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 مقدمه 
 افزايش تقاضا  ها و طبيعتاً  جمعيت و توسعة سريع زندگي شهري و روستايي در اراضي حاشيه رودخانهروزافزوندليل رشد  به

گونه اراضي و دخل و  ها، تصرف غير قانوني اين سفانه روند تجاوز به بستر و حريم رودخانهأ احداث اعياني در اين اراضي، متبراي
 . آنها افزايش  يافته استتصرف غير مجاز در

 طبيعي و نهرهايها و   وظيفة تعيين حد بستر رودخانه27/4/1347 ملي شدن آن در تاريخ چگونگي با تصويب قانون آب و 
در تاريخ . قرار گرفت) وزارت آب و برق در زمان تصويب قانون( به عهدة وزرات نيرو ،حفاظت آنها از دخل و تصرف غير مجاز

 رسيدگي و مجازات متصرفانه تأسيسات آب شكلتصويب اليحة قانون رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور،  و با 3/4/1359
 .و برق تعيين گرديد

 وظيفه مجدداً ة اين قانون2 مادة 1 و 2هاي  موجب تبصره  ضمن تصويب قانون توزيع عادالنه آب و به1361در اواخر سال 
 طبيعي و بستر حريم مخازن و تأسيسات آبي توسط وزارت نيرو مورد تأكيد قرار نهرهايو ها  تعيين پهناي بستر و حريم رودخانه

ها و  دخل و تصرف در بستر رودخانهنيز  و ، صدور مجوز ايجاد هر نوع اعياني و حفاري، همين ماده3براساس تبصرة . گرفت
ها اعم از  در حريم قانون سواحل درياها و درياچههاي طبيعي و  ها، بركه ها، مرداب هاي عمومي، مسيل  طبيبعي، كانالنهرهاي

، وزارت نيرو موظف است در 4چنين به استناد تبصرة   هم؛طبيعي يا مخزني، منحصراً به عهده وزارت نيرو قرار داده شده است
ريفات  پس از طي تش، طبيعي را مزاحم تشخيص دهدنهرهايها و  هاي موجود در بستر و حريم رودخانه صورتي كه اعياني

 .قانوني نسبت به تخليه آنها اقدام نمايد
ها را تنظيم   مربوط به بستر و حريم رودخانهنامه آيين ،1361 قانون توزيع عادالنه آب مصوب 51وزارت نيرو به استناد ماده 

 11/8/1379اين پيشنهاد در مورخه .  به هيأت دولت پيشنهاد كرده است8/3/1379 مورخ 100/2855621نموده و طي شماره 
هاي آبرساني،  هاي طبيعي و شبكه ها، بركه ها، مرادب ، مسيلنهرهايها،   مربوط به  بستر و حريم رودخانهنامه آيين«به عنوان 

بندي سيل و  پهنهي مطالعه ها روش در راستاي تشريح ،اين راهنما.  رسيده استوزيرانتصويب هيأت به » آبياري و زهكشي
گفته شده  نامه آييني متناسب با ها روش عالوه بر تشريح ، راهنمااين در . انه تنظيم گرديده استبستر و حريم رودخحد تعيين 

 .ده استش ساير كشورها در اين زمينه نيز تشريح هاي در باال، تجربه
 

 كليات  -1
 

 هدف 1-1
 . باشد  مينامه آيينطابق ها م ي مطالعاتي مورد نياز براي تعيين حد بستر و حريم رودخانهها روش تشريح ،هدف از اين راهنما
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 دامنه كاربرد  1-2
بندي  پهنهاين راهنما شامل .  استي ايرانها بستر و حريم رودخانهحد تعيين بندي سيل و  پهنهكاربرد اين راهنما محدود به 

اي و  هاي واريزه تعيين بستر رودخانه با سيالب. گردد ها و درياها نمي  درياچه،ها ها، مرداب بستر و حريم مسيلسيل و تعيين حد 
 . باشد گلي نيز خارج از بحث راهنما مي

هاي مصوب تا  ، قوانين و آيينآنباشد و طبعاً در تدوين  ها موجود مي نامه ثر از قوانين و آيينأ مت،راهنمااين مباحث حقوقي 
 زمينه بستر و حريم و هاي جديد در نامه در صورت تصويب قوانين و آيين.  مبنا قرار داده شده است1382ستان بپايان تا

 .راهنما نياز به بازبيني خواهد داشتاين بندي سيل،  پهنه
 

 تعاريف و قراردادها 1-3
 نامه آيينهايي كه در  واژه. گردد هايي كه در مطالعه تعيين بستر و حريم مورد نياز است ارائه مي تعاريف واژه، در اين بخش

آبياري و زهكشي مورد , هاي آبرساني هاي طبيعي و شبكه  بركه،ها  مرداب،ها مسيل، نهرها ،ها مربوط به بستر حريم رودخانه
. اند ها بر اساس منابع علمي معتبر تعريف گرديده ساير واژه.  تعريف شده استنامه آييناين  مطابق ،استفاده قرار گرفته است

 . داد تعريف شده استقرارعنوان   به وت اختصارجه، راهنمااين  در متن ،استفادهبراي ها  برخي از واژه
 

 هاي قراردادي واژه 1-3-1
هاي طبيعي و   بركه،ها  مرداب،ها سيلم ،نهرها ،ها  حريم رودخانهو مربوط به بستر نامه آيين ،منظوردر اين راهنما، : نامه آيين
 .  هيأت وزيران است11/8/1379آبياري و زهكشي مصوب جلسه مورخه , هاي آبرساني شبكه

 . ي حاضر است راهنما،منظور: راهنما
شود عالوه بر   وقتي به سازمان آب اشاره مي،در نشريه حاضر. باشد اي مي  آب منطقههاي شركتيكي از  ،منظور: سازمان آب

 . در برداردنيز را  سازمان آب و برق خوزستان ،سازمان آب مناطق
 . باشد ر مي دفتر مهندسي رودخانه و سواحل و كنترل سيالب كشو،منظور: دفتر مهندسي رودخانه

بندي سيل   و يا پهنه، مهندسين مشاوريي است كه مسئوليت مطالعه مربوط به تعيين حد بستر و حريم رودخانه،منظور: مشاور
 ، واژه آن بخش فني،در صورتي كه انجام مطالعه به صورت اماني توسط بخشي از سازمان آب صورت پذيرد. را به عهده دارد

 . ر مورد مشاور به آن بخش فني حاكم خواهد شدجايگزين و موضوع مورد بحث د
 .  سازمان آب يا نماينده آن است كه قانوناً وظيفه تعيين بستر و حريم رودخانه به عهده آن است،منظور: كارفرما

هاي مختلف مطالعه تعيين بستر و  شود كه مسئوليت هماهنگي و هدايت بخش به نماينده مشاور گفته مي: مدير مطالعات
 . رودخانه را به عهده داردحريم 

گيري و هماهنگي از طرف كارفرما را  شود كه مسئوليت پي به كارشناس مسئولي از دستگاه كارفرمايي گفته مي: مجري طرح
 .  به عهده دارد
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 تعاريف 1-3-2
 . ]1[مجرايي است طبيعي كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد : رودخانه

 .]1[ مشخصي نباشدحوضه آبريز داراي ليب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد وآاست كه مجرايي : نهر طبيعي
 .   ]1[ به صورت غير مدرن احداث شده باشدو مجرايي آبي است كه به وسيله اشخاص : نهر سنتي

 .]3[گردد   آب جاري مي، در آنبرف و باراناي طبيعي است كه در صورت نزول  آبراهه: مسيل
 .]3[ايام سال خشك باشد  % 50كه بيش از است اي  رودخانه: رودخانه فصلي
امكان حدوث سيالب در آن وجود نداشته , مجرايي است طبيعي كه تحت تاثير عوامل طبيعي يا غير طبيعي: مسيل متروك

 .]1[باشد
ه بازگشت مصوب حوزه ستادي وزارت  سال يا دور25بخشي از رودخانه يا مسيل است كه توسط سيالب با دوره بازگشت : بستر

نهر يا مسيل است كه در هر محل با توجه به ,  آن قسمت از رودخانهنامه آيين بر اساس تعريف ،بدين ترتيب. نيرو غرقاب گردد
اي تعيين  هاي آب منطقه ا شركتي ساله به وسيله وزارت نيرو 25آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيان با دوره بازگشت 

هاي   ساله مالك محاسبه قرار گيرد، سازمان25سيالب با دوره بازگشت كمتر يا بيشتر از ي باشد، در مناطقي كه ضرور. شود مي
 مجوز الزم را اخذ خواهند ،هاي مربوط و توجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو  با ارائه نقشه،حسب موردبر اي  آب منطقه

 .]1[نمود
 متر كه به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت از بستر رودخانه 20تا  1ر رودخانه به عرض اراضي مجاور بست: حريم

 .]1[الزم است
گير با دوره بازگشت   از پهنه سيليبخشو نمايد   رودخانه كه هنگام وقوع سيالب، جريان از آن عبور ميقسمتي از:  1سيلراه

 . ]9[گويند را سيلراه مي گردد متر مي  سانتي32ب بيش از باعث افزايش تراز سيالاشغال آن صدسال كه 
گير سيالب با دوره بازگشت   به آن بخش از پهنه سيل،بر حسب تعريف بنگاه فدرال مديريت بحران امريكا: 2حاشيه سيالب

 . ]9[ گرددمتر   سانتي32 آن باعث افزايش تراز سيالب به ميزان كمتر از اشغالشود كه  صدساله گفته مي
 . شود كه در سيالبي با دوره بازگشت معين غرقاب گردد به سطحي از اراضي رودخانه يا حاشيه مجاور آن گفته مي: گير پهنه سيل

 .گوييم بندي سيل مي هاي معين را پهنه هاي با دوره بازگشت گير براي سيالب هاي سيل  تعيين پهنه :بندي سيل  پهنه
 

 دي سيل با تعيين حد بستر و حريم رودخانه بن هاي پهنه مقايسه مباني تهيه نقشه 1-4
باشد ولي از نظر   تعيين حد بستر و حريم رودخانه از نظر قانون متفاوت ميهاي   با نقشه سيلبندي  پهنههاي  مباني تهيه نقشه

 ،م رودخانهاستناد قانوني تعيين حد بستر و حري. اي ندارند گير تفاوت عمده هاي سيل  بستر و پهنهحدي فني تعيين ها روش
بندي  ها در پهنه هاي كاربري كه مراحل قانوني نمودن محدوديت  در صورتي،باشد  مي مربوطنامه قانون توزيع عادالنه آب و آيين

                                                   
1 - Flood way 
2 - Flood Fringe 
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هاي هادي روستايي  تفصيلي شهري و طرحجامع و هاي   طرحتهيهها در  ها و توصيه گونه محدوديت  از طريق اعمال اين،سيل
ي جامع ها هاي اراضي طرح بندي سيل در تعيين كاربري گير تعيين شده در پهنه هاي سيل كه پهنه  مادامي،تر عبارت ساده به. است

شهرسازي نرسد،  معماري و عالي تفصيلي شهري و طرح هادي روستاها مورد توجه قرار نگيرد و به تصويب شورايو 
 . اشتگير جنبه توصيه خواهد د هاي سيل هاي مجاز و محدود در پهنه كاربري
 

 بندي سيل در مديريت سيالب  هاي پهنه جايگاه نقشه 1-5
  : استهاي زير كاربردداراي   اقدامات مقابله با سيل،بندي سيل در هاي پهنه نقشه
  ،تدوين طرح مقابله اضطراري با سيل −
 ،هاي هشدار سيالب گير در سامانه مشخص كردن اراضي سيل −
  ،رساني و تخليه مناطق در خطر سيالب كمك −
 ، وبندي با خطرهاي متفاوت  پهنهبيمه سيالبيين نرخ تع −
  .هاي مهار سيالب هاي اقتصادي طرح تحليل −

  .اين كاربردها تشريح گرديده استنيز سازند و در فصل هفتم  بندي سيل را ضروري مي هاي پهنه ، تهيه نقشهاين كاربردها
 

  قانوني تعيين حد بستر و حريم رودخانه جايگاه  1-6
 و احداث هر گونه تأسيسات غير مجاز در آن را اشغالها امكان حفاظت بستر رودخانه در مقابل  ر و حريم رودخانهتعيين حد بست

و يا دوره بازگشت مصوب حوزه ( سال 25 بستر رودخانه كه محل عبور سيالب با دوره بازگشت ، بدين ترتيب.سازد فراهم مي
از باقي مانده و خسارت ناشي از سيالب روي تأسيسات احداثي كاهش است خالي از هر گونه ساخت و س) ستادي وزارت نيرو

هاي با دوره بازگشت باالتر نيز محل عبور بخش قابل توجه سيالب با سرعت   ساله در سيالب25از آنجا كه بستر . يابد مي
 . دهد تر نيز خسارت را كاهش مي هاي بزرگ باشد حفاظت از بستر رودخانه در سيالب  ميمخرب
نامه مربوط به بستر  و آيين)  راهنما1پيوست شماره (اد قانوني تعيين حد بستر و حريم رودخانه قانون توزيع عادالنه آب استن

 ،در اين راهنما. باشد هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مي هاي طبيعي و شبكه ها، بركه ها، مرداب ، مسيلنهرهاها،  و حريم رودخانه
 .نامه تشريح شده است راساس اين آيينروش تعيين حد بستر و حريم ب

صيانت از منابع ملي و كاهش خسارت سيل وجود ، به منظور ريزي دراز مدتي براي تعيين حد بستر و حريم رودخانه برنامه
 در قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران موضوع مهندسي رودخانه ،در اين راستا. دارد
 در برنامه . شده و در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تعيين حد بستر و حريم اشاره گرديده استآورده

صيانت از منابع ملي در عرصه براي بنابراين . ها مورد توجه قرار گرفته است موضوع حفاظت از بستر و حريم رودخانهنيز چهارم 
 . سجم برداشته شده استهاي متوالي و من  گام، ها رودخانه
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 بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه هاي جهاني كاربرد پهنه مروري بر تجربه 1-7

در كشورهاي غربي و داراي اقتصاد . باشد نگرش قانون ساير كشورها به بستر و حريم رودخانه با قانون كشورمان متفاوت مي
 گرديدهگونه اراضي محدود   ولي نوع كاربري ايننشدهيت بستر رودخانه نفي  مالكمانندهاي طبيعي  هصآزاد، مالكيت منابع و عر

در . پردازد ، به تعيين سيلراه و حاشيه سيل مي جاي تعريف حد بستر و حريم رودخانه  قوانين فدرال آمريكا به،براي مثال. است
 روش تعيين سيلراه و حاشيه ياتي جز.ده استش نوع كاربري مجاز و ممنوع براي سيلراه تعيين ،قوانين فدرال و ايالتي آمريكا

 امريكا، مديريت سيالب درنگرش جديد  .هاي آن در فصل هفتم راهنماي حاضر تشريح گرديده است سيل و كاربري
به اين ترتيب باشد  ها مي هاي جامع، هادي و تفصيلي شهرها و روستا طرحدر بندي اراضي  هاي پهنه  نقشهدنمودن كاربرمندقانون
بندي سيل  هاي پهنه نقشه، از هاي جامع و هادي و تفصيلي شهرها  در طرحي كاربريها براي مشخص كردن محدوديتكه 

هاي با خطر مختلف، برنامه تشويقي در جهت تغيير    از سوي ديگر از طريق ايجاد تفاوت در نرخ بيمه پهنهشود مياستفاده 
 .هاي فعلي وجود دارد كاربري

 اين شاخص ؛، استفاده شده است)در مقايسه با كشور آمريكا( ياي تعيين سيلراه از شاخص متفاوتدر كشور استراليا، بر
 باشد، سيلراه محسوب 1گيري كه اين شاخص كمتر  هاي سيل در پهنه. باشد مي» ضرب سرعت جريان در عمق جريان حاصل«

يات ي شيب جاري هستند استفاده كرد كه جزحداقلكه در هايي  توان در تعيين سيلراه يا بستر رودخانه از اين تجربه مي. شود نمي
 .شود در فصل پنجم بحث ميموضوع 

ي ها روشبندي سيل و تعيين سيلراه به عنوان يكي از   ويتنام نيز از پهنه و ژاپن، چينماننددر كشورهاي آسيايي 
توسعه نيافته و تغيير كاربري اراضي در مواردي كه دشت سيالبي قبالً . گردد اي كاهش خسارت سيل استفاده مي سازه غير

اي   برنامه،دولت ويتنام با همكاري كارشناسان ژاپني. گردد بندي سيل استفاده مي باشد، براي تعيين كاربري از پهنه پذير امكان
هاي   پهنه تدوين قوانين براي محدود كردن استفاده از سيلراه و ، در اين راستاداشته وبندي سيل  براي تدوين راهنماي پهنه

راهنما تشريح اين  2-7بندي سيل كه در بند  اربردهاي مختلف پهنهك. ]14[ هاي آتي خود قرار داده است گير را در برنامه سيل
 . گيرد طور عملي مورد استفاده قرار مي  به،  استراليا و چينژاپن،  آمريكامانند در اغلب كشورهاي صنعتي ،گرديده
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 ت اوليه دامنه و شيوه انجام اقداما -2
 و شرايط انجام مطالعات پايه و شدهاقدامات اوليه شامل كليه كارهايي است كه پيش از شروع مطالعات پايه و تخصصي انجام 

باشد كه در انجام آن، ارتباط تنگاتنگ مشاور و  هاي حساس مطالعه مي  يكي از بخش،اين بخش. سازد تخصصي را فراهم مي
آوري اطالعات و   جمع،هاي ذيربط مذاكره با كارفرما و دستگاه, ريزي مطالعات مل برنامهاين بخش شا. كارفرما ضروري است

 . باشد  تهيه دستورالعمل خدمات جانبي و بازديدهاي ميداني مي،ها نقشه
 

 ريزي مطالعات  برنامه 2-1
 : باشد  شامل موارد زير ميكه بخش مرتبط به هم دارد چهار ،ريزي مطالعات برنامه
  ،هاي دفتري انجام فعاليتريزي  برنامه −
  ،هاي ميداني ريزي بازديد برنامه −
 ، وهاي ذيربط ريزي مذاكرات با كارفرما و سازمان برنامه −
  .ها ها و گزارش نقشه, آوري آمار و اطالعات ريزي جمع برنامه −

. دهد  نمودارها را نشان مياي از اين نمونه) 1-2(هاي مختلف مطالعه تدوين شود كه شكل  ابتدا بايد نمودار ارتباط بين بخش
تر   توجيه كاملبرايريزي مذاكره با كارفرما،  اولين گام برنامه. نمايد هاي مختلف مطالعه را مشخص مي اين نمودار، ارتباط بخش
 اي براي نتايج حاصل از جلسه توجيه جلسه  الزم است صورت،در اين رابطه. باشد ها و نيازهاي طرح مي اهداف و تعيين اولويت

 . بندي نيازهاي طرح، تهيه گردد اهداف و اولويت
در بخش . باشد هاي موجود و مرتبط با طرح مي ها و داده گزارش, اسناد,  آشنايي با مدارك،هدف ديگر مذاكره با كارفرما 

برگزاري  ،ها بخشدر بقيه . گيرد هاي ميداني صورت مي اي براي جلسات با كارفرما و بازديد ريزي فشرده برنامه, اقدامات اوليه
 . تواند با فاصله زماني بيشتري صورت پذيرد جلسات با كارفرما مي
 نام كارشناس مسئول و كارشناس دستيار دقيقاً مشخص و زمان الزم براي ،ها ريزي بايد جدول نوع فعاليت در مرحله برنامه

پذيرد كه بر اساس برنامه  ري صورت ميتخصيص زمان براي هر فعاليت طو. ها تخمين زده شود انجام هر جزء از فعاليت
طور تقريبي يك چهارم از زمان قرارداد به   به،در اين رابطه. تجاوز ننمايدداد  مدت مطالعات، از مدت قرار ،زمانبندي پروژه 

نبندي كه زما در صورتي. گردد  مطالعات تخصصي و تلفيق مطالعات منظور مي، مطالعات پايه،هاي اقدامات اوليه هريك از بخش
 .    آن بخش را كاهش داد،توان با افزودن تعداد نيروهاي تخصصي زمانبندي  مي،هر بخش از مدت مقرر بيشتر باشد

انجام بازديد اوليه توسط مدير مطالعات و . ريزي بازديدهاي ميداني است ريزي مطالعات، برنامه هاي مهم برنامه يكي از بخش
هاي   نقشهمانندهاي موجود از منطقه  تهيه نقشه. ريزي مطالعات ضروري است  برنامهظورمن بهمدير پروژه و كارشناس هيدروليك 

تهيه نقشه . هاي ايران پيش از انجام بازديدهاي اصلي ضروري است  و نقشه راه250000/1, 50000/1, 25000/1توپوگرافي 
بندي بازديدها و كارشناسان  عيين جدول زمانت.  الزم استبرده در باال نامهاي  پايه براي مطالعات ميداني بر اساس نقشه

 . پذيرد هاي مختلف مطالعه صورت مي  بر اساس نياز بخش،بازديدكننده
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نماينده . ريزي مطالعات بايد مدنظر قرار گيرد هاي ذيربط در برنامه تدوين نظام مكاتبات و ارتباطات با كارفرما و ديگر سازمان
ها و  اخذ تاييديه كتبي كارفرما براي گزارش.  مشخص گردد بايد در اين نظام مكاتبات،صاحب امضاء از طرف كارفرما و مشاور

جلسه  تهيه صورت. هرگونه تغييرات احتمالي در مطالعه، به علت بار حقوقي مطالعات تعيين بستر و حريم رودخانه ضروري است
ها نيز  ساير سازمانجلسه با  حضور نماينده رسمي كارفرما در تهيه صورت. هاي ذيربط الزم است رسمي با كارفرما و سازمان

 . ناپذير است اجتناب
 

 مربوطهاي  مذاكره با كارفرما و سازمان 2-2
 :شود مذاكره با كارفرما براي تأمين اهداف زير انجام مي

  ،تر اهداف طرح وجيه كاملت −
 ،ها و نيازهاي طرح تعيين اولويت −
  ،تشريح خدمات جنبي مورد نياز طرح −
 ،هاي موجود از محدوده طرح زارشها و گ نقشه, ها و اطالعات بررسي داده −
  ، واخذ مجوزهاي الزم براي كسب اطالعات و بازديدهاي ميداني −
ها و علل تأخير برخي از  ها و علل تأخير و بررسي راهكارهاي رفع محدوديت تشريح پيشرفت مطالعات و محدوديت −

ابالغ كتبي تصميمات .  حاصل گرددتواند با انجام مكاتبه و برخي با مذاكرة حضوري  ميگفته شده در باالاهداف 
بديهي است هر گونه ابالغ تصميم از طرف كارفرما . جلسه براي قطعيت تصميمات ضروري است كارفرما و تهيه صورت

 از طرف مشاور به صورت افزايش ،اي كه به افزايش نوع و مقدار خدمات از طرف مشاور منجر گردد جلسه و تهيه صورت
 . دشو مي لعه به كارفرما پيشنهاد و با توافق طرفين به صورت قرارداد متمم يا قرارداد جديد ابالغ مبلغ قرارداد و مدت مطا

 با مسئولين طرح و ،در اين رابطه. پذيرد  با حضور نماينده كارفرما صورت مي،هاي ذيربط مذاكره حضوري با ساير سازمان
نداري شهرستان مربوطه، و مسئولين آبخيزداري استان، مسئولين فرما, ستاد حوادث غير مترقبه استانداري, توسعه سازمان آب

كسب اطالع از هر گونه طرح و توسعه در . گردد شهرداري و نمايندگان شوراهاي اسالمي شهر و روستاي مربوطه مذاكره مي
 .]9[  در پنج سال آينده الزم است،بستر و حريم رودخانه

شهرداري و دهداري , اسالمي شهرشوراي  ياي رسمي كميته و اعضاشركت در جلسه كميته سيل استان با حضور اعض
 :گيرد  تأمين اهداف زير صورت ميبرايگردد  انجام اين جلسه كه بعد از يك بازديد اوليه توصيه مي. شود توصيه مي

  ، جلسه با طرح و شرح خدمات مربوطيآشنا ساختن اعضا −
در اين رابطه الزم است در دعوتنامه جلسه، به صورت . وده طرحهاي موجود در محد ها و نقشه آشنايي مشاور با طرح −

 ،هاي موجود و مرتبط با محدوده طرح به جلسه آورده شود ها و نقشه  گزارش،ها روشن درخواست گردد كه طرح
 ، جلسهيكسب نظرات مشورتي اعضا −
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  ،هاي مختلف در محدوده طرح هاي آتي سازمان كسب اطالع از برنامه −
ريزي شده براي سازماندهي رودخانه يا آبخيزداري  هاي در دست مطالعه و اجرا يا برنامه مورد طرحكسب اطالع در  −

  ،ه آنضحو
 ،كسب اطالع در مورد مطالعه يا احداث هر گونه سازه متقاطع در محدوده طرح −
 ،هاي تعيين شده قبلي و شكايات مربوط به آن كسب اطالع در مورد حد بستر و حريم −
هاي  جايي بستر رودخانه و تنش هگذاري و يا جاب  رسوب، فرسايش،هاي سيالب   خسارتورد گزارشكسب اطالع در م −

  ،اجتماعي ناشي از آنها
 ، در محدوده طرحGISهاي  و دادهانجام يافته ژئوتكنيك , بندي دانه, برداري كسب اطالع در مورد نقشه −
 ،هر احتمالي كاربري در آيندهاي توسعه در حاشيه رودخانه و تغيي كسب اطالع در مورد طرح −
 ، وهاي مختلف رودخانه هاي احتمالي قانوني يا اجرايي در مورد دسترسي به بازه كسب اطالع در مورد محدوديت −
 .سنجي و هواشناسي  باران،سنجي هاي آب هاي آتي براي ايستگاه كسب اطالع در مورد وضعيت قبلي و فعلي و برنامه −

هاي مرزي  تواند براي كسب اطالعات و ايجاد و هماهنگي براي رودخانه هاي مرزي مي دخانهكميته رو, عالوه بر كميته سيل
هاي موجود و نيز ايجاد هماهنگي  پروتكل, نامهتموافق,  آشنا شدن با قوانينبرايهاي مرزي  شركت در جلسه رودخانه. مفيد باشد

 . هاي مرزي مفيد خواهد بود هاي رودخانه در كسب اطالعات و نقشه
 

 هاي موجود   اطالعات و گزارش،آوري آمار جمع 2-3
 مشابه اطالعات مورد نياز و منابع اطالعات ،هاي مورد نياز و منابع كسب اطالعات مطالعه تعيين حد بستر و حريم رودخانه داده

نوع اطالعات ) 1-2 (جدول. شود ها و منابع كسب آنها بحث مي  به اختصار نوع داده،در اينجا. باشد بندي سيالب مي مطالعه پهنه
 . دهد مورد نياز و منابع آنها را نشان مي

. استپذير  هماهنگي در جلسات حضوري و مراجعه حضوري امكان,  از طريق معرفي كارفرماباال،كسب اطالعات از مراجع 
هاي خسارت  داده. اشدب  بستر رودخانه مورد نياز ميسيشنا دست آوردن اطالعات عمومي از زمين شناسي براي به هاي زمين نقشه

 ،بارشمانند هاي هواشناسي  داده. ل اجتماعي تعيين بستر و حريم رودخانه كاربرد دارديناخت عمومي مساشو جمعيت براي 
هاي   امكان تخمين سيالب،سنجي هاي آب  مورد نياز است كه به علت كمبود دادههنگامي فراواني – مدت –هاي شدت  منحني

 . باشدنياز  تعيين سيالب منظور بههاي بارش   دادهازسازي هيدرولوژي با استفاده  و به شبيهوده كن نبممبا دوره بازگشت مختلف 
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 آوري و منابع آنها  نوع اطالعات مورد نياز براي جمع -1-2جدول 
 

 منابع دسترسي نوع اطالعات رديف

 و 50000/1 ،250000/1 ،25000/1هاي توپوگرافي  نقشه 1
 برداري كشور  سازمان نقشه،سازمان جغرافيايي ارتش ر صورت وجودهاي ديگر د نقشه

 برداري كشور سازمان نقشه هاي رقومي نقشه 2
 سازمان هواشناسي كشور و موسسه تحقيقات منابع آب آمار و اطالعات هواشناسي 3
 اي  سازمان آب منطقه،سسه تحقيقات منابع آبؤم ها سنجي و سيالب آمار و اطالعات آب 4
 شناسي كشور و شركت نفت ايران سازمان زمين شناسي هاي زمين نقشه 5
 مركز آمار ايران و مراكز بهداشت آمار و اطالعات جمعيتي 6

 سازمان آب و سازمان جهاد ،ها  شهرداري،ها استانداري آمار و اطالعات خسارت سيل 7
 كشاورزي

 شناسي كموسسه تحقيقات خا شناسي و كاربري اراضي هاي خاك نقشه 8
 اي سازمان آب منطقه هاي تعيين بستر و حريم ها و گزارش نقشه 9
 ها  بخشداري، فرمانداري،ها شهرداري  و هاديلييصطرح جامع و تفو نقشه كاربري اراضي شهري  10

 سازمان ، اداره كل راه و ترابري،اي سازمان آب منطقه هاي متقاطع گزارش و نقشه سازه 11
 ها  استانداري،ها داري شهر،جهاد كشاورزي

هاي اجتماعي و شكايات در مورد تغييرات  گزارش تنش 12
 رودخانه و بستر و حريم

 سازمان جهاد كشاورزي و ، سازمان آب،ها استانداري
 ها شهرداري

 اداره كل ثبت اسناد استان مالكيت اراضي 13
 

 
 دستورالعمل خدمات جنبي  2-4

 :است سه نوع خدمات جنبي عمده مورد نياز ،ها در تعيين حد بستر و حريم رودخانه
  ،برداري و هيدروگرافي نقشه −
  ، وبندي مواد بستر و كناره رودخانه دانه −
 .گيري رقوم آب و بده جريان اندازه −
برداري رقوم نقاط مختلف  توان با دوربين نقشه  مي، متر باشد5/1برداري كمتر از  ي كه حداكثر عمق آب هنگام نقشههنگامتا 
د، هيدروگرافي كربرداري  ا سرعت جريان نتوان با دوربين نقشهيكه به علت عمق  در صورتي. ع رودخانه را برداشت نمودمقاط

بندي مواد بستر و كناره رودخانه براي تعيين ضريب زبري  دانه. شود ميلفيق هاي زميني ت برداري  و نتايج آن با نقشهگرفتهانجام 
 . سازي كاربرد دارد هاي شبيه  و بده جريان در چند نقطه از رودخانه براي واسنجي مدلهاي رقوم سطح آب رودخانه و داده
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 نگاري آببرداري و  نقشه كار دستور 2-4-1

، بايد از مقاطع مختلف مدير اطالعات و كارشناس مسئول مطالعات هيدروليك، نگاري  و آببرداري  نقشه كاربراي تهيه دستور
هنگام بازديد محدوده مقاطع و نظرات . د و نتايج بازديد را روي نقشه پايه منعكس نمايند بازديد صحرايي داشته باشنرودخانه

سپس با . گردد  و روي نقشه پايه قيد ميشدههاي مربوطه درج  كارشناسي هيدروليك در مورد محل و مشخصات مقاطع در فرم
هاي توپوگرافي  به وجود نقشهبايد ،  كارل از تهيه دستورقب. گردد برداري تهيه مي  نقشه كارتوجه به بازديدهاي انجام شده، دستور

ها براي حداقل كردن   متر يا نقشه مشابه حاصل از فتوگرافي توجه نمود و حداكثر استفاده از اين نقشه1موجود با خطوط تراز 
 .]9[ هاي مورد نياز به عمل آورد مقاطع و نقشه

 
 برداري  طول بازة نقشه 2-4-1-1

اضافه كردن اين . باشد  بيشتر از طول محدوده مورد نظر براي تعيين حد بستر و حريم مي،برداري شود شهاي كه بايد نق طول بازه
 Ldn براي شرط مرزي عمق بحراني و طول معادل Ldcطول معادل . طول براي كاهش خطا در محدوده مورد نظر الزم است
شرايط مرزي در فصل چهارم توضيح داده شده . ]10[ دست اضافه شود براي شرط مرزي عمق نرمال بايد به طول بازه پايين

 .است

 
) 2-1( 
 
) 2-2( 
 

 : روابط اين كه در 
R =  شعاع هيدروليكي متوسط بر حسب(m)،      S  = شيب متوسط بستر در طول بازه، واحدLdn ،  Ldcباشد  متر مي. 
 

 مشخصات عمومي  2-4-1-2
 : ر بحث نمايدبرداري بايد در مورد مشخصات عمومي زي  نقشه كاردستور
هايي كه  طول و موقعيت رودخانه بايد با استفاده از عكسهاي هوايي يا نقشه: مشخص كردن طول و موقعيت رودخانه −

شروع   د0+00 هاي رودخانه بايد با موقعيت مقطع. به طور دقيق تعيين شود, دهند  رودخانه را نشان ميشناسي ريخت
 . شود و به سمت باالدست جريان افزايش يابد

در ي كه در باال گفته شد، بايد  تشريح نمايد مواردراهاي فرعي   آبراههبرداري بايد نقشه كار ردستو: ها موقعيت سازه −
 . جدولي خالصه شده و روي نقشه آورده شود
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عرض سيالبدشت در مقاطع بايد  ،هاي قبلي موجود نباشد اگر نقشه سيالبدشت از تحليل: عرض اوليه سيالبدشت −
اين ارزيابي بر اساس محاسبات با استفاده از اطالعات نقشه پايه مطالعات يا . امتداد جريان ارزيابي شودمختلف در 

 . شود يري شده رودخانه، تخمين زده ميگ مشاهدات ساكنين محلي از حاشيه سيل
 بايد روي ،مطالعهبرداري ايجاد شده در منطقه مورد   نقشهنقاط نشانهموقعيت و تراز همه : برداري نقاط كنترل نقشه −

 . نقشه مشخص شود
. از منطقه مورد نظر بازديد نمايد, مدير مطالعات بايد با استفاده از نقشه پايه مطالعات به عنوان يك مرجع: بازديد محلي −

از وضعيت سيالبدشت و كانال جريان بايد كروكي . هاي متقاطع  بايد بازديد و در صورت امكان عكسبرداري شود جاده
 . هاي عكسبرداري شده روي نقشه پايه مطالعات آورده شود و نكات مهم و موقعيت مكانه دتهيه ش

 مدير مطالعات ،و در پايان مقاطع برداشت شده بايد روي نقشه پالن رودخانه مشخص شود: موقعيت مقاطع عرضي اوليه −
 ، و درباره استفاده از نقشه كاركردهكره برداري راجع به اطالعات مورد نياز براي انجام كار مذا بايد با مدير گروه نقشه

.  توضيحات مناسب را ارائه نمايد، ديد مهندسي در مورد منطقه طرح و اطالعات الزم براي برنامه كامپيوتري،ها عكس
بايد اين ارتباط را ادامه داده و از روند نيز، برداري   از شروع كار نقشهپس. جلسه شود صورتنيز بايد توافقات در ضمن 

 .ل و مشكالت كار مطلع شودييشرفت كار مساپ
 

 هاي مورد نياز نوع و مقياس نقشه 2-4-1-3
 : شود هاي مورد نظر به صورت زير تعيين مي  نوع و مقياس نقشه،يربردا در دستورالعمل نقشه

 1 : 5000 الي 1 : 1000نقشه پالن رودخانه و حاشيه آن با مقياس  −
 1 : 500 الي 1 : 10 و مقياس قائم 1 : 5000 الي 1 : 1000پروفيل طولي با مقياس افقي  −
 1 : 200 الي 1 : 10 و مقياس قائم 1 : 2000 الي 1 : 100مقاطع عرضي با مقياس افقي  −

عرض  ممكن است بتوان از روي نقشه توپوگرافي مقاطع تهيه شود، 1 : 2000مقياس نقشه توپوگرافي با در صورتي كه 
 . را به دست آوردرودخانه 

 
 صات نقشه پالن و كاربري اراضي حاشيه رودخانهابعاد و مشخ 2-4-1-4

توان از كروكي  شود و براي اين منظور مي برداري براي تهيه پالن رودخانه تا حد زيادي براساس تجربه تعيين مي عرض نقشه
گير در  لعرض مورد نياز بايد طوري تعيين شود كه از عرض پهنه سي. مقاطع برداشت شده در بازديدهاي ميداني استفاده نمود

 و اين به ابعاد كانال رودخانه، شكل مقطع و شيب عرضي رودخانه در مقاطع ؛تر باشد  بزرگ،ترين سيل مورد مطالعه بزرگ
 .مختلف بستگي دارد

هاي سيالبي، كاربري دشت سيالبي و  در نقشه پالن رودخانه بايد بستر فعال و غير فعال رودخانه، مرز كانال اصلي و دشت
نشان ) …آب، برق، تلفن (روي اين نقشه پالن بايد تأسيسات متقاطع با رودخانه و خطوط حياتي . ه تعيين شودحاشيه رودخان

 .سنجي نيز بايد روي پالن مشخص شود  محل نصب اشل آب ومحل مقاطع عرضيكه شود  در ادامه توضيح داده مي. داده شود
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 برداري  نقاط كنترل براي محدوده نقشه 2-4-1-5
جز  ه ب.برداري است  در حال حاضر بهترين روش براي توسعه شبكه كنترل نقشهDGPS1غرافيايي دقيق جياب  سامانه نقطه

و براي تعيين نقاط نشانه ها براي تعيين  DGPS، از )هاي متراكم براي مثال جنگل (هستندهايي كه از ديد ماهواره پنهان  مكان
 .]10[توان استفاده كرد  تراز داغاب سيل مي
. برداري بهره گرفت هاي نقشه برداري ميداني براي كاهش هزينه ي موجود به جاي نقشه نقاط نشانه بايد از ،ندر صورت امكا

 در هر ،عموماً بايد در امتداد رودخانه. برداري كشور استفاده نمود و روي نقشه نشان داد  سازمان نقشهنقاط نشانهبه ويژه بايد از 
 .]10[ موقت وجود داشته باشد نقطه نشانه 1 و يا در هر كيلومترمربع 1كيلومتر 

