواناب سطحي مي باشد كه حاصل خصوصيات بارش و خصوصيات حوزه 

  .مهمترين علل وقوع سيالب و همچنين شرايط تشديد كننده آن در اشكال زير آورده شده است. آبخيز آن مي باشد
 

 

 

  

 
  )الف1376تلوري(لل وقوع سيالبنمودار ع
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  مهمترين داليل تشديد خسارات سيل در كشور
بي شك مهمترين علت وقوع سيل ها در رودخانه ها و مسيل هاي كشور، بارش در حوزه آبخيز مناطق سيل گرفته 

  ايي و باالدست آنها مي باشد، اما آنچه كه مهم است بررسي داليل تشديد خسارات سيل ناشي از چنين بارش ه
  :در زير مهمترين عوامل مؤثر در تشديد خسارات سيل به طور مختصر تشريح مي شود. مي باشد

  
  دخل و تصرف غيرمجاز در بستر و حريم رودخانه و مسيل ها : الف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   دخل و تصرف غير مجاز در بستر و حريم رودخانه-1شكل شماره 
  

 از يك طرف ناشي از خشكسالي هاي اخير و از طرف ديگر در اثر توسعه بي تخريب منابع طبيعي و پوشش گياهي منطقه: ب
به دليل كاهش پوشش گياهي و تغيير كاربري اراضي، رواناب . رويه و دخل و تصرف غيرمجاز توسط عوامل انساني بوده است

د و ار نظر زمين شناسي داراي خاك  برابر افزايش يافته و در بخشي مناطق كه داراي شيب تن30ناشي از بارش بعضاًً تا بيش از 
  ).1383وطن فدا (فرسايش پذير بوده است، گل و الي زيادي جابجا شده و خسارات و تلفات بسياري به بار آورده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تخريب پوشش گياهي-2شكل شماره 
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وليكي و سيالبي احداث سازه هاي تقاطعي نظير پل و جاده بر روي رودخانه ها بدون توجه به شرايط هيدر: ج
  .رودخانه كه منجر به تنگ شدن مسير جريان و بعضاً مسدود شدن مجرا مي گردد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   احداث سازه هاي تقاطعي نا مناسب-3شكل شماره
  

  روش هاي پيشگيري و كاهش خسارات سيل
  :با توجه به مطالب ذكر شده مي توان به موارد ذيل اشاره نمود

   سازه اي مهار سيلمطالعه و اجراي طرح هاي - 1
  :در اين روش، به مبارزه مستقيم با سيل پرداخته مي شود و به طور كلي مي توان به سه بخش زير اشاره نمود

ساماندهي، اصالح و حفاظت مسير رودخانه، تثبيت بستر و كنترل فرسايش و رسوب و همچنين : الف - 1
  ...طراحي سازه هاي كنترل سيل نظير احداث بند، احداث خاكريز و

  اليروبي و بازگشايي مسير رودخانه به منظور افزايش ظرفيت عبوري جريان: ب - 1
  بهسازي و افزايش ظرفيت آبگذري سازه هاي تقاطعي رودخانه و نيز حفاظت پايه پل در مقابل آب شستگي :ج -1
  
   مطالعه و اجراي طرح هاي غير سازه اي- 2

يتي مجموعه برنامه ها و عملياتي است كه جهت كاهش در مقابل عمليات سازه اي، عمليات غيرسازه اي يا مدير
 هدف اصلي اين روش دور كردن مردم از .اثرات زيانبار سيالب و جلوگيري از گسترش و تشديد آن انجام مي گيرد

  : بخش اصلي مي باشد4جريان سيل مي باشد و شامل 
  

  خانه هاتهيه نقشه هاي پهنه بندي سيل و پياده سازي حد بستر و حريم رود: الف - 1
پهنه بندي خطر سيل در واقع ابزاري اساسي جهت مديريت كاهش سيل مي باشد و مي تواند وسيله اي قانوني در دست 
مسئولين براي كنترل و مديريت كاربري اراضي و برنامه هاي توسعه توام با كاهش خطرات سيل و حفاظت محيط زيست 
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ناخت ويژگيهاي سيالب و سيالب دشتها دارد و مستلزم نوعي گروه پهنه بندي خطر سيل در مرحله اول نياز به ش. باشد
  ).84زرين (بندي مجموعه عمليات و فعاليتهاي عمراني و توسعه اي متناسب با استعداد اراضي است 

  
  ايجاد سيستم هاي پيش بيني و هشدار سيل: ب -2

در تمامي كشورهاي دنيا از اهميت پيش بيني سيالب در پديده هاي هيدرولوژيكي همراه با پيش بيني هوا تقريبا 
اگر هشدار يا اخطار به موقع و پيشاپيش داده شود، امكان به حداقل رسانيدن خسارات . ويژه اي برخوردار مي باشد

پيش بيني سيالب براي . با روشهاي باردارنده اي نظير تخليه افراد و امكانات به محل هاي مطمئن تر، وجود دارد
  ).1377قدسيان(مخازن موجود نيز اهميت خاصي داردبهره برداري موثر از 

  
  برنامه ريزي و مديريت در مسير رودخانه ها و مسيل ها:  ج- 2

عمليات مهندسي رودخانه و مهار سيالب بدون برنامه ريزي و مديريت مستمر، كافي نبوده وممكن است پس از 
ي در بسياري از موارد موجبات تشديد خسارات مدت زماني از اثرات مورد انتظار آنها در طراحي كاسته شده و حت

  ).ب1376تلوري(و تلفات را نيز فراهم سازد
  
  اقدامات پيشگيري و حمايتي در مناطق سيلگير:  د- 2

تخليه اماكن، كمك رساني به سيل زدگان، همسازي يا سازگاري با سيل، افزايش آگاهي و آموزش عمومي و بيمه 
  ).ب1376تلوري(سيل از اين اقدامات هستند

  
   مديريت حوزه ها ي آبخيز- 3

يات يكي از محورها و راهكارهاي بسيار مؤثر در پيشگيري و كاهش خسارات سيل انجام پروژه ها و عمل
آبخيزداري است و خوشيختانه مطالعات و پروژه هاي زيادي در كشور انجام شده است، ولي به دليل عدم حفاظت 

امات، هم از طريق افزايش اعتبارات و هم پشتيباني هاي ايش اين اقدعرصه ها و آبخيزها ضرورت توسعه و افز
  .در اين قسمت به دو مقوله مهم يعني مديريت و آبخيز اشاره مي كنيم. اجرايي وجود دارد

  
 مديريت

مديريت هميشه در مورد هماهنگي بين اجزا متفرق و نيز بعضاً در مورد نقش مدير بحث مي كند و در هر حال بايد  
مديريت منابع آب بدليل ابعاد مكاني و زماني و . يي بزرگتر مورد قبول جامعه و فرهنگ در آن قرار گيردفضا

فراگيري وسيع و ارتباط با قوانين طبيعي ، سازمانهاي دولتي ، غير دولتي و خصوصي و ارتباط با مسئوليتهاي امنيت 
اين مديريت مشتمل بر مديريت سيستم .  است از اهميت خاصي برخوردار ،غذايي و خدمات و مسائل زير بنائي

بدين دليل مديريت منابع آب اجباراً بايستي مديريت . زمين ، سيستم حيات و سيستم جامعه و مردم قرار مي گيرد 
اين مديريت مشتمل بر هماهنگي و همكاري در مديريت آب و زمين براي . جامع چرخه آب را مد نظر قرار بدهد 

تخصيص بهنگام و تهيه آب مورد نياز بخش . ال آب مطمئن و عاري از هرگونه آلودگي نيل به اهداف استحص
كشاورزي ، تامين آب شرب سالم ، تامين نيازهاي بخش صنعت و انرژي و محيط زيست ، جلوگيري از فرسايش 

 مختلفي اين مديريت ابعاد. حوزه هاي آبخيز ، كنترل سيل و رسوب و افزايش طول عمر مخازن سدها مي باشد 
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دارد كه نه تنها به بخش ها و وزارتخانه هاي مختلف بلكه به مردم و فرهنگ جامعه نيز مرتبط مي گردد و لذا 
   .)81يفيشر (سطح ملي، بصورت جامع نگريسته شودبصورت اجتناب ناپذير بايستي در 

 از منابع آب و زمين در يك مديريت حوزه آبخيز يا آبخيزداري عبارتست از، فرايند هدايت و سازماندهي استفاده
حوزه به منظور تحصيل مطلوب خواستةهاي منطقي بشر از طبيعت بدون ايجاد اثرات مخرب روي منابع آب 

ي، آب و خاك و ارتباطات در حقيقت آبخيزداري شناخت ارتباط دروني و اثر متقابل بين استفاده از اراض. وخاك
به عبارت ديگر آبخيزداري تلفيقي . مي باشد) پاياب(و پائين دست حوزه ) سراب(موجود بين مناطق باال دست 

كه بر منابع آب آن تأثير مهمي ) آبخيز(است از تفكر دربارة كليه فعاليت هاي انساني در يك منطقه معين از زمين 
  .)76 يتلور.(دارد

  
  در كاهش خسارت سيل يزدارنقش آبخي

  (John Wesley Powell, 1896) پـاول . و.  توسـط ج  يـا آبريـز  »آبخيـز «از آن هنگام كه براي اولين بـار واژه  
 معـاني متفـاوتي را تـداعي        نتعريف شد  بيش از يكصدو سي سال مي گذرد و در مقاطع مختلف زماني، مديريت آ                

  .نموده است
 منابع زيست محيطـي      بر  مديريت مديريت بر آن،  ريت سرزمين ميباشد و     آبخيز يك واحد طبيعي براي آمايش و مدي       

 حداكثر از منابع، حـداقل خـسارات زيـست محيطـي و اقتـصادي و اجتمـاعي                  ورياست؛ بطوريكه در حالت بهره      
 بيولوژيـك و اجتمـاعي و       ، مديريتي هماهنگ و موزون بر سيستمهاي فيزيكـي        ،مديريت جامع آبخيز  .  حاصل گردد 

  تـاثير منفـي بـر منـابع بـه حـداقل برسـد              ، كه ضمن تامين منافع جامعه     مي سازدكه وده و شرايطي فراهم     اقتصادي ب 
  .)81يفيشر(

حوزه هاي آبخيز به عنوان يك واحد هيدرولوژيك مناسب ترين واحد مطالعاتي، برنامه ريزي و اجرايي در زمينه 
 هرگونه دخل و تصرف درآن تاثير قابل به طوري كه. كاهش خطرات بالياي طبيعي به ويژه سيالب مي باشد

لذا اعمال مديريت صحيح در حوزه هاي آبخيز به . توجهي بر كميت، كيفيت و رژيم رودخانه خروجي از حوزه دارد
ويژه حوزه هاي مشرف به شهرها كه سيالب هاي خروجي از آن از داخل شهر عبور نموده ومشكالتي براي شهرها 

از طريق اعمال مديريت صحيح در حوزه هاي شهري .  ويژه اي برخوردار مي باشدبه وجود مي آورد، از حساسيت
  .مي توان تا حدود زيادي خسارات ناشي از سيالب ها را كاهش داد

بررسي فرآيند توليد رواناب و سيالب به وضوح نشان مي دهد كه غير از ويژگيهاي رگبار و يا ذوب برف و برخي 
، مي توان در ساير مولفه ها نظير تلفات برگابي، ظرفيت ذخيره، تبخير و تعرق، خصوصيات نسبتا پايدار حوزه اي

  .افزايش زمان تمركز و يا انتقال رواناب، تغييراتي در جهت كاهش دبي اوج يا حجم سيالب بوجود آورد
ردد، به آبخيزداري و مديريت كاربري اراضي در واقع نقش پيشگيري بروز سيالب را در محلي كه بارش نازل مي گ

اين پديده تا قبل از تشكيل آبراهه هاي بزرگ و توليد رواناب قابل مالحظه، عموما با مشكالت و هزينه . عهده دارد
  ).ب1376تلوري.(كمتري قابل كنترل خواهد بود

. ابزارهاي آبخيزداري جهت اعمال اين استراتژي شامل روش هاي مديريتي، ساختماني و سازه اي مي باشد
در صدد است تا كاربري فعلي اراضي به قابليت اراضي نزديك شود و هر قسمتي از اراضي متناسب با آبخيزداري 

توان آن مورد بهره برداري قرار گيرد تا عالوه بر جلوگيري از فرسايش خاك، رواناب و در نتيجه سيالب كمتري از 
وبندي و كنتورفارو شيب دامنه ها در روش ساختماني با اجراي پروزه هاي بانكت بندي، سك. حوزه خارج گردد
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در روش سازه اي از طريق ساخت بندهاي مختلف ذخيره اي، . كاهش يافته تا سرعت و حجم رواناب كاهش يابد
انحرافي و اصالحي در مسير آبراهه ها و رودخانه ها، بخشي از سيالب نفوذ يافته و زمان تمركز شاخه هاي مختلف 

عث مي گردد سيالب كمتري وارد مسيل هاي شهري شده و خسارات ناشي از رودخانه افزايش مي يابد، كه با
در غير اين صورت بايستي در داخل شهرها تدابير پرهزينه و دشوارتري جهت مقابله با . سيالب كاهش مي يابد

ياي اجراي روش هاي آبخيزداري كم هزينه تر و مهم تر اينكه سازگارتر با طبيعت و داراي مزا. سيالب اجرا كرد
  .كه در اين بخش به برخي از روش هاي سازه اي اشاره مي شود. چندجانبه مي باشد

امروزه انجام اقدامات حفاظتي آب و خاك به عنوان يكي از مباني كليدي آبخيزداري و زمينه دستيابي : تراس بندي
مل با اكوسيستم هاي به بسياري ديگر از اهداف طرح هاي جامع حوزه هاي آبخيز از ضرورت هاي اساسي در تعا

پيشرفت دانش فني آبخيزداري وتامين امكانات الزم براي اجراي طرح هاي آبخيزداري، تنوع گسترده . مختلف است
در اين ميان اقدامات مكانيكي ويا حتي مهندسي به دليل تاثير سريعتر . در اقدامات مختلف را منجر گرديده است

  .استريتي بسيار مورد توجه قرار گرفته ات بيولوژيكي و مديوبستر سازي الزم براي انجام ساير اقدام
در حفاظت خاك به عملياتي اطالق مي شود . يك واژه بيگانه بوده كه در فرهنگ فارسي پذيرفته شده است 2تراس

در حقيقت تراس بندي از يكسري طبقاتي . كه در آن درجه شيب تغيير كرده وزمين حالت پلكاني پيدا مي كند
 به هم مرتبط مي گردند ويك زمين شيبدار به حالت پله پله تبديل 3ه است كه اين طبقات بوسيله ديوارهتشكيل شد
به عبارتي ديگر تراس در عمليات حفاظت خاك عبارتست از سكوهاي خاكي كه عمود بر جهت شيب . مي شود

هاي شيبدار با عرض مناسب وارتفاع ساخته شده اند ويا خاكريزها يا كانالها يا تركيبي از هر دو كه در روي دامنه 
در تراسهاي سكويي يك قسمت خاكريزي شده ويك قسمت خاكبرداري شده وجود . قابل قبول احداث مي شوند

  :از اين رو تراسها به دو دسته تقسيم مي شوند. دارد كه معموالً اين دو قسمت با هم برابر هستند
  4تراسهاي آبراهه اي - 1
 5تراسهاي سكويي - 2

راهه اي عموماً به صورت تركيبي از خاكريزها و كانالها احداث مي شوند ودر بين متخصصين خاك تراسهاي آب
  . به بانكت معروف بوده وعموماً با اهداف مختلف در شيب هاي تندتر احداث مي گردد

تراسهاي سكويي كه به اختصار در اغلب موارد به تراس معروف است از اهميت ويژه اي در اراضي كشاورزي 
  .رخوردار مي باشدب

يري از فرسايش تراسهاي سكويي به منظور كاهش شيب دامنه وبه منظور سد كردن مسير رواناب ودر نتيجه جلوگ
  .خاك احداث مي شوند

  
اي كـه همـراه    داشتن مواد ريزدانـه  هاي موقتي هستند كه به منظور نگه  بندهاي اصالحي چپري سازه:بندهاي چپري  

  .شوند  شوند ، ساخته مي ا خندق حمل ميجريان در داخل آبراهه ي
) چپربنـدي (هـا     هاي چوبي در عرض آبراهه و قراردادن چوبهاي نـازك در البـالي پايـه                اين بندها با فرو كردن پايه     

  .شوند  ساخته مي

                                                 
٢- Terrace 
٣  - Riser 
٤ -Channel Terrace 
٥ – Bench Terrace 
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 بندهاي اصالحي فلزي سبك ، بندهاي موقت كوچكي هـستند كـه معمـوالً بـراي نگهـداري                   :بندهاي فلزي سبك    
ها و خندقهاي با شيب ماليم و حـوزه   اين بندها در آبراهه. شوند  انه در داخل آبراهه يا خندق ساخته مي     موارد ريز د  

  .گيرند  مساحت كم كه جريان نتواند مصالح درشت دانه را حمل كند مورد استفاده قرار مي
گيرنـد سـاخته    قـرار مـي  هايي كه در عرض آبراهه يا خنـدق            بندهاي اصالحي چوبي از الوار و پايه       : بندهاي چوبي 

دانه حمل شده توسـط جريـان در داخـل آبراهـه را               اين بندها توانايي نگهداشت مصالح ريزدانه و درشت       . شوند    مي
  .دارند 

چين از چيدن تخته سنگها روي هـم و درعـرض آبراهـه يـا خنـدق                    بندهاي اصالحي خشكه   :چين    بندهاي خشكه 
ها و  باشند معموالً در سرشاخه ترين بندهاي اصالحي ميبردترين و پركار هاين بندها كه يكي از ساد. شوند  ساخته مي

  .شوند  ها با مساحت كم ساخته مي آبراهه
شوند و ارتفـاع آنهـا از          بندهاي اصالحي سنگ و مالتي با سنگ و مالت سيمان ساخته مي            :بندهاي سنگ و مالتي     
 مهارسيالب و يا ايجاد ،تر به منظور اصالح شيب  آبراهه        اين بندها بيش  . باشد    چين بيشتر مي    بندهاي چوبي و خشكه   

هزينـه اجـراي ايـن بنـدها بيـشتر ولـي هزينـه        . ند وشـ  يك نقطه ثابت براي تثبيت شيب آبراهه يا خندق ساخته مي          
  .باشد  نگهداري آنها كمتر مي

. شـوند   ق ساخته ميبندهاي اصالحي توريسنگي از سنگ و تورسيمي در عرض آبراهه يا خند       : بندهاي توريسنگي   
باشد و معموالً به منظور اصالح شـيب آبراهـه ، مهـار               چين بيشتر مي    ارتفاع اين بندها نيز از بندهاي چوبي و خشكه        

شـوند و هزينـه اجـراي ايـن بنـدها           سيالب و با ايجاد يك نقطه ثابت براي تثبيت شيب آبراهه يا خندق ساخته مـي               
  .باشد نه نگهداري آنها كمتر ميچين بيشتر و هزي ازبندهاي چوبي و خشكه

  
  يريجه گينت
اگر پوشش گياهي . در حوزه هاي آبخيز وضعيت منابع آبي و حفاظت از منابع طبيعي ارتباط تنگاتنگي با هم دارند 

اعم از طبيعي و غيرطبيعي در يك حوزه آبخيز تحت مديريت صحيحي قرار گيرد عالوه بر حفاظت خاك منطقه، 
اما در صورت تبديل . در حوزه داراي رژيم آبي پايدارتر و گل آلودگي كمتري خواهند بودرودخانه هاي موجود 

نامناسب اراضي باالدست حوزه هاي آبخيز، چراي مفرط مراتع، بهره برداري غيراصولي از جنگل ها، ساخت و ساز 
اده و شاهد وقوع سيالب تعادل طبيعي خود را از دست د... جاده ها و تأسيسات نامناسب، كشاورزي غيراصولي و 

هاي مخرب، فرسايش و انتقال رسوب، كاهش ظرفيت نگهداري رطوبت در خاك، افزايش ضريب رواناب و تشديد 
لذا هر نوع مديريت حوزه هاي آبخيز تغييراتي را در كميت . خسارات ناشي از خشكسالي هاي طبيعي خواهيم بود

ك ارتباط كنترل شده بين بهره برداري از اراضي باالدست و اثرات برقراري ي. و كيفيت رژيم آبي ايجاد خواهد نمود
مديريت حوزه هاي آبخيز از طريق اصالح و توسعه مراتع، . آن در پايين دست از اهداف آبخيزداري مي باشد

مديريت جنگل ها، اجراي طرح هاي ذخيره نروالت جوي، استفاده از روش هاي مكانيكي و ساختماني براي كاهش 
جريان آب روي دامنه ها و آبراهه ها در توسعه منابع آبي حوزه آبخيز مؤثر مي باشد، كه به صورت تغذيه سرعت 

آب هاي زيرزميني، كاهش فراواني وقوع سيالب ها، حفظ ظرفيت عبوري آبراهه ها و كاهش فرسايش خاك و 
 .حمل رسوب توسط رودخانه ها اثرات آن نمايان مي گردد
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  :فهرست منابع
، چاپ )وزارت نيرو(شركت مهندسين مشاور جامابرودخانه هاي ايران، انتشارات . 1373. ، يداهللافشين .1

 . ص615اول، جلد اول، 

دهاي  و جستجوي رونزدر اهوادخانه كارون روهي دآبد ساله آمار يكصتحليل . 1378، ددا، مهرئي پوربقا .2
، د علوم و تحقيقاتزي واحده كشاوردانشك دپايان نامه كارشناسي ارش، آندرولوژي  هيدر سيستمد حا

  .د اسالميزاآگاه دانش
 - عوامل مؤثر در وقوع يا تشديد سيل و خسارات آن، كارگاه آموزشي. الف1376. تلوري، عبدالرسول .3

 .138- 159، تخصصي مهار سيالب رودخانه

ي  تخصص-، كارگاه آموزشي)كاهش خسارات سيل( مديريت مهار سيالب. ب1376. تلوري، عبدالرسول .4
  .مهار سيالب رودخانه

 ، مديريت مهار سيالب ، انجمن هيدروليك ايران1376تلوري عبدالرسول ،  .5

پهنه بندي خطر سيل و بررسي خصوصيات آن در بخشي از اترك مياني، پايان نامه . 1380. توكلي، محسن .6
  .كارشناسي ارشد آبخيزداري، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

بررسي خصوصيات سيل هاي رودخانه اترك در منطقه مراوه . 1383ن و مساعدي، ابولفضل توكلي، محس .7
  . كرمان، ارديبهشت21- 20كنفرانس سراسري آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك، . تپه

  .، هيدرولوژي آبهاي سطحي، انتشارات دانشگاه تبريز1374. زاهدي، مجيد .8

هيدرومتري رودخانه كارون در منطقه اهواز به منظور تعيين بررسي آمار ، 1385. زرين، هدايت اهللا .9
، ود رهاي كارون و زاينده  حوزه  برداري بهينه از منابع آب اي بهره اولين همايش منطقه، خصوصيات سيل

 .1385دانشگاه شهر كرد، شهريور

 .ص735ضوي،دس رآستان ق، چاپ پانزدهم، انتشارات ديژي كاربردرولواصول هي. 1381 ، امين،دهزاعلي .10

بررسي علل مؤثر در سيالب و ارزيابي عوامل قابل كنترل، مجله جنگل و . 1374. صادقي، سيد حميدرضا .11
  .12- 19: 26، مرتع

  .13ژي سيالب، مجله عمران، شماره    هيدرولو. 1373.صدقي، حسين .12

، دوره مجله سپهر. آسيب پذيري ناشي از بالياي طبيعي استان كرمان. 1378. عابدي، قدرت اهللا .13
 .14- 18:)31(هشتم

 - بررسي آثار اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي خسارت سيل، كارگاه آموزشي. 1376.مهدوي، محمد .14
  .160- 188، تخصصي مهار سيالب رودخانه

  . ص234چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران،  هيدرولوژي كاربردي، جلد دوم،. 1378. مهدوي، محمد .15
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