
مهندسی رودخانه دانشیار  -مهدي یاسی
)1367-94(گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه 

)1394-کنون(گروه مهندسی آبیاري و آبادانی، دانشگاه تهران 

بازتوانی  درمدیریت نوین 

1398خرداد    22 :انجمن هیدرولیک ایران



کیلومتر -هاطول رودخانه ها و مسیل هاي کشور و پراکنش آن 



  :اهداف
تاالب ها و رودخانه ها مدیریت در یار تصمیم سامانه ایجاد•
 متفاوت اطالعاتی الیه 35 ثبت با مردم و دولتی استعالمات به پاسخگویی•

اطالعات مکانی یکپارچه  نصب و راه اندازي سامانه  مطالعه ،
)سامیر(رودخانه هاي کشور 



4
ممات و حیات مایهآب 



  هاي ایران رودخانه چالش هاي اصلی در مدیریت  
کوچک کردن رودخانه براي آیندگان، بحران  -رودخانه هاحریم تجاوز به بستر و –

؛سیالب، از دست رفتن فضاي عمومی زیست طبیعی و گردشگري در نوار ساحلی
  ؛بحران سیالب آبشستگی بستر، ناپایداري دیواره ها، -کم کردن عرض رودخانه ها–
تخریب و بازسازي  -ساخت دیواره هاي صلب و نفوذ ناپذیر و قائم و بلند–

هاي مستمر، ترس و خطر براي انسانها، موانع زیست گیاهان و جانوران ؛

نازیبائی چشم انداز رودخانه، شدت تخریب و  -مستقیم کردن راستاي رودخانه ها–
 جابجائی، بازسازي مستمر با هزینه زیاد؛

شغل و درآمد مقطعی  -روپوشانی رودخانه ها در نواحی شهري و روستائی–
براي افراد معدود بجاي منافع عمومی و درازمدت مردم؛

  -حذف رودخانه ها و آبراهه هاي طبیعی از نواحی مسکونی و صنعتی–
خطر سیالب و نازیبائی و منافع محدود؛

آلودگی و   منظر بد، بوي بد رودخانه، -نادیده گرفتن سهم جریان زیست محیطی–
فرار مردم؛ پیشروي آب شور در رودخانه هاي ساحلی؛

و مرگ رودخانه ها تخلیه پساب ها، آلودگی آب، خطر سالمت مردم،–



!درخواست کاهش عرض رودخانه براي طرح ویال سازي در نوار ساحلی 
)1388(رود، سایان، حومه زنجان، زنجان 

اهمیت اجراي طرح تعیین بستر و حریم؛
)بیشتر یا کمتر( ساله 25چالش هاي پهنه سیل 



  رودخانهو حریم دیواره  پایداري
)آبی(حد بستر میل هاي  و) سفید( میل هاي مرزي ماندگاري

)1389(رود ارس )1364(رود فهلیان 
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سیالب رودخانه کشکان، 
)1398فروردین (لرستان 
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)1398خرداد (لرستان  -سیالب رودخانه کشکان، پل دختر



ساله رودخانه ها تا چه حد موجب  25حفظ بستر 
ایمن سازي 

مراکز جمعیتی در برابر سیالب می گردد؟
üها رودخانه سال 25 بستر حفظ 

  موجب صرفاً ، نیرو وزارت توسط
 خانه( رودخانه طبیعی شرایط حفظ
  معمولی هاي سیالب گذر براي )رود

  از کمتر بازگشت دوره با( بود خواهد
 سازي ایمن براي اما ) سال 25

  هاي سیالب برابر در جمعیتی مراکز
 ساز اخیر، هاي سیالب مشابه مهیب،

 نیاز مورد دیگري مدیریتی کارهاي و
  مدیریت وظایف حیطه در که است
.قراردارد روستایی و شهري

پل دختر  در سیالب
)1398فروردین (



:سیالبهاي تعریف 
   سیالب ،دهد رخ ناگهانی یا و مالحظه قابل تغییر رودخانه جریان شدت اگر •

.است یافته وقوع
 ،دهد رخ ناگهانی یا و مالحظه قابل تغییر رودخانه جریان شدت اگر•

.است یافته وقوع  سیالب
  و باال ساحل در آب شود، رودخانه انتقال ظرفیت از بیشتر جریان شدت گر•

.گردد می جاري  سیالب بصورت رودخانه سیالبدشت
 و پذیر آسیب جریان قدرت برابر در رودخانه هاي دیواره و بستر اگر•

.است سیالب وقوع بیانگر تخریب آثار شود، ناپایدار
  از وحشت و ترس و ،روزانه زندگی در اختالالت جانی، و مالی خسارات•

.است سیالب وقوع بیانگر ،آب جریان قدرت

مدیریت سیالبوخطرات سیالبسیل، 



:دهه متوالی گذشته 4در 
!داشته استرو به افزایش ) سیل( مخاطرات تعداد

:دهه متوالی گذشته 4در 
، یا رو به رشد )سیل( خسارات

!بوده است قابل توجه

  WMO Report (2014)



.دارد سیل از را خسارات بیشترین ایران طبیعی، بالیاي میان در•
  قرار جهان متوسط مناطق بین در سیالب وقایع تعداد نظر از ما کشور•

  .دارد 35 از 11 رتبه آسیا در و داشته؛
  و انسانی تلفات سیل، مخاطرات تعداد گذشته، متوالی دهه چند در•

  .است داشته افزایش به رو مالی خسارات
  1200 تا 400 مالی خسارات و ؛نفر 180 تا 40 انسانی تلفات ساالنه•

  .است شده برآورد دالر میلیون
 نواحی بیشتر و ؛بوده فراگیر و ساله همه پدیده یک ایران در سیل پدیده•

.شده اند آن خسارات متحمل نوعی به کشور
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سیالب هاي خوبی
.خشک نیمه و خشک مناطق در آب تامین متناوب منبع«
  .سدها مخازن در آب ذخیره«
.دست پائین رودخانه به سدها از آب رهاسازي«
ها آالینده شستشوي گیاهی، رویش کنترل بستر، بهسازي :رودخانه اصلی مجراي در رسوبات انتقال«
ساحلی حیات و خیسی، حاصلخیزي، :رودخانه سیالبدشت در آب گستره«
ها رودخانه حریم و بستر حفاظت رودخانه؛ به تجاوزات خطرساز«
اي رودخانه هاي سازه پایدارسازي  و نوآوري«
 .دریاها و ها، دریاچه ها، تاالب :پایاب هاي پیکره به آب ورود  «
.گردشگري و شیالت ساحلی؛ زیست محیط کشتیرانی؛ قابلیت تامین :آبی هاي پایانه حیات«

!می شویم مشکلنیاید، دچار  سیل اگر: در ایران
؟؟   سیالب) ریسک(خطرپذیري  ؟؟آسیب پذیري از سیالب؟؟ خطرات سیالب 

مدیریت سیالب↔کاهش خطرات سیالب 

؟ تهدیدیا    فرصت؟   خطریا   نعمت؟  بدیا    خوب: سیالب 



آسیب پذیري 
میل هاي مرزي
رودخانه ارس

)1385(

تغییرات خط مرزي 
سال  50رود ارس در 

)84-1335(
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ایستگاه هاي هیدرومتري
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چالش ایستگاه هاي هیدرومتري ایران



عرضیمقطع  پایدار دینامیکی تغییرات
در بازه شهري آمریکا،، رودخانه کلرادو

1956 ماهه 6دوره پرآبی در 



 رسوباتو  سیل داغآب
 پس از سیالب

1386  بهار– بلوچستان
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):2010(پاکستان  -سیالب رودخانه سند
منطقه پس از سیالب ماندابی ماه  2؛  در یک هفته -سال 10بارش 

!)دنگی هابخصوص (طغیان پشه ها و حشرات مرگبار 
مهاجرت عنکبوت ها بر روي درختان

!نجات انسان ها -شکار حشرات -نابودي درختان
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کنترل سابقه مطالعات و اقدامات سال  50بیش از 
سیل 

دشت گرگانروددر 

بوستان، گلستان و وشمگیر: وجود سه سد مخزنی
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.ذوب برف، و سپس روزه 5بارش در اثر  1398سیالب 
!ساله 500معادل سیل : در دشت گرگانرود

حجم سدهابرابر  3 =سه سد مخزنی بهحجم سیالب ورودي 
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جانمائی نادرست جاده و راه آهن، و 
!عدم کفایت پل ها

!!اقدامات براي شکاف راه ها



)1394سیل (شهر ایالم  درزیرزمینی  رودخانه

  رودخانه
زیرزمینی 

 در
شهر تبریز  

)1394(

 احیاي
!!رودخانه آشوران 

)1395(کرمانشاه 
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)1397(اتوبان کرج  -رود کن

)1395(رودهاي گلستان 

پل رود نازلو
)1394(



الیروبی رود ارس
سد میل و مغان  

)1392(

)1366  (

رود 
سیستان
سد زهک

)1388  (
)1394(چاي آجی 
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)1392( خرمشهر: کارون بزرگالیروبی 

ساحلی ناحیه ، کارونرود 
اهوازدانشگاه 
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)1394(رود کارون 
عملیات ساماندهی  

زبالهو نخاله روي بر 

)1385( تخلیه مواد الیروب
براي  
ساحلیاحداث پارك 

)1394(همچنان برقرار ورود فاضالب  



سیمینه رود
مهابادچايزرینه رود

گدارچاي

 گزینه هاي
انحراف و 
  اتصال

رودخانه ها

سه برابر سیمینه رود: زرینه رود
.آب جنوب دریاچه%  70

آب جنوب شرقی دریاچه% 100  

سیمینه رود

زرینه رود

مترمکعب بر ثانیه 85کانال انحراف

!! اتصال رودخانه ها هرگز 
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تغییر شکل رودخانه ها در محیط شهر

روند احیاي رودخانه  
هاي تهران

مهندسین مشاور  
شهرداري تهران

)1392(



33

)1397( کرج -تهران :رودخانه وردآورد



!)1393(. ش. آ -شهر ملکان، مردق چاي
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ساماندهی جاجرود
)1395(شهر لواسان  در
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)1394(رود کارون 
عملیات ساماندهی  

زبالهو نخاله روي بر 

)1385( تخلیه مواد الیروب
براي  
ساحلیاحداث پارك 

)1394(همچنان برقرار ورود فاضالب  
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)1387-95(کورا  -ارس فرامرزي رودخانهسامانه  کاهش تخریبپروژه 

Project main Goal: 
to Improve the Health of the Kura-Aras River System

)1378-87(تجربیات ساماندهی رودخانه ارس : )1387(سمینار 
جابجائی فرامرزي رودخانه، تهدیدات میل هاي مرزي، کنترل فرسایش و تخریب (

)  دیواره ها، مدیریت سیالبدشت براي کنترل سیالب

:سالمتی سامانه رودخانه براي
عدالت در برخورداري از رودخانه؛ آموزش همزیستی؛فقرزدائی ؛ ؛ ) آبزي و خشکزي(زیسمندان 

و الزامات کشورها در ارتقاي کمی و کیفی آب 



کیلومتري   40مستقیم سازي بازه 
)اسلوواکیا–اتریش (رودخانه دانوب 

تشدید فرسایش بستر، 
رسوبگذاري در پائین 

دست،  
نیاز به حفاظت و 
!!  الیروبی مستمر

:راه حل
بازگشت به مسیر مارپیچی گذشته، •
احیاي زیست محیطی رودخانه   •

مدلسازي  
رودخانه دانوب
CEMAGREF

)1390یاسی، (



مدیریت جامع آب درون حوضه اي

دارلینگ -حوضه رودخانه ماري
:شامل
تاالب کورانگ ودریاچه الکساندریا 

)ثبت کنوانسیون رامسر(

)2012 -2016(طرح ساماندهی 



Healthier :هدف اصلی & Sustainable Level  
The Murray–Darling Basin Plan was developed to 

Manage the Basin as a Whole Connected System.

The aim of the Murray–Darling Basin Plan is :
to bring the Basin back to a Healthier and Sustainable Level,

while continuing to support Farming and other Industries,

for the benefit of the Australian community.

Start Project: 2016
Adaptive Management : ‘learning as you go’
Water Managers must be flexible and dynamic.
The First Review: 2026.







دریاچه ها -رودخانهزیستی احیاي براي  هدف اصلی 9شامل : 4راهکار 

.حفظ روند تغییرات  طبیعی رژیم جریان رودخانه  -1
m3/s 80:  جریان زیست محیطی رودخانه بسمت دریاچهحداقل   -2

جهت هدایت جریان به دریاچه  رودخانه، ) مصب(باز ماندگی دهانه    -3
).از طریق تنظیم شدت جریان رودخانه( بدون نیاز به الیروبی

.سیالبدشت رودخانهدر  m3/s 920و تا  ،مجراي اصلی در m3/s 460تناوب وقوع جریان  -4
  .تنوع زیستی در سیالبدشت رودخانهاحیاي   -5
m above msl 0.4 :روزهاي سال% 95سطح آب دریاچه در از تر -6
  mg/l 900از و همواره کمتر  mg/l 600متوسط  :شوري الکساندریناکنترل -7

)حد تحمل گونه هاي شاخص حیاتی( g/l 100:  شوري تاالب کورانگحداکثر -8

.میلیون تن در سال 2متوسط  ):از حالت محلول(دریاچه نمک استخراج -9



سیالبدر برابر ایمن سازي و مدیریت رودخانه بر  تاثیرگذاردستگاه هاي 

حفظ اراضی 
بستر 

رودخانه ها
وزارت نیرو

سازمان ثبت 
اسناد و 
امالك

وزارت راه و 
شهرسازي

وزارت کشور وزارت صمت
وزارت جهاد 
کشاورزي

بنیاد مسکن

شهرداري ها
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 ؟کیسترودخانه  صاحب
رودخانه از منظر حقوقی چیست؟

نه تنها براي منافع دفاع از رودخانه، 
!؛ بلکه براي تداوم حیاتشما



تغییرات قوانین متناسب با اهداف ساماندهی و احیاء رودخانه ها
)نمونه ژاپن(  

ØSocio-Economic
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q     آبراهه اصلی و سیالبدشت(محیط زیست رودخانه ) تامین آب با کیفیت مناسب(مدیریت(

q     ایمنی(مدیریت سیالب(

q     سد، بند، (مدیریت سازه هاي کنترل جریان آب و رسوب رودخانه(...

q     برق، گاز، سیفون، و (پل ها و خطوط تقاطعی مدیریت...(

q     شهرداري(مدیریت رودخانه هاي شهري(

q    مدیریت رودخانه هاي مرزي و مشترك

q    شورآب شیالت، پیشروي ، الیروبی، کشتیرانی(مدیریت رودخانه هاي ساحلی(

q     میراث فرهنگی(مدیریت بناهاي تاریخی رودخانه اي(

q     مدیریت بهسازي و الیروبی رودخانه

qمدیریت کشتیرانی و شیالت

q      و رسوب و کیفیت؛ تجاوزات؛ برداشت ها؛ تخلیه هاداده برداري آب (رودخانه مدیریت پایش(

River Works–مدیریت رودخانه –کارهاي رودخانه
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River Restoration / Rehabilitation / Reclamation (Remediation)

رودخانه زیستی سامانهاحیای  برایساماندھی رودخانھ 

رودخانهساماندهی سواالت اساسی در 
رودخانه ما چگونه بود؟

v قبل از اثرات قابل توجه(در شرایط طبیعی آن.(
vقبل از تغییرات کاربري حوضه و سواحل رودخانه.
vقبل از ساخت سدها و طرح هاي انتقال آب.
v حوضه آبخیز رودخانهقبل از اقدامات بد مدیریتی.
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از دیدگاه مدیریتی تعریف اکولوژیکی مدیریت زیست محیطی 
)EMC(

هـاي  منـاطق حفاظـت شـده و پـارك    . هاي حفاظت شده ها و حوضهرودخانه
.شودداده نمی...) سدها، انحراف آب و (اجازه هیچ پروژه جدید آبی . ملی

.وضعیت دست نخورده یا حداقل تغییرات زیستگاه ساحلی و رودخانه اي A :طبیعی

.یا مجاز/ هاي تأمین آب یا توسعه آبیاري موجود و طرح تنوع زیستی و زیستگاه هاي دست نخورده بیشتر با وجود توسـعه منـابع   
.یا تغییرات حوضه اي/ آبی و

B  :اندك تغییریافته
اجتمـاعی از   -موانع و مشکالت زیاد در ارتباط با نیاز براي توسـعه اقتصـادي  

هاي انحراف آب، تغییرات زیستگاه و کیفیت کـاهش یافتـه   قبیل سدها، پروژه
.  آب

زیستگاه ها و دینامیک بیوتا مختل شده اند ولـی عملکـرد هـاي اساسـی     
هاي حساس از بـین رفتـه   برخی گونه. اکوسیستم هنوز دست نخورده اند
.  گونه هاي ناشناخته موجود می باشند. اند و یا تا حدي کاهش یافته اند

C  :نسبتاً تغییریافته

اي شـامل  موانع کامالً مشهود و مهم در ارتباط با توسعه منابع آبـی و حوضـه  
.ها و کاهش کیفیت آبسدها، انحراف آب، انتقاالت، تغییرات زیستگاه

تغییرات وسیعی در زیستگاه طبیعی، بیوتا و عملکرد اساسی اکوسیتم رخ 
. فراوانی گونه ها به طرز قابل وضوحی کمتر از حد انتظار است. داده است

، افـزایش و شـیوع گونـه    )حساس(کاهش چشمگیر گونه هاي غیر مقاوم 
.  هاي ناشناخته

D  :  تاحــــد زیــــادي
تغییریافته

.تراکم جمعیت انسانی باال و بهره برداري زیاد از منابع آبی فراوانـی گونـه هـا بـه طـرز      . تعداد و تنوع زیستگاه ها کاهش یافته اسـت 
فقط گونه هـاي مقـاوم بـاقی مـی     . شگفت آوري کمتر از حد انتظار است

گونه هاي ناشـناخته  . گونه هاي بومی، دیگر نمی توانند تولید شوند. مانند
.اکوسیستم را مورد تهاجم قرار داده اند

E  :  به شدت تغییریافته

دخالت هـاي مـدیریتی   . باشداین حالت از نقطه نظر مدیریتی قابل قبول نمی
اگـر هنـوز   ... (هـاي رودخانـه اي و   براي بازگرداندن الگوهاي جریان، زیستگاه

یراي جا به جا کردن یک رودخانه به کـالس مـدیریتی   ) ممکن و شدنی باشد
.باالتر  ضروري می باشد

تغییرات به یـک سـطح بحرانـی رسـیده انـد و اکوسیسـتم کـامالً دچـار         
هاي طبیعـی و بیوتـا دچـار    تغییرات شده و تقریباً می توان گفت زیستگاه

در بدترین حالت عملکردهاي اساسـی اکوسیسـتم   . تخریب کامل شده اند
.از بین رفته اند و تغییرات جبران ناپذیر هستند

F  :   بــه طــرز بحرانــی
تغییریافته

)آینده وحال ( رودخانه محیطیزیست  مدیریت
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 هارودخانه محیط زیستی  مدیریت
دستپائین اکوسیستم هاي آبی  و

Water Cycle : آبی چرخه

:خوشمان نمی آید
vنفوذ آب در بستر
v  ورود آب به تاالب ها

و دریاچه هاي داخلی
vخروج آب از استان

:بدمان می آید
Øتبخیر
Ø  ورود آب به تاالب ها و

دریاچه هاي مشترك
Ø به دریاهاآب خروج
Ø کشورآب از خروج
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% 60 به منابع آب تجدیدپذیرکاهش مصرف  :وزارت نیرو هدف گذاري

کشاورزيتخصیص آب % 40کاهش : در حوضه دریاچه ارومیه
  )%50 به%  90از (
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آب تجدید پذیر و قابل دسترس کل ازآب سطحی  سهم
%(60-80)

منابع آب تجدید پذیر) عدم مصرف(حفاظت % 40: هدف

)رودخانه ها(آب سطحی  مصرف)% 20-40(کاهش : الزام

:  کاربري آب در رودخانه ها
Ø نفوذ در بستر، تبخیرذخیره آب در رودخانه؛ : جریان آب در رودخانه  ،

.احیاي محیط زیست رودخانه؛ تغذیه آبخوان      

Ø  تاالب، دریاچه، دریا به: جریان از رودخانه



توزیع زمانی 
سهم جریان زیست محیطی

رودخانه ها
 )دائمی یا فصلی(

مناطق خشک و نیمه خشک
و رودخانه هاي فصلی

است  جریانی رژیم 
.  مکانیو طبیعی زمانی حفظ توزیع  با



Environmental flows releases from dams can be achieved by building a 
flow regime from flow baseline using hydrograph components (gray 

blocks) that support particular parts of the river ecosystem.

رودخانهدر  زیست محیطیجریان  تخصیص مثال هاي

بدون الیروبی -شستشوي رسوبات: جریان سیالبی

پیوند مجراي اصلی رودخانه و سیالبدشت  : جریان پرآبی

حفاظت زیستگاه: جریان پایه بهاري و زمستانی

مهاجرت آبزیان: آستانه جریان 

آبزیان جوان: حداقل جریان



  

)1387آبان (شهر کیوتو، ژاپن 



!!!نابودي حیات رودخانه ها و تاالب ها و دریاچه 

گوزن

آشغالآرتمیا

پرنده

ماهی

تشنگی



رشت   شهر، رودخانه زرجوبزیست محیطی سیماي 
)1395 و 1393 و 1393 و1387 و1378(

:  بارش سالیانه
میلیمتر 1000بیش از 



ارسمرزي احیاي محیط زیستی رودخانه 

مترمکعب برثانیه    35: مغان -حداقل حقآبه زیست محیطی رود ارس): 1336(مطابق پروتکل 

حداقل زیستیارزیابی 
):1385(مرز ارمنستان 

مترمکعب برثانیه    40  

توزیع زمانی جریان 
؟)!1395(
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!موجود سدهايو ) دزو  کارون(رود کارون بزرگ شبکه 

. شروع
از 

سرشاخه ها
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کوهرنگ هاو کارون علیا 

چشمه لنگان   ودز علیا 
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سد موجود بوکان
زرینه رود

!!تجدید نظر در سهم جریان زیستی و حجم تنظیم آب سدها 



رودخانه نازلو -سد در حال ساخت نازلو
!!تجدید نظر در سهم جریان زیستی و حجم تنظیم آب سدها 

:رودخانه هاي ورودي به دریاچه ارومیهتخصیص سهم جریان زیست محیطی براي 
  از جریان متوسط رودخانه ها% 40تا % 20: در دامنه

شاخص مخزن  
:براي احیاي رودخانه
RI= (10-50)%

کاهش حجم و ارتفاع  
!سدهاي جدید



Structural Measures
+

Non-Structural Measures
=

Bones & Flesh
for 

Flood Management 
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:اگر
باشد؛ سیالب مدیریت برنامه بندي استخوان ،اي سازه راهکارهاي
.است آن حیاتی شریان و پایداري ماهیچه ،اي غیرسازه راهکارهاي

مدیریت جامع سیالب
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Integrated Flood Management Plan
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نقشه خطرپذیري سیالب

برنامھ حوضھ سیالب

دستوالعمل پادسیل سازي شهري



پهنه سیالب نقشه 
و 

کاربري هاي مجاز 
در 

کناره و سیالبدشت رودخانه
در

غیرشهري و شهريمناطق 
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89

90

91

Base Flood Elevations
(100-year) storm
(1% annual chance exceedence)

Best: Local land use regulations define flood-
prone areas and prohibit new development in 
those high risk areas.



100-year flood elevation = 89

Ground Elevation = 84

25-year flood elevation = 87

10-year flood elevation = 85



Simple elevation of a flood prone house



Elevation and relocation of a 
flood prone home on the 
Delaware Bay

Flood Level

Flood Level



Dry floodproofing of 
commercial structure in New 
Castle County



سیل هشدار سامانه 
شیرازخشک رودخانه 

زنگ خبر سیالب

آژیر هشدار سیالب



Floodplain in flood stage – no disaster here!



In 2009 the Netherlands initiated their

‘Room for the River’
programme. With a budget of €2.5 billion.

The programme was designed to restore the
natural floodplains of rivers (an NBS) along
certain non-vulnerable stretches, diverting
rivers and creating water storage areas, in
order to protect the most developed riparian
areas.

The restored wetlands both provide additional
storage and safeguarded biodiversity, while
enhancing aesthetic and recreational
opportunities.

NBS for Reducing Risks to Water-Related 
Extreme Events (Floods and Droughts)

Drought

Flood



نظام نامه جامع مدیریت سیالب در وزارت نیرو
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  پیش بینی،مرحله
پایش و هشدار

مهندسی  
رودخانه

آب و  تأسیسات
مدیریت مخزنآبفا

هماهنگی و 
مدیریت 
بحران

قبل از صدور  
و   پیش آگاهی

رخداد سیل
91012817

  پیش آگاهیاز 
تا پایان رخداد  

سیل
356413

فروکش   پس از
510745کردن سیل

1725251635مجموع

127جمع کل
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:نکات کلیدي مطرح شده
مستند سازي سیالب -اهمیت سیالب) الف
هزینه ها -خسارات سیل)  ب
ارزیابی شدت سیالب -شناخت سیالب)  ج
ساختار مدیریت و نظامنامه سیالب کشوري)   د
کاستی هاي مدیریتی در نظامنامه سیالب)  ن
ارتقاي فنآوري سیل)   و
آموزش همگانی -آمادگی در برابر سیالب)   ه
منابع مالی سامانه مدیریت سیالب)  ي

:شرح موارد
سایت 
انجمن  

هیدرولیک  
ایران
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؟؟!!شهر کرج  در -رود کرج: رودخانهنمونه ساماندهی 
1387 -طرح ساماندهی

مجله 
پژوهشی 
شهرداري  

کرج
زمستان 

1393
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1395خرداد  1395آذر 

کرج  رودخانه
رودخانه؟تخریب  یا ساماندهی

1396 1397



! 1995توکیو،   -سیماي طرح ساماندهی رودخانه آراکاوا

!بار در سال در زیر سیالب 5: شهر توکیو، 1977تا سال 

می خواهم رودخانه را بخوبی ببینم؛ نمی توانم پیاده روي کنم، میشود با ماشین بروم؛ 
با چرخ می توانم؟ تابلو راهنماي مسیر؟ ورزش، گردش، ماهیگیري؛! پله ها بلند هستند

عالئم هشدار سیالب؟! توالت راحت



86
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Nature-Based 
Solutions 
(NBS) for 

Water



NBS for Water Management & Improving 
Water Quality: River Riparian Buffer Zone



Floodplain and Floodway
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)2016(اتحادیه اروپا  در کشورهاي رودخانه هاي شهري برنامه احیاي 
شهري   رودخانه

مستقیم یا با پوشش بتنی 
  با

.احیا شدسیماي طبیعی 



 در یکنواخت و ثابت عرض•
  تخریب به رودخانه سرتاسر

 می محیط زیستی تنوع
  .انجامد

 طبیعی عرض حفظ•
  در خصوص به رودخانه،
 با بایستی شهري، مناطق
 مناطق و ها پارك ایجاد
  .شود حفاظت سبز،



1. Direct Methods

2. InDirect Methods
« Retarders
« Deflectors



Direct Bank Protection (Different Matresses)



باال  دیواره پیشنهاد تثبیت 
ارس و بالهارودرود 

)1391(دلتا الك به روش 



)1392(فارس  -تثبیت سواحل رود کر

)1396(کارون تثبیت سواحل رود 



Direct 
Bank 

Protection

(Gabion Boxes 
&

Vegetation)



Retarders (Wooden Pile Dikes)



Sedimentation in the Pile-Dikes Field



Retarders (Steel Bar Fences)



Retarders (Steel Jack- Tetrahedrons)



Retarders (Kellner Steel Jack)
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Submerged Vanes
2 or 3 Rows 

in
Regular or Zig-Zig Orientation)



Deflector Stuctures (Groynes)





از منظر زیست شناسی   -الف 
):  بیولوژیکی(

سازه هاي مخصوصی هستند 
که به ماهیان مهاجر در  

رودخانه کمک می کنند که بر 
موانع مسدود کننده مسیر 

حرکتشان به باالدست، جهت  
.  تخم ریزي، غلبه کنند

:از منظر هیدرولیکی -ب 
سازه هاي مستهلک انرژي  

.در رودخانه هستند

تعریف راه ماهی
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گذرگاه ماهی
دریا -تاالب -رودخانه
)1397(
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پاکسازي  
  رودخانهمستمر 

با شناور هاي قدیمی
)1387آبان ( توکیو

پاکسازي  
  رودخانهبستر 

)1387خرداد (خرم آباد 



برنامه پایش رودخانه ها، تاالب ها و دریاچه ها

تجربیات جدید
،سازمان محیط زیست

آب و نیروشرکت  ،مطالعات منابع آب
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)1385خرداد (  قطورچايبازه و سد ارس در پائین  ارسرود مرزي 



)1386(چاه نیمه اول 
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117
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آیندگانبراي نمادهاي نوین و ماندگار آبی طرح و ساخت 
؟؟جمهوري اسالمی ایران دوران تمدنسهم 
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رودخانه ها
میراث طبیعی و تاریخی ایران
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خوي -قطورچاي -پل خاتون میاندوآب -سیمینه رود -پل میرزا رسول

بند امیر، رود کر، فارس–پل 
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بازسازيبعد از  وقبل : آبادفیض بند  

بازسازيبعد از  وقبل : بند تیلکان 



باستانی، پل  -گرگانرود
)1388(استان گلستان 

1395

خان زند کریم 
!استناراحت نیز 

پل میرزارسول  -سیمینه رود
)1394(
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باستانی، پل  -گرگانرود
)1398(استان گلستان 



فارس ،رود کر ،امیر )آسیاب -بند -پل(بهسازي 

 بند
الستیکی
باالدست
بند امیر
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آبی سازه هاي بدیع نوآوريو شبیه سازي 

پل 
فیروزآباد

)1392(

ساخت 
آلمانی ها
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بدیعسازه هاي  نوآوريو شبیه سازي 

)1391(، مالزي شهرك پوتراجایا

دروازه قرآن شیراز
زند خان کریم 

!استخوشحال 

پاریس -رود سن -پل الکساندر
ناپلئون  

!استزنده 



)1391(، مالزي شهرك پوتراجایا128

 سازه هاي بدیع نوآوريو شبیه سازي 
)مسجد عثمانیان(ساحلی  و) پل(آبی 



ها رودخانه چشم اندازها در ساماندهی  
vتثبیت عرض رودخانه، غیرقانونی شـدن تجـاوزات    -حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها

به رودخانه، کنترل سیالب؛  
vچشم انداز رودخانه، تخریب بستر، تغذیه آبهـاي   -نفوذ پذیري طبیعی بستر رودخانه ها

  زیرزمینی، نشست زمین؛
vپایداري دیواره، دسترسی بـه کرانـه آب، عبـور     -دیواره هاي با شیب پایدار و یا پلکانی

جانوران؛
v در طـول مسـیر، دو بـال چـپ و راسـت      : تنوع روش هاي حفاظت دیواره هاي رودخانه

رودخانه، و بر روي سطح دیواره رودخانه؛
v سـطح دیـواره، شـیب    : در تثبیـت “ سازه اي -طبیعی”و یا “ طبیعی”تاکید بر گزینه هاي

؛نوار حریم سبز رودخانهباالي دیواره، و 
vفضاي زیست طبیعی، گردشگري در نوار ساحلی؛ -پاکسازي متناوب رودخانه ها
vمنظر شـهري، سـالمت    -با حفظ رژیم طبیعی جریان تامین سهم جریان زیست محیطی

رودخانه، تحیات آب پذیرنده پائین دست؛
v سدها؛تجدید نظر در سهم جریان زیستی و حجم تنظیم آب
vبراي کشتیرانی، شـیالت،   بدون نیاز به الیروبیتامین جریان : مدیریت مصب رودخانه ها

.و کنترل پیشروي آب شور به باالدست
v در رودخانه هاي شهرينمادهاي نوین و ماندگار آبی و ساخت طرح.
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آیندگانبراي آبی  سامانه هاي احیاي و صیانت از آب کشور
.است جمهوري اسالمی ایران تمدنآبروي فرداي  وتکلیف امروز 

)1393( رود زاینده



رودخانهکارهاي و  مطالعات 

)1365(فهلیان رودخانه 

گرگروهاي بلوچستان 
)1363(