 
 موقعيت مقاطع عرضي  2-4-1-6

ها در امتداد جريان   شامل مقاطع عرضي كانال اصلي و سيالبدشت،برداري كه براي تحليل سيالبدشت نياز است اطالعات نقشه
از آنجا كه براي . آيد ت ميهاي توپوگرافي به دس هاي رقومي يا نقشه برداري صحرايي يا نقشه اين اطالعات از نقشه. باشد مي

طور دقيق معرفي  بهبايد  مرزهاي جريان ، افت انرژي و تغييرات سرعت جريان الزم استمقدار ،هاي هيدروليك انجام تحليل
نياز  بيشتر به قضاوت مهندسي ، براي ارائه تحليل مناسب،هر چه تعداد مقاطع عرضي كمتر و فاصله مقاطع زياد باشد. شوند

 .دبوخواهد 
 و در محاسبات پروفيل سطح آب به وسيله كرده به صورت منحني است كه از شيب كف كانال پيروي ،پروفيل سطح آب

بنابراين هر چه تعداد . آيد دست مي هشود و از اتصال رقوم تراز آب در مقاطع عرضي ب سري خطوط مستقيم تقريب زده مي يك
با توجه به . تر خواهد شد نزديك) الخط بودن منحني(ح آب به واقعيت تر و پروفيل سط  خطوط كوچك،مقاطع عرضي بيشتر باشد

پروفيل سطح آب ممكن است با واقعيت تفاوت قابل , اگر مقاطع عرضي به تعداد كافي وجود نداشته باشد) 2-2(شكل 
دهد كه براي شيب  ن ميمطالعات نشا.  خصوصاً در نواحي كه تغييرات شيب ناگهاني در كانال وجود دارد،اي داشته باشد مالحظه
، 0006/0 تا 0004/0 براي شيب بين ، متر800، فاصله مقاطع براي يك سيالبدشت عريض بايد حداكثر 0004/0كمتر از 

براي .  درصد محدود شود06/0تر از  هاي بزرگ  متر براي شيب350 و فاصله مقاطع به بوده متر 550حداكثر فاصله مقاطع 
 متر براي 600هاي ساماندهي نشده و   متر براي رودخانه150 فاصله عموماً ،يم ماكزيمممطالعات تعيين حد بستر و حر

 .]10[ باشد هاي ساماندهي شده مي رودخانه
 : ي مقاطع عرضي بايد به نكات زير توجه كرديدر جانما

 .  استمقطع عرضي مورد نياز, جاهايي كه تغييرات محسوسي در شيب كف كانال وجود دارد: تغيير در شيب كف −
 .  بايد دو مقطع عرضي ارائه نمود،شود در نقاطي كه كانال جريان تنگ يا باز مي:  جريانسطح مقطعتغيير در  −
دو مقطع يكي در باالدست و ديگري در , ريزد هايي كه يك رود فرعي به رودخانه مي در محل:  جريانبدهتغيير در  −

 را نگاه )3-2( شكل . نيز روي رودخانه فرعي مورد نياز استدست محل تالقي مورد نياز است و حداقل يك مقطع پايين
 .كنيد

كند مقطع  مياي تغيير  دست هر قسمت از كانال كه زبري به طور قابل مالحظه در باالدست و پايين: تغيير در زبري −
 . مورد نياز است
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براي مدل كردن ) …و  سرريزها، شكن هاي آب  سازه،ها مانند پل(بالفاصله در باال و پايين مقاطع كنترل : مقاطع كنترل −
 .  مقطع عرضي مورد نياز است،مناسب تغييرات جريان در وضعيت انتقالي

، ها ساختمانها،  مانند خاكريزها، دهنه پل(هايي كه تجاوز به حريم سيالبدشت  در مكان: تجاوز به حريم سيالبدشت −
دست انتهاي اين نواحي و در فواصل منظمي در ميان آنها،   در باالدست و پايين،وجود دارد) … راه آهن و مسيرها،  جاده

 . مقطع عرضي الزم است
 .  به دليل تغيير در طول بازه در سواحل كناري، بايد مقطع عرضي ارائه شود،ها در قوس: ها قوس −

 براي نشان دادن برداري بايد ، گروه نقشهاستاگر بند يا جاده مرتفعي در منطقه وجود داشت كه در نقشه نشان داده نشده 
 مقاطع عرضي ،گفته شده در باالهاي  پس از قراردادن مقاطع عرضي در موقعيت. اين سازه چند مقطع اضافي در نظر بگيرند

 .  در نظر گرفته شودبايدمقاطع با توجه به حداكثر فاصله مجاز  مقاطع، آن ديگري براي كاهش فواصل بين 
 

 جهت و امتداد مقاطع عرضي  2-4-1-7
 :قرار گيرد نكات زير بايد مورد توجه ،تادر اين راس

 متر از 5/0مقاطع عرضي بايد در صورت امكان به نقاط مرتفع متصل شوند به طوري كه ماكزيمم تراز مقطع عرضي حداقل 
وجود هاي م برداري بايد ماكزيمم تراز آب را براساس نقشه  قبل از انجام نقشه،به اين منظور. ماكزيمم تراز سطح آب بيشتر باشد

 .هاي مشاهده تخمين زد و داغاب سيالب
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اي از پروفيل سطح آب براي فاصله زياد بين مقاطع عرضي  نمونه-2-2شكل 
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  محل اتصال يك شاخه فرعي به رودخانه اصلي و موقعيت مقاطع مورد نياز-3-2شكل 
 
 

روش ورود داده در اين . باشد برداري شده مقاطع از چپ به راست نياز مي شه به اطالعات نق،براي تحليل هيدروليك رودخانه
بايد موقعيت ابتدايي مقاطع عرضي ترجيحاً از .  استفاده شده است،سازي هيدروليكي رودخانه هاي كامپيوتري شبيه اغلب برنامه

 در صورت نياز گرنهپذيرد و قدار منفي نميهاي كامپيوتري براي مقاطع عرضي م  زيرا اغلب برنامه، شروع شود100+0 يا 00+10
مقاطع عرضي بايد عمود بر جهت جريان در نظر گرفته . به توسعه مقطع عرضي، بايد شماره كل مقطع را دوباره تصحيح نمود

 دار يا تواند زاويه ، مي)4-2(مطابق شكل  ،نكه مقطع عرضي هم بر كانال جريان و هم بر سيالبدشت عمود شودآبراي . شوند
. نشان داده شده است) 5-2( كه در شكل ، نقطه مورد نياز است5 حداقل ،براي تعريف كانال اصلي جريان .]10[ شكسته باشد

تعداد نقاط مورد نياز در . د بايد نقاط اضافي نيز در نظر گرفته شودگرددر صورتي كه در مقطع عرضي كانال عوارضي مشاهده 
 تعداد نقاط بايد بتواند همه ،به طور كلي.  و مشخصات عوارض بستگي داردمقطع عرضي سيالبدشت به عرض سيالبدشت

 .]10[ عوارض موجود در سيالبدشت را نشان دهند
طول بازه در كانال اصلي، در سيالبدشت ، )6-2( و )5-2(در شكل . شود فاصله ميان مقاطع عرضي با طول بازه تعريف مي

برداري  شود و در نقشه  سه مقطع تعريف مي با هر قوس رودخانه حداقل. نشان داده شده استچپ و در سيالبدشت راست
 .حداقل مقاطع عرضي، ابتدا، وسط و انتهاي قوس بايد برداشت شود
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  رودخانهچمها در يك   قرارگيري مقاطع عرضي و طول بازهشكل -4-2شكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 برداري براي كانال اصلي رودخانه هحداقل نقاط الزم در عمليات نقش -5-2شكل 
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 ها در قوس  طول بازهنمايش  -6-2شكل 
 

 
 هاي متقاطع با رودخانه  ت سازهعااطال 2-4-1-8

برداري   موجود يا از طريق نقشههاي نقشه هاي هيدروليكي و مقاطع  آبگذر، در امتداد جريان بايد از ابعاد و ارتفاع همه سازه
 در محاسبات افت انرژي در ،روند سازي هيدورليكي رودخانه به كار مي اي كامپيوتري كه براي شبيهه اغلب برنامه. تعيين شود
 نشان داده ) 7-2( در شكل ،اين مقاطع عرضي.  مقطع عرضي نياز دارند كه بايد از طرف كاربر تعريف شوند4ها به  محل پل

 .]10[اند  شده
 ،اين مسافت. كه جريان از سازه پل تاثير نپذيرد ل باشد به طوريدست پ بايد به اندازه كافي پايين: 1مقطع عرضي  −

كه اين بررسي ممكن نباشد، دو معيار براي  در صورتي. ي در هنگام سيالب تعيين گرددميدان بررسي روشعموماً بايد به 
 برابر مقدار 1دل  فاصله مقطع را از پل معا1شناسي امريكا هاي زمين دفتر بررسي. دست وجود دارد تعيين مقطع پايين

گروه مهندسي ارتش امريكا، فاصله )). 7-2( در شكل C و Bفاصله ميان نقاط (گيرد  عرض بازشدگي پل در نظر مي
كند  هاي سازه پيشنهاد مي گاه  برابر متوسط طول بسته شده كناره، به وسيله تكيه4دست از پل را  مقطع عرضي پايين

شدگي، شكل   از آنجا كه اين فاصله بسته به ميزان تنگ.))7-2(  شكل درD به C و B به Aمتوسط فاصله بين (
كه اين فاصله  در صورتي. شدگي، مقدار جريان و سرعت جريان متغير است، هر دو معيار بايد در نظر گرفته شود تنگ

 الزم 2 و 1هاي اصطكاكي به طور مناسبي قابل مدل كردن باشد، يك مقطع بين دو مقطع   براي آنكه افت،زياد شود
 . است
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اين مقطع ).  متري5/0در كمتر از (شود  دست پل در نظر گرفته مي اين مقطع بالفاصله در پايين : 2مقطع عرضي  −
اين مقطع بايد خاكريز جاده و . عرضي بايد مساحت موثر جريان كانال طبيعي در سمت پايين مقطع سازه را نشان دهد

 .هاي جاده را نيز نشان دهد شانه

اين فاصله .  و پل بايد نسبتاً كوتاه باشد3فاصله ميان مقطع . شود در سمت باالدست پل قرار داده مي: 3رضي مقطع ع −
افتد  كه درست در مجاور ناحيه بازشدگي اتفاق ميرا شدگي جريان  بايد فقط طول مورد نياز براي شتاب ناگهاني و تنگ

 مانند البته. طبيعي درست باالدست مقطع جاده را نشان دهداين مقطع بايد مساحت موثر جريان كانال . منعكس نمايد
 .  نبايد خاكريز و شانه جاده را در بر بگيرد2مقطع 

 .يك مقطع عرضي باالدست است كه خطوط جريان تقريباً موازي و مقطع عرضي كامالً موثر است: 4مقطع عرضي  −
گروه . كند برابر متوسط عرض بازشدگي پل پيشنهاد مي را 4 و 3شناسي امريكا فاصله بين مقاطع  هاي زمين دفتر بررسي

 Cمتوسط فاصله بين . (گيرد شدگي مقطع معادل در نظر مي مهندسي ارتش آمريكا اين فاصله را با متوسط عرض تنگ
هاي جريان در  شدگي  باشد زيرا تنگ2 و 1اين فاصله بايد كمتر از فاصله ميان مقاطع )). 7-2( در شكل B به A و Dبه 
معيار گروه مهندسي ارتش آمريكا براي هنگامي كه بازشدگي . افتد اصله كمتري نسبت به بازشدگي جريان اتفاق ميف

 .]10[كل نسبت به عرض دشت سيالبي كوچك باشد مناسب است 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برداشت مقاطع عرضي در محدوده پل -7-2شكل 
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 برداري  نقشهطريق ها از  به دست آوردن اطالعات پل 2-4-1-9
) 8-2(شكل . برداري به دست آيد  بايد از نقشه،طرح پالن و پروفيل پل كه همه اطالعات مربوطه را به تصوير كشيده است

چند بخش از اين اطالعات مربوط به . دهد كه براي يك مهندس هيدروليك نياز است نشان ميرا تصويري از انواع اطالعاتي 
 . باشد ا تراز باالي جاده و پايين عرشه پل ميترين آنه خود سازه پل است كه دو تا از مهم

براي مثال، تاج (تواند مانعي براي عبور جريان از روي جاده باشد  باالترين قسمت جاده است كه مي: تراز باالي جاده −
 ). هاي چند بانده هاي پل و لبه باالي بلوار وسط در بزرگراه جاده پل، لبه پياده روي كناره خيابان، باالي نرده

تواند مانعي براي عبور جريان در زير پل ايجاد كند كه  ترين قسمت يك پل است كه مي پايين: تراز زير عرشه پل −
اگر ترديدي براي شناسايي باال و پايين عرشه وجود داشته باشد، ارتفاعات همه . پل خواهد بوداصلي معموالً پايين تير 

 . گيري شود زهشوند بايد اندا هايي كه مانع عبور جريان مي سازه
 چون تراز طبيعي زمين از تراز باالي جاده بيشتر است، تراز طبيعي زمين به عنوان تراز ،اگر جاده در خاكبرداري قرار بگيرد

 . را نگاه كنيد)9-2(شكل . شود باال در نظر گرفته مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها  اطالعات مورد نياز از پالن و پروفيل پل-8-2شكل 
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 افزارهاي محاسبه پروفيل جريان  نرمدرجاده قرار گرفته در خاكبرداري نمايش  -9-2شكل 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 هاي باز  عرشه پل براي پل با محافظنمايش -10-2شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هاي بسته  عرشه پل با محافظنمايش -11-2شكل 



 21

د نشو ن نقاط به عنوان تراز باالي جاده در نظر گرفته مي، ايباشد مانع مهمي براي عبور جريان ،رو ها يا لبه پياده اگر نرده
 ). 11-2 شكل(

 طول و عرض پل: ابعاد پل −

 هاي پل اندازه، شكل، تعداد و موقعيت پايه: ها مشخصات پايه −

 زاويه بين خط وسط جاده و خط جريان كانال : زاويه انحراف پل −
 

 ها آبروت عااطال 2-4-1-10
 شد، براي گفتهيعني همان موقعيت و فواصل مقاطع عرضي كه براي پل .  مشابه پل استها، بسيار آبرواطالعات مورد نياز براي 

ي و زاويه داههاي   شكل و اندازه و نوع ديواره،آبروبراي هر . تراز باالي جاده نيز مشابه پل خواهد بود. كاربرد داردها نيز  آبرو
 .  بايد مشخص شودآبروآنها با محور اصلي 

 
 طع با رودخانه هاي متقا ديگر سازه 2-4-1-11

. توانند بر هيدروليك جريان كامالً موثر باشند اند، مي فرش شده ها و مقاطع شيبدار كه سنگ شكن ها مانند سرريزها، آب اين سازه
اگر بخشي از كانال، به طور كلي يا جزئي با . گيري و ثبت شود ها بايد با دقت اندازه بنابراين موقعيت، اندازه و شكل اين سازه

برداري بايد، نوع پوشش، مقاطع ابتدا و انتها و  هاي شيب، پوشيده شده باشد، اطالعات نقشه  بتني يا انواع ديگر پوششپوشش
 . را مشخص نمايد) يعني هر مسافتي كه پوشش از لبه كانال به باال ادامه يافته(امتداد عمومي پوشش شيب 

 
 بستربرداري از  نحوه تهيه دستور كار نمونه 2-4-2

برداري بستر،   كار نمونهبراي تهيه دستور.  براي تعيين ضريب زبري كاربرد دارد،بندي مواد بستر و كناره عات از دانهتهيه اطال
ها مشخص  برداري از بستر و كناره براي نمونهرا هاي الزم   محل،كارشناس هيدروليك با بازديد ميداني از محدوده طرح

ها در  محل نمونه. شود يد مي كار قگردد و در دستور  تعيين ميGPS1استفاده از ها با   مختصات محل برداشت نمونه.نمايد مي
هايي كه تغييرات عمده در  برداري شده و از بازه هايي كه نمونه  از بازه؛شود بندي تعيين مي محل تغييرات عمده نوع و اندازه دانه

دانه عكس  به همراه  تر به ويژه مواد درشتبراي بررسي وضعيت مواد بس. شود پوشش گياهي وجود دارد عكس تهيه مي
 . شود از آنها برداشت مي) به عنوان اشل مقايسه(كش  خط

 
 گيري رقوم سطح آب و بده جريان   اندازهنحوه تهيه دستور كار  2-4-3

 حداقل. گيري رقوم سطح آب و بده جريان براي تعيين شرط مرزي و واسنجي محاسبات پروفيل سطح آب كاربرد دارد اندازه
گردد كه مرز باالدست، پايين و سه مقطع در بازه مطالعاتي را شامل   نقطه پيشنهاد ميپنج ،گيري براي واسنجي تعداد اندازه
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در . شود هاي متقاطع توصيه مي  حداقل سه مقطع در بين سازه،در شرايط مناسب از نظر اجرايي و امكانات مالي كارفرما. شود مي
 .  نمودنظر صرفهاي مربوط واسنجي  وان با ابالغ كارفرما از كسب دادهت  مي،صورت عدم وجود امكانات

 
 هاي ميداني بازديد 2-5

 
 اهداف بازديدهاي ميداني  2-5-1

 : هاي ميداني عبارت است از اهداف بازديد
 ،گيري، ضريب زبري جريان بررسي ميداني مقاطع مختلف رودخانه از نظر شرايط هندسي، سيل −
 ، GPSهاي مربوط و تعيين موقعيت مقاطع با استفاده از  و داغابهاي رخداده  بررسي آثار سيالب −
  ،هاي دسترسي به بازه مطالعاتي بررسي ميداني راه −
 ،هاي حاكم بر اين پديده و ابعاد آن گذاري از نظر مكانيزم هاي فرسايشي و رسوب بررسي ميداني بازه −
  ، تعيين ضريب زبريبراي GPSفاده تهيه كروكي و عكس از مقاطع مختلف و تعيين موقعيت آنها با است −
  ،بررسي مقاطع و شكل آنها به منظور تهيه دستورالعمل خدمات جنبي −
  ،سنجي هاي آب برداري از ايستگاه بررسي شرايط بهره −
  ،بررسي موقعيت و شرايط برداشت شن و ماسه −
 ،هاي مختلف شناسي و الگوي جريان در بازه بررسي شكل رودخانه از نظر ريخت −
  ،هاي پايدار و ناپايدار رودخانه و مسيل  ميداني بازهبررسي −
  ، وبررسي تغييرات بستر رودخانه و شناسايي بستر مرده و فعال از روي عوارض و مصاحبه با مردم −
  .منظور بررسي اثر هيدروليكي آنهاه بررسي ميداني تجاوزات مشهود در بستر و حريم رودخانه ب −

سنجي موجود كفايت  ها آب هاي با دوره بازگشت مختلف، داده د كه براي تعيين سيالبهاي اوليه مشخص شو  در بررسياگر
 :گيرد  اهداف زير نيز مورد توجه قرار مي،سازي هيدرولوژيكي ضروري است، در بازديدها  و شبيهكند نمي
  ،سنجي سنجي و باران هاي آب برداري ايستگاه بررسي شرايط بهره −
  ، با ضريب رواناب،CN، تعيين شماره منحنيبرايهي حوضه بررسي اجمالي خاك و پوشش گيا −
  ، ويا ضريب رواناب،  CN ، تعيين شماره منحنيبرايه از نظر نفوذ ضبررسي شرايط حو −
  .هاي فرعي در صورت نياز به رونديابي هيدرولوژيكي تهيه كروكي از مقاطع آبراهه −

 
 مراحل بازديدهاي ميداني و اقدامات مربوط  2-5-2
بازديد . دنشو بندي مي هاي اصلي و بازديدهاي تكميلي طبقه  بازديدهاي ميداني پيش از قرارداد، بازديد بازديدها به،طور كلي به

كردن   برآوردبراي بازديدهاي اصلي ؛باشد  آشنايي با حدود بازه مطالعاتي و مشكالت مربوط به آن ميبرايپيش از قرارداد 
 رفع نواقص بازديدهاي ميداني كه كارشناسان پس منظور به بازديدهاي تكميلي  ويدآ به عمل مي) 1-5-2(اهداف مذكور در بند 
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ده و جلسه هماهنگي با ش نقشه پايه تهيه ، بايدقبل از بازديد. آيد به عمل مي دهند  ضروري تشخيص مي،از انجام مطالعات
اي  نمونه. استازديد براي هر كارشناس ضروري هاي ب تهيه فرم.  توجيه اهداف بازديد تشكيل شودبرايكارشناسان بازديد كننده 

 ذكر مختصات جغرافيايي ،هاي بازديد  تكميل فرم، هنگام بازديد.نشان داده شده است) 1(ر برگه شماره  د،هاي بازديد از فرم
 . ي است جزء اقدامات بعد،مستندسازي نتايج بازديد پس از هر بازديد ميداني. نقاط بازديد شده و گرفتن عكس ضروري است

 
 ارشناسان بازديد كننده ك 2-5-3

 حضور كليه كارشناسان و .دهد  كه در بازديدها شركت خواهند داشت نشان ميي را مسئولانفهرست كارشناس) 2-2(جدول 
مالحظات مربوطه به ضرورت يا عدم ضرورت حضور اشخاص ياد شده در . مدير پروژه در كليه بازديدها ضروري نيست

 . دول توضيح داده شده استبازديدهاي مختلف در ج
 

 هاي ميداني  لوازم مورد نياز در بازديد 2-5-4
 :  حداقل تجهيزات و امكانات زير همراه بازديد كننده باشد، بايدبراي افزايش بازدهي بازديدهاي ميداني

− GPS ، 
   به تعداد كافي،دوربين عكاسي با  لنز مناسب و فيلم عكاسي −
  ،) متري50(متر  −
  ،)ها  عكسبرداري از نمونهگذاري در جهت مقياس (يمتر تي سان30 يا 20كش  خط −
 ،سنج دستي شيب −

  ،هاي بازديد به تعداد كافي فرم −
  ،نقشه پايه يا نقشه توپوگرافي −
 ، ودار خودرو كمك −
 .كفش و كاله مناسب براي كارشناسان −

 :باشد  به همراه داشتن موارد زير نيز مفيد ميباال،عالوه بر موارد 
 ،شناسي  و بيلچه خاكشناسي چكش زمين −
 ، ودوربين فيلمبرداري −

 .ضبط صوت براي ضبط گزارش بازديد
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  برگه تهيه اطالعات از رودخانه در بازديدهاي صحرايي-1 شماره گهبر
 

 :تاريخ  :پروژه  فرم تهيه اطالعات از رودخانه در بازديدهاي ميداني                   :شماره فرم
  :      شهر :      نام شاخه فرعي :نام رودخانه يدموقعيت مقطع مورد بازد) 1

  :            مشخصه توصيف كننده محل :ده  :          دهستان :بخش
           ) :ارتفاع   :عرض   : طول: ( جغرافياييمختصات:    شماره عكس

 : عمق متوسط كانال اصلي   :عرض كانال اصلي مشخصات هندسي) 2
 :              )متوسط:                 باال:                كف(      عرض رودخانه  :رهشيب و ارتفاع ديوا

                    ) :ساحل راست   :ساحل چپ(عرض دشت سيالبي : شيب و ارتفاع ديواره
 
 
 

  كروكي پروفيل و مقاطع عرضي رودخانه در بازه مورد بازديد
 :ها بندي مصالح بستر و كناره دانه          : مشخصات هيدروليكي) 3

 :                             ها در كناره:                                     در بستر (و تراكم پوشش گياهينوع 
 :                ) راستحجنا:                چپحجنا(در دشت سيالبي 

 : برداشت آب) ، مستقيم : ، شرياني: رپيچيما: (نوع رودخانه)  دائمي فصلي (رژيم رودخانه 
 :پهنه گير سيل:            )كم آبي):            حداكثر(پر آبي :           زمان بازديد(عمق جريان 

 :                               )در زمان سيالبي:                               در زمان بازديد(وضعيت رسوب 
 :              فرسايش كناري و بسترنوع و ميزان

 )كروكي رسم شود(تغيير مسير رودخانه در گذشته و علت آن 
 
 : چگونگي استفاده از رودخانه) 4

 :چگونگي و ميزان برداشت شن و ماسه:                       كاربري اراضي حاشيه رودخانه
 :   اقدامات انجام شده در جهت ساماندهي:                            تجاوز به حريم رودخانه

 
 ....)  و آبروپل، (هاي ايجاد شده روي رودخانه يا حاشيه آن  سازه

 
 

  :كروكي پروفيل و پالن سازه
 
 :ها در تشديد سيل  و تاثيراين سازه4هاي بند  سازهفني كفايت ) 5
 
  :هاي گذشته مشخصات مربوط به سيل) 6

 ها           مالحظات   سيل           پهنه سيل           ميزان خسارت تقريبيبدهتاريخ رخداد          
 
 : برداري در بازه مورد بازديد هاي در دست مطالعه، اجرا يا بهره پروژه) 7
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  فهرست اشخاص بازديد كننده در مطالعات ميداني-2-2جدول 
 

 مالحظات مسئوليت در طرح رديف

 پروژهمدير  1
 حضور مدير مطالعات الزم است ،پيش از عقد قرارداد و بازديد  اصليدر بازديد 

 .هاي تكميلي بستگي به نوع بازديد و نياز طرح خواهد داشت ولي در بازديد

  فيزيوگرافيكارشناس 2
وژيكي الزم لسازي هيدرو ضروري نيست مگر اينكه شبيهحضور اين كارشناس 

 .هاي فرعي باشد دي آبراههبن بوده و ابهامي در چگونگي اتصال و شبكه

 وهيدرولوژيهواشناسي  كارشناس 3
سازي هيدرولوژيكي،   در صورت نياز به شبيه؛ضروري نيستحضور اين كارشناس 
 .تواند توسط كارشناس هيدرولوژي نيز بررسي گردد ايستگاه هواشناسي مي

4 
 كاربري بستر و حاشيه كارشناس
 رودخانه

هاي اصلي ضروريست و در بازديد تكميلي  زديددر مرحله باحضور اين كارشناس 
 .بستگي به نياز دارد

 .ضروري نيستحضور اين كارشناس   حقوقيكارشناس 5

  اقتصادي اجتماعيكارشناس 6
هاي اصلي ضروريست و در بازديد تكميلي  در مرحله بازديدحضور اين كارشناس 

 .بستگي به نياز دارد

7 
وفرسايش  شناسي ريخت كارشناس

 خانهرود
هاي اصلي ضروريست و در بازديد تكميلي  در مرحله بازديدحضور اين كارشناس 

 .بستگي به نياز دارد

 هيدروليك رودخانهكارشناس  8
 ولي در بازديد اصلي ،در بازديد پيش از عقد قرارداد مفيدحضور اين كارشناس 

 .داردبازديد تكميلي بستگي به نياز طرح در  ؛كارشناس ضروري استاين حضور 

 محيطي زيست كارشناس  9
تكميلي  بازديد در هاي اصلي ضروريست و مرحله بازديد درحضور اين كارشناس 

 .دارد نياز  بستگي به
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 شيوه انجام مطالعات پايه و دامنه  -3
 شامل موارد زير شود گير رودخانه انجام مي بندي مناطق سيل اي كه براي تعيين حد بستر و حريم رودخانه يا پهنه مطالعات پايه

 :است
 ،فيزيوگرافي −
  ،هواشناسي −
 ،هيدرولوژي −
 ،كاربري بستر و حاشيه رودخانه −
 ، وحقوقي −
  .اقتصادي و اجتماعي −

ن اطالعات پايه براي شناخت منطقه مورد مطالعه و تهيه اطالعات الزم براي انجام آورد فراهم ،اتاين مطالعاصلي هدف 
 هواشناسي تابع شرايط منطقه و روش مطالعه  و فيزيوگرافيمانند تي از مطالعا دامنه برخ.استمطالعات تخصصي و تلفيق 

 .دش كه در مورد آنها در ادامه، بحث خواهد استهيدرولوژي 
 

 مطالعه فيزيوگرافي  3-1
 براي تعيين سيالب طراحي، نياز به محاسبه اگر.  است از روش مطالعه هيدرولوژي متأثر، مطالعه فيزيوگرافيروشدامنه و 

هاي رودخانه براي  بدهيابد و چنانچه آمار  سازي هيدرولوژيك باشد، دامنه اطالعات فيزيوگرافي افزايش مي الب از طريق شبيهسي
هاي سيالب از روش آماري  بده براي تعيين ،هاي بازگشت مورد نظر براي بازة مطالعاتي كفايت نمايد تعيين سيالب با دوره

 . گردد وگرافي محدودتر مي و دامنه مطالعات فيزيشدهاستفاده 
 

 دامنه مطالعه فيزيوگرافي  3-1-1

 :گردند  عوامل زير تعيين مي،در مطالعات فيزيوگرافي

 ،حوضهمحدودة  −

  ،اي شبكه آبراهه −

  ،پروفيل طولي رودخانه −

 ،شيب متوسط حوضه −

 ، ومساحت حوضه −

  .زمان تمركز حوضه −
 براي حوضه گفته شدهها، عوامل  ين حد بستر و حريم رودخانهگير و تعي بندي مناطق سيل هاي مطالعات پهنه معموالً در طرح
. خواهد شدها نيز تعيين   اين عوامل براي زيرحوضه،سازي هيدرولوژيكي نياز باشد گردند ولي چنانچه به شبيه اصلي تعيين مي
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 روش ماسكينگهام،  ضرايبماننداي  هاي شبكه آبراهه يابي سيل بين بازه عالوه بر اين، ضرايب مورد نياز براي روند
 . كونج نيز بايد تعيين گردند–ماسكينگهام

 
  مطالعه فيزيوگرافيروش 3-1-2

 اين كار روي ،هاي بزرگ  رودخانه در حوضه. اي مشخص گردد  محدودة حوضه و شبكه آبراههبايد ابتدا ،در مطالعه فيزيوگرافي
 . دشو   انجام مي1 : 25000  و1 :50000اي ه هاي متوسط و كوچك روي نقشه  و در حوضه رودخانه1 : 250000هاي  نقشه

. باشد مينياز گير و حد بستر و حريم، به تعيين هيدروگراف سيالب يا بده اوج سيالب  هاي سيل در مطالعات تعيين پهنه
 :عوامل فيزيوگرافي حوضه كه در هيدروگراف مؤثر است عبارتند از

  ،مساحت حوضه −

 ،شكل حوضه −

 ،هاي فرعي طول رودخانه اصلي و آبراهه −

 ، وشيب حوضه −

 .تراكم شبكه زهكشي رودخانه  −
 مساحت حوضه با حجم و ،بدين ترتيب. نشان داده شده است) 1-3( در شكلبر روي آبنگار سيالب اثر عوامل فيزيوگرافي 

 طول و شيب .تواند در بده اوج سيالب و زمان رسيدن به بده اوج مؤثر باشد شكل حوضه مي. بده اوج سيالب رابطه مستقيم دارد
 و بده اوج آبنگار در شكل ،تراكم شبكه زهكشي رودخانه.  و مقدار بده اوج سيالب مؤثر استآبنگارحوضه و رودخانه در شكل 

 : سيالب مؤثر است عبارتند ازآبنگارساير عوامل فيزيوگرافي كه در تعيين . سيالب اثر مستقيم دارد

 ،ها بندي زيرحوضه تقسيم −

 ، وارتفاع متوسط حوضه −

 .زمان تمركز −
 حوضه ،تر باشد هر چه شبكه متراكم. ها بستگي دارد ها تا حد زيادي به تراكم شبكه زهكشي رودخانه بندي زير حوضه تقسيم

هاي هيدرولوژيكي براي برآورد سيالب،  در صورت استفاده از مدل. تر تقسيم كرد هاي كوچك توان به زير حوضه را مي
بندي   تقسيم،در اين صورت. تر سيالب كمك نمايد تواند در برآورد دقيق تر مي ي كوچكها بندي حوضه به زيرحوضه تقسيم

 . هاي همگن بايد مورد توجه قرار گيرد حوضه به زيرحوضه
در . متري قابل بررسي است  ارتفاع متوسط حوضه و منحني هيپسومتري و نمودار آلتيمانندهايي  ارتفاع حوضه با شاخص

توان از ارتفاع متوسط هر زير   و ميشتها زيرحوضه ارتباط وجود داي بين بارش و ارتفاع حوضه ،يهاي كوهستان اغلب حوضه
هاي   بيانگر توزيع مساحت حوضه در ارتفاع،متري منحني هيپسومتري و نمودار آلتي. بارش طرح استفاده نموددر تعيين حوضه، 
افزارهاي  استفاده از نرم. هاي مختلف مورد استفاده قرار گيرد فاعتواند در بررسي تغييرات مساحت حوضه در ارت  و ميبودهمختلف 
هاي هيپسومتري و نمودار  تر ارتفاع متوسط حوضه، منحني تر و دقيق  در برآورد سريع،(GIS)هاي اطالعات جغرافيايي سامانه
 .متري مؤثر است آلتي
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 الب سيآبنگار اثر عوامل فيزيوگرافي بر -1-3شكل 

 
 

كشد تا آب دورترين نقطه حوضه مسير هيدرولوژيكي خود را طي كرده  زمان تمركز عبارتست از حداكثر زماني كه طول مي
 طول حوضه و آبراهه اصلي، شيب حوضه و مانند تابعي از ساير عوامل فيزيوگرافي ، به نوعي،عاملاين . و به نقطه خروجي برسد

هايي كه ساير پارامترهاي آنها مشابه   حوضه، در مقايسهبراي. باشد در سطح حوضه ميرودخانه، شرايط خاك و پوشش گياهي 
 .تر خواهد بود تر و زمان رسيدن به بده اوج سيالب كوتاه تر باشد بده اوج سيالب بزرگ يكديگر است، هر چه زمان تمركز كوتاه

 
 دامنه و روش مطالعه هواشناسي  3-2

هاي   عواملي كه در مطالعات سيالب پروژه،در اينجا .گيرند مورد مطالعه قرار مي عوامل مختلفي ،در مطالعات هواشناسي
 مطالعات هواشناسي ،طور كلي به. گيرد بندي سيالب و تعيين حد بستر و حريم رودخانه ضرورت دارد، مورد بررسي قرار مي پهنه

 . ي نياز باشديكوژسازي هيدرول كند كه  به تعيين رگبار طرح براي شبيه  ضرورت پيدا ميهنگامي
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 هاي مؤثر  عوامل فيزيوگرافي و روش محاسبه شاخص-1-3جدول 
 

  سيالبآبنگارارتباط شاخص مورد نظر با  روش محاسبه شاخص مورد استفاده عامل فيزيوگرافي رديف
 .ساحت رابطه مستقيم دارد با م،بده اوج و حجم سيالب (GIS)متري، سامانه اطالعات جغرافيايي  پالني مساحت حوضه اندازه حوضه  1

با استفاده از رابطه بر اساس محيط و مساحت حوضه   شكل حوضه  2
 .شود تعيين مي

 معموالً ؛تر خواهد بود  بده اوج سيالب بزرگ،تر باشد نزديك 1هر چه به عدد 
 ]3[ است 5/2 تا 5/1بين 

گيرد و در شكل و بده اوج سيالب  مي در تعيين زمان تمركز مورد استفاده قرار GISسنج يا  با استفاده از منحني طول رودخانه اصلي طول رودخانه اصلي  3
 .مؤثر است

با استفاده از مساحت حوضه، طول و ارتفاع خطوط هم  شيب متوسط حوضه شيب حوضه  4
 GIS، استفاده از ]2[تراز

 .بده اوج و حجم سيالب با شيب حوضه رابطه مستقيم دارد

5  
تراكم، شبكه زهكشي 

 هرودخان
اي يا  تراكم شبكه رودخانه

 نسبت انشعاب
ها و مساحت حوضه با تعداد  بر حسب طول آبراهه

 ]3[ هاي مختلف هاي رده رودخانه
 بده اوج و حجم سيالب افزايش ،تر باشد اي بزرگ هر چه تراكم شبكه رودخانه

 .يابد مي

6  
بندي حوضه به  تقسيم

 .هاي هيدرولوژيكي كاربرد دارد سازي سيالب با استفاده از مدل در شبيه GIS تفكيك دستي يا با استفاده از ـــ ها زيرحوضه

منحني  متوسط،  ارتفاع ارتفاع حوضه  7
 متري آلتي

 .گيرد در انتخاب بارش طرح سيالب مورد استفاده قرار مي GISمتري يا با استفاده از  پالني

 ]8و3[ زمان تمركز زمان تمركز  8
 رنيا، برانس ويليامزكرپيچ، كاليف :هاي كوچك درحوضه

 موج سينماتيك، معادله تأخير: هاي بزرگ در حوضه
SCS و سرعت متوسط SCS 

بزرگي بده اوج و حجم .  سازي هيدرولوژيكي سيالب كاربرد دارد در شبيه
 .سيالب با زمان تمركز نسبت عكس دارد
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  سيالب آبنگارعوامل هواشناسي مؤثر در  3-2-1
 : سيالب مؤثر استآبنگار در ،هاي هواشناسي زير عوامل و پديده

 ،هاي توليد كننده رگبار جهت حركت جبهه −

 ،)الگوي مكاني بارش( رابطه توزيع بارش با ارتفاع و مساحت و ساير عوامل −

 ، و(IDF) فراواني بارش – مدت –رابطه شدت  −

 .الگوي زماني بارش  −

زا  اگر جهت حركت جبهه باران. ؤثر است در تخمين سيالب حوضه م،هاي توليد كننده رگبارهاي طرح جهت حركت جبهه
چنانچه جهت حركت جبهه توليد كننده رگبار خالف . تر خواهد بود جهت با شيب اصلي رودخانه باشد، بده اوج سيالب بزرگ هم

، هاي بزرگ زا در حوضه هاي  باران اثر جهت حركت توده. تر خواهد بود جهت شيب اصلي رودخانه باشد، بده اوج سيالب كوچك
 .هاي كوچك قابل توجه نخواهد بود قابل توجه است ولي در حوضه

 در ،دست آورد و از طرف ديگر هاي براي مقدار بارش با ارتفاع نقطه ب توان رابطه  معموالً مي،هاي كوهستاني در حوضه
 بارش، مساحت حوضه عمق عامل ديگر مؤثر در. تواند متأثر از فاصله نقطه مورد نظر تا دريا باشد  بارش مي،هاي ساحلي حوضه

 عمقدر تعيين . يابد متوسط بارش در حوضه كاهش ميعمق  ،معموالً با افزايش مساحت حوضه. باشد يا زيرحوضه مورد نظر مي
دست آمده بر اساس ارتفاع متوسط حوضه، فاصله از دريا و مساحت  ه روابط ب،ها ها و حوضه متوسط بارش طرح در زيرحوضه

 ها را در سيالب حوضه اصلي نشان  اثر توزيع مكاني بارش زيرحوضه)  الف-2-3( شكل. فته شودحوضه بايد در نظر گر
 ].17[ دهد مي

بارش طرح با .  تعيين بارش طرح ضروري است،هاي تبديل بارش به سيالب  سيالب طرح با استفاده از مدلمحاسبهدر 
هاي بازگشت مختلف  ها براي دوره تمركز حوضه يا زيرحوضه بر اساس زمان (IDF)هاي شدت، مدت، فراواني  استفاده از منخني

عمق بارش حاصل از شدت . است در حجم، بده اوج و شكل سيالب مؤثر ،شدت بارش حاصل از اين نمودار. شود محاسبه مي
 ].17[دهد ي سيالب را نشان مآبنگاراثر بارش مازاد در شكل ) ب -2-3( شكل. شود  براي تعيين بارش مازاد استفاده مي،بارش

 سيالب نشان آبنگاراثر الگوي بارش را در ) ج -2-3( شكل. باشد  روي هيدروگراف سيالب مؤثر مي،الگوي زماني بارش
 و يا الگوهايي فتههاي سيالب رخداده اصلي مورد بررسي قرار گر در تعيين الگوي زماني بارش طرح بايد الگوهاي بارش. دهد مي

 اثر الگوي زماني بارش قابل توجه ،هاي بزرگ در حوضه. نمايند مورد توجه قرار گيرند ليد ميتري را تو هاي بزرگ كه سيالب
هاي تبديل بارش به رواناب  توان از الگوي زماني بارش در تخمين سيالب با استفاده از مدل هاي كوچك مي بوده ولي در حوضه

 ].17[ محاسبه نمود نمود و بر اساس شديدترين بخش بارش، سيالب زيرحوضه را نظر صرف
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  سيالبآبنگار اثر عوامل بارش در توليد -2-3شكل 
 
 

 هاي مطالعه هواشناسي  روش 3-2-2
 :مطالعه هواشناسي شامل موارد زير است

 ،هاي هواشناسي  بررسي آمار، اطالعات و گزارش-الف

 ،تطويل آمار ار مشكوك، تكميل وآوري شده و حذف و تصحيح آم بررسي دقت و صحت آمارهاي جمع  -ب
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 ، و سال500 و 200، 50، 25، 10، 5، 2هاي بازگشت  تعيين رگبارهاي طرح با دوره  -ج

  .هاي جديد هواشناسي پيشنهاد تجهيز ايستگاه  -د
هاي  در بررسي گزارش. هاي منطقه و اطراف آن بايد مورد توجه قرار گيرد در بررسي آمار، دوره آمار موجود در ايستگاه

توان از  در صورت وجود سه شرط زير، مي. هاي رگبارها و الگوي بارش مورد توجه قرار گيرد امكان استفاده از دادهبايد موجود، 
 :ها استفاده نمود هاي رگبارهاي طرح و الگوي بارش موجود در گزارش داده

 ،صوب بودن گزارشم −

  و،ها بر روي آمارهاي با طول كافي انجام شده باشد تحليل −

 .ها بيش از پنج سال نگذشته باشد هاي استفاده شده در تحليل از آخرين داده −
هاي  هاي ايستگاه  را نداشته باشد، بايد ابتدا دادهباال شرايط ،هاي موردنظر هاي تحليل شده در گزارش كه داده در صورتي
توان طول كل آمار  ورت كوتاه بودن آمار ميمورد بررسي قرار گيرد و در ص) 2-3(  جدول1هاي مذكور در رديف  موجود با روش

 پس از ،طول كل آمار ايستگاه مورد اصالح. افزايش داد) 2-3( داده مطابق رديف دوم جدول ي بازسازي و تطويلها روشرا با 
 :آيد دست مي هتطويل آمار از رابطه زير ب

 
 
 

   :كه در آن
Ne  =،تعداد آمار ايستگاه پس از بازسازي  
n  = آمار موجود ايستگاه مورد بازسازي، تعداد 
N  =وتعداد آمار ايستگاه مبناء   
r  =همبستگي بين دو متغيير هواشناسي ايستگاه مبنا و ايستگاه مورد بازسازي است. 

 . استفاده گردد) 2-3(  در جدول9 تا 3هاي  رديفدر ي مندرج ها روشاز ، بايد براي تعيين رگبار طرح
 : به نكات زير توجه نمود بايدهاي جديد هواشناسي اهدر پيشنهاد تجهيز ايستگ

 ،هاي هواشناسي تا سقف استاندارد سازمان جهاني هواشناسي افزايش تعداد ايستگاه −

 ، وهاي جديد  شهرها و روستاهاي مهم و قابل دسترسي در تجهيز ايستگاهماننداستفاده از مراكز جمعيتي  −

 .ع و فاصله از درياها با توجه به ارتفا اصالح توزيع ايستگاه −
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  روش مطالعه هواشناسي-2-3جدول 
 

 مالحظات الزم روش بررسي و تعيين عامل مؤثر رديف

 و كفايت آن  شدههاي همگني بررسي صحت آمار توسط تست بررسي صحت و كفايت آمار  1
 ـــــ .گردد  استونت آزمون ميt مانندهاي آماري  توسط تست

ها   همبستگي بين ايستگاه-2 يا برون يابي    درون يابي -1 ها بازسازي داده  2
 ـــــ ها   روش نسبت-3

اند مورد  هاي قابل توجه توليد كرده بهتر است رگبارهايي كه سيالب بر اساس بررسي توزيع زماني و مكاني رگبارهاي اصلي هاي توليد كننده رگبار جهت حركت جبهه  3
 .بررسي قرار گيرد

ها يا فاصله  بر اساس بررسي همبستگي بين ارتفاع ايستگاه  فاصله از دريارابطه بارش با ارتفاع و  4
 ها از دريا با مقدار بارش ايستگاه

 فاصله از ،هاي ساحلي  ارتفاع مؤثر بوده و در حوضه،در مناطق كوهستاني
ضريب همبستگي رابطه پيشنهادي و . گيرد دريا مورد بررسي قرار مي

 .رابطه مناسب استدار بودن آن اساس انتخاب  معني

 ]16[ باران هاي هم با استفاده از چند ضلعي تايسن يا منحني عمق متوسط بارش در حوضه  5
در صورت نياز . تواند در كاهش زمان محاسبه مؤثر باشد  ميGIS كاربرد
توان دو روش را با هم تركيب كرد و دقت نتايج حاصل را افزايش  مي
 ].16[ داد

 ــــ باران هاي هم با استفاده از منحني احت حوضهرابطه عمق بارش با مس  6

باران و توزيع زماني بارش در  هاي هم با استفاده از منحني  DAD  شدت بارش– مساحت –رابطه عمق   7
 ]17[ هاي حوضه ايستگاه

 بهتر است براي ؛توان انجام داد  را براي بارش واحدي ميDAD منحني
 .بارش طرح اين محاسبات انجام گيرد

هاي  نگار و تحليل آماري بارش هاي باران با استفاده از منحني )(IDF فراواني- مدت-رابطه شدت  8
 ]17[ هاي مختلف تفكيك شده با مدت بارش

 ؛ها برآورد شده است  اين منحني،هاي هواشناسي براي بعضي از ايستگاه
 .هاي جديد تدقيق گردد در صورت نياز بايد با داده

 رح حوضهالگوي زماني بارش ط  9
هاي حوضه و  بر اساس الگوي زماني بارش ثبت شده ايستگاه

فرض تناسب توزيع بارندگي حوضه با متوسط وزني توزيع 
 ].16[ ها بارندگي در ايستگاه

 به عنوان الگوي ،اند هاي بزرگ را توليد كرده الگوي بارندگي كه سيالب
سازي مورد   الگوهاي مختلف در شبيه،طرح استفاده شود و در صورت نياز

 .بررسي قرار گيرد
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 مطالعه هيدرولوژي  3-3
 ،علت اهميت آن. باشد گير و حد بستر و حريم رودخانه مي هاي سيل ترين مطالعات تعيين پهنه مطالعه هيدرولوژي يكي از اساسي

هاي مناسب براي   استفاده از روش، به علت كمبود اطالعات،از سوي ديگر. استهاي تعيين شده  اثرگذاري آن در دقت پهنه
 :در مطالعه هيدرولوژي انجام شود عبارتند ازبايد مواردي كه . سزايي دارد هافزايش دقت مطالعه هيدرولوژي اهميت ب

  ،هاي هيدرولوژي بررسي آمار، اطالعات و گزارش - الف
 ،بررسي  صحت و دقت آمار و بازسازي آمار ناقص و تطويل آمار تا حد دورة شاخص  -ب
  ، سال500 و 200، 100، 50، 25، 10، 5، 2 بده اوج سيالب با دوره بازگشت تعيين  -ج
 ، واحدآبنگارهاي ثبت شده و در صورت نياز تهيه آبنگاربررسي   -د
  ،هاي هيدرولوژيك در صورت نياز واسنجي مدل  -ـه
  ،در صورت نياز» ج«هايي با دوره بازگشت مذكور در هاي سيالب آبنگارترسيم    -و
 در صورت نياز، وسنجي  هاي آب پيشنهاد تجهيز ايستگاه   -ز
 . هاي مورد استفاده در واسنجي مدل هيدرولوژيك در صورت نياز  سيالبآبنگارزمان  همرگبارهاي بررسي   -ح

، »د«، »ج«موارد  .شود عمل مي) 2-3-3( هاي هواشناسي و رگبار طرح مطابق بحث بند  مشابه داده،»ب«و » الف« موارد
 ضمن رعايت ، بايدسنجي  آبنصب ايستگاهدر پيشنهاد . شود  بحث مي4-3-4-3تا  1-4-3 در بندهاي ،در ادامه» و« و» ه«

ها   و ايستگاههسنجي توجه شد هاي آب آوري داده هاي آتي در جمع هاي موجود استاندارد صنعت آب به نيازهاي طرح دستورالعمل
 .هاي مشخص پيشنهاد گردد ب با نيازسمتنا

ها،  ، مسيلنهرهاها،  نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ينيهاي تعيين حد بستر و حريم رودخانه بر اساس آ طرحدر 
هاي متقاطع و حاشيه   بايد شرايط طبيعي رودخانه بدون در نظر گرفتن سازه، هيأت وزيران11/8/1379ها مصوب مورخ  مرداب

هاي   استفاده از مدل،ها گونه سازه در صورت وجود اين. ب محاسبه گرددرودخانه پارامترهاي هيدرولوژيكي مربوط به سيال
 .گيرد ها انجام مي سازي بدون اين سازه ها و شبيه هيدرولوژيكي و واسنجي آنها در شرايط موجود و سپس حذف سازه

 
 هاي هيدرولوژيكي سيالب  مشخصه 3-3-1

ها محاسبه  ي محاسباتي، بعضي از اين مشخصهها روشهاي مختلفي است كه با استفاده از  رواناب سيالب داراي مشخصه
 :اند عبارتند از توجه قرار گرفته ي محاسباتي موردها روشدو مشخصه اصلي كه در . گردند مي

 ، وبده اوج سيالب −
 .تغييرات زماني بده سيالب يا آبنگار −

باشد كه عمدتاً  سيالب نيز مطرح مي زمان رسيدن به بده اوج سيالب، زمان تأخير و حجم مانندهاي ديگري  البته مشخصه
ي محاسبه ها روشبندي  توان در طبقه  را ميگفته شدهدو مشخصه . گيرند ي محاسبه آبنگار مورد توجه قرار ميها روشدر 

 . سيالب نيز مورد استفاده قرار داد
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 هاي محاسبه سيالب  بندي روش طبقه 3-3-2
بندي  هاي پهنه بندي بر اساس نياز طرح  طبقه،در اينجا. استح ي محاسبه سيالب مطرها روشهاي مختلفي براي  بندي طبقه

بندي  هاي پهنه د، بعضي از طرحش بحث خواهد 1-3-4-3طور كه در بند  همان. گيرد سيل و تعيين حد بستر و حريم صورت مي
ي محاسبه سيالب ها روشن بنابراي.  و برخي ديگر فقط به بده اوج سيالب نياز دارندحريم به محاسبه آبنگارو تعيين حد بستر 

 :عبارتند از
 ، وي محاسبه بده اوج سيالبها روش -الف
 .ي تعيين آبنگار سيالبها روش -ب

 .گردد  تشريح ميدر زيري مختلفي است كه ها روش خود شامل ،ها روشهر دسته از 
 

 هاي محاسبه بده اوج  روش 3-3-2-1
 :اين سه زير دسته عبارتند از. بندي نمود بقهتوان به سه زير دسته ط ي محاسبه بده اوج سيالب را ميها روش
 ،روابط تجربي  -الف
  ، وهاي سيالب ي تحليل آماري دادهها روش  -ب
 .ي تبديل بارش به روانابها روش  -ج

ي تجربي ارائه شده به چهل ها روشتعداد . شود  مي3 و ماير2 روديه-، فرانكو1 كريگرماننديي ها روشروابط تجربي شامل 
ضرايب .  بده اوج تابعي از مساحت حوضه و دو ضريب ثابت است ، روديه و ماير-ي كريگر، فرانكوها روشدر . درس روش مي
از آنجا . اند  آمريكا، ژاپن و بعضي از كشورهاي آسيايي و اروپايي توسط محققين تعيين شدهمانندها براي كشورهايي  اين فرمول

يالب در اين روابط حضور ندارد، بدون واسنجي اين روابط براي مناطق مختلف كه بارش به عنوان يكي از عوامل اصلي توليد س
اي  هاي بده اوج سيالب حوضه تواند در تعميم داده  ميها روش مناسب نخواهد بود، ولي اين ها روش استفاده از اين ،كشورمان

 انجام بررسي با استفاده از ،ين صورتالبته در ا]. 5[ اش كاربرد داشته باشد هايش و بعضاً به حوضه اصلي به زير حوضه
 .شود ي ديگر توصيه ميها روش

در صورت وجود ] . 11 و 5 و 3 و 8[  هيدرولوژي تشريح شده استهاي باي آماري تحليل سيالب در اغلب كتها روش
 ،ي سيالب نيزا ي تحليل منطقهها روش.  محاسبه بده اوج سيالب طراحي خواهد بود،ي اصليها روش يكي از ،هاي الزم داده

 بدونهاي  اي سيالب نيز در حوضه ي تحليل منطقهها روشاز . گردد ي آماري تحليل سيالب واقع ميها روشبعضاً در دسته 
 ]. 11[ توان استفاده كرد آمار و يا با آمار ناقص مي

                                                   
1 - Creager 
2 - Francou- Rodier 
3 - Mayer 
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ش استداللي و روش دفتر توان به رو ترين آنها مي يي نيز براي تبديل بارش به رواناب پيشنهاد شده كه از معروفها روش
بارش نيز در تعيين بده اوج سيالب نقش مقدار  عالوه بر مساحت، ،ها روشدر اين .  اشاره نمود(SCS)  1حفاظت خاك آمريكا

 به تجربه ها روشدقت اين ]. 5[ شود ضرايب تجربي نيز بر اساس شرايط فيزيكي حوضه و دورة بازگشت تعيين مي. دارد
گيري شده،  انجام واسنجي، در صورت وجود هر گونه بده اوج سيالب اندازه. ب تجربي بستگي دارديكارشناس در تعيين ضرا

. توان استفاده كرد   كيلومتر مربع مي12هاي كمتر از  روش استداللي را در حوضه. شود جهت تدقيق محاسبات توصيه مي
 .]12 و 4[   كيلومتر مربع كاربرد دارد25 تا مساحت (SCS)روش
 

 سيالب  2اي تعيين آبنگاره روش 3-3-2-2
 :شوند بندي مي زير طبقهروش ي تعيين آبنگار سيالب نيز به دو ها روش
  ، وروش آبنگار واحد طبيعي -الف
 .3ي آبنگار واحد مصنوعيها روش  -ب

زمان با  و رواناب بنا گرديده و نياز به داشتن آبنگار ثبت شده هممازادروش آبنگار واحد طبيعي بر اساس رابطة خطي بارش 
اي كه حاصل بارش نسبتاً   نتيجة بهتر پيدا نمودن آبنگار سادهدست آوردن بهبراي . باشد هاي ثابت بارندگي در آن حوضه مي داده

در صورت وجود . گيرد  صورت ميSهاي زماني ديگر از طريق آبنگار  تبديل پاية زماني آبنگار به پايه. يكنواخت است اهميت دارد
 .شود  تعيين آبنگار ترجيح داده مي، براياستفاده از اين روش ثبت شده، آبنگار

 . 4 و آبنگار اشنايدرSCS آبنگار مثلثي، آبنگار: روش هاي آبنگار واحد مصنوعي عبارتند از
. توان با استفاده از اين آبنگارهاي واحد مصنوعي به ساخت آبنگار اقدام نمود  مي،در صورت عدم وجود آبنگار ثبت شده

در صورت استفاده از روش آبنگار . كنند  كار ميها روشاي بر اساس اين  افزار رايانه  رياضي متعددي به صورت نرمهاي مدل
 .دشو مدل استفاده شده بايد واسنجي تا حد امكانواحد مصنوعي، 

 
 معيارهاي انتخاب روش محاسبه سيالب  3-3-3

بندي سيل و تعيين حد  هاي پهنه ن سيالب در طرحل اصلي تعييي يكي از مسا،گيري در مورد روش محاسبه سيالب تصميم
 :اين معيارها عبارتند از. شود  معيارهايي براي انتخاب روش مناسب مطرح مي،در اينجا. بسترحريم است

 ،هاي موجود  انتخاب روش محاسبه سيالب بر اساس داده-الف
  ، وانتخاب روش محاسبه سيالب بر اساس دقت مورد نياز  -ب
 .وش محاسبه سيالب بر اساس شرايط رودخانهانتخاب ر  -ج

                                                   
1 - Soil Conservation Service 
2 - Hydrograph 
3 - Synthetic unit hydrograph 
4 - Shnyder 
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 با مقايسه ،چند روش محاسبه انتخاب شود و روش موردنظرباال بايد با مجموع معيارهاي كه  است  به تأكيدالزم
هدف، تعيين روش واحد براي محاسبه سيالب در اينجا بنابراين . گردد ي مختلف تعيين ميها روشهاي محاسبه شده با  سيالب

 .باشد ي مناسب براي مقايسه نتايج ميها روشوده، بلكه تعيين طراحي نب
 

 هاي موجود  انتخاب روش محاسبه بر اساس داده 3-3-3-1
 ،هاي بيشتر وجود دادهكه  است مشخص. باشد هاي موجود، يكي از عوامل اصلي انتخاب روش محاسبه سيالب طراحي مي داده

هاي   بر اساس دادهقابل استفادهي ها روش). 3-3 جدول(سازد  اهم ميتر را فر تر و دقيق ي پيچيدهها روشامكان استفاده از 
ي تجربي و ها روشانجام هر گونه واسنجي در استفاده از كه  است يادآوريالزم به . نمايد قابل دسترسي را پيشنهاد مي

هاي بيش از يك رديف از  ههاي قابل دسترسي طوري باشد كه داد  دادهاگر. شده است رواناب اكيداً توصيه –سازي بارش  شبيه
هاي محاسبه شده، مقايسه  هاي فوق انتخاب كرده سيالب  را از رديفقابل استفادهي ها روشد يشامل شود، با را ) 3-3 (جدول
ي مورد مقايسه از همان ها روشپوشش دهد، ) 3-3( هاي قابل دسترسي فقط يك رديف را در جدول كه داده در صورتي. شود

 .دشانتخاب خواهد ) 3-3(رديف جدول 
 
 

 هاي قابل دسترسي ي مناسب محاسبه سيالب بر اساس دادهها روش -3-3 جدول
 
 توضيح قابل استفادهي ها روش هاي قابل دسترسي داده رديف

 روديه - كريگر، فرانكومانندهاي تجربي  فرمول هاي فيزيوگرافي حوضه داده  1
 و ماير

سيالب   درصورت وجود بده داغاب
 .ي شودواسنجي بررس

2  
هاي فيزيوگرافي حوضه و  داده
 هاي بارش داده

  روشمانندي تبديل بارش به رواناب ها روش
ي تعيين ها روش و SCS روش استداللي و 

 آبنگار مصنوعي

انجام هر گونه واسنجي در بهبود نتايج 
 .مؤثر است

3  
ده اوج ــي و بـهاي فيزيوگراف داده

 هاي مشاهداتي سيالب
 ـــ اي سيالب ليل منطقهي آماري، تحها روش

4  
ار ـآبنگ و  يـفيزيوگراف  ايــه داده

هاي  هاي مشاهداتي و داده سيالب
 بارش

 ـــ روش آبنگار واحد طبيعي
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 ب روش محاسبه سيالب بر اساس دقت مورد نياز اانتخ 3-3-3-2
ا خطاي حاصل از بده طراحي  استفاده كرد تها روشترين   از دقيق بايدهاي مهندسي رودخانه در تعيين سيالب طراحي در طرح

ي مطرح در محاسبه سيالب را از نظر ها روش ،به اين منظور. هاي طرح يا خطرپذيري آن مؤثر است كاهش داد را كه در هزينه
ي با دقت ها روشاز بايد هاي قابل دسترسي و نياز طرح  بديهي است كه با توجه به داده. كنند بندي مي دقت به سه دسته طبقه

ي مختلف در ها روشدقت . شود  بعضاً براي مقايسه الزم مي، با دقت كمتر نيز استفاده از روش.  محاسبه استفاده كردبيشتر در
 .ارائه گرديده است) 4-3( جدول

 
 

 هاي مختلف محاسبه سيالب  دقت روش-4-3 جدول
 

 توضيح دقت هاي محاسبه روش رديف
 ـــ خوب ي آماريها روشروش آبنگار واحد طبيعي،   1

 و آبنگار واحد مصنوعي و SCS روش استداللي،  2
گيري  هاي اندازه در صورت واسنجي با داده متوسط اي سيالب تحليل منطقه

 . را خواهد داشت1شده دقت رديف 

هاي  ب روابط با دادهيدر صورت تعميم ضرا كم روابط تجربي  3
 . را خواهد داشت2كشورمان دقت رديف 

 
 

 ر اساس شرايط رودخانه انتخاب روش محاسبه سيالب ب 3-3-3-3
 است در صورت نياز به انتقال يادآوريالزم به . نمايد  ، نوع محاسبات الزم سيالب را در هر رودخانه تعيين مي)5-3(  جدول

 .گردد ها از روش رونديابي مناسب استفاده مي سيالب در طول آبراهه
 
 

  تعيين نوع محاسبه سيالب بر اساس شرايط رودخانه -5-3جدول 
 

 نوع محاسبه سيالب موردنياز شرايط رودخانه

 بده اوج سيالب  تند رودخانه با ذخيره دشت سيالبي كم و شيب نسبتاً

 آبنگار سيالب  كم رودخانه با ذخيره دشت سيالبي باال و شيب نسبتاًَ
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 انتخاب روش محاسبه سيالب 3-3-3-4
 :كردبه ترتيب زير عمل بايد براي انتخاب روش محاسبه 

 .شود تعيين مي) 5-3( ا انواع محاسبه سيالب با توجه به شرايط رودخانه از جدول نوع ي-الف
ي محاسبة ممكن با توجه به نوع يا انواع محاسبه مورد نياز بند الف از ها روش انواع ،هاي قابل دسترسي بر اساس داده  -ب

 .شود تعيين مي) 3-3( جدول
 .كنيم انتخاب مي) 4-3( تر از جدول  باشد چند روش با دقتادزي ،ي ممكن محاسبهها روشكه تعداد  در صورتي  -ج
محاسبه و با » ج« ي مختلف بندها روش پيشنهاد شده باشد، سيالب را با استفاده از »ج«كه چند روش در بند  در صورتي  -د

 ،نهاد گردد پيش»ج«كه فقط يك روش در بند  در صورتي. كنيم  و روش مناسب و سيالب را تعيين ميكردههم مقايسه 
 .خواهد شدسيالب با همان يك روش محاسبه 

 
 محاسبه سيالب براي تعيين حد بستر و حريم رودخانه  3-3-4

 : دو نكته ضروري استبيان عالوه بر موارد گفته شده در باال، ، براي تعيين حد بستر و حريم رودخانه،در محاسبه سيالب
  مگر مواردي كه در ،شود  سال انجام مي25با دوره بازگشت تعيين حد بستر و حريم بر اساس بده اوج سيالب   -الف

 . ]1[ گردند  راهنما بحث مي3-2-2-5بند  
 . ]1[ هاي متقاطع و حاشيه رودخانه در سيالب حذف گردد اثر سازهبايد در تعيين حد بستر و حريم رودخانه،   -ب

 و سپس شدهر شرايط فعلي رودخانه واسنجي  د،مدل هيدرولوژيكي و هيدروليكي، بايد عملي نمودن اين موردبراي 
 .سازي شود  شبيه،ها حذف و مجدداً سيالب  مؤثر، گورههاي هاي سدها، پل سازه

 
 ها  شاخه روش محاسبه سيالب در سر 3-3-5

ها مطالعات تعيين   الزم باشد در سر شاخهاگر ولي استگيري موجود  هاي اندازه  ايستگاه،ها معموالً در شاخه اصلي رودخانه
توان از   مي،گيري شده موجود نباشد هاي اندازه ها داده گير و حد بستر و حريم صورت بگيرد و در اين سر شاخه هاي سيل هنهپ

 :ي زير استفاده كردها روشيكي از 
توصيه در اين صورت . دست به محل مورد نظر استفاده شود سيالب از ايستگاه پايين، براي تعميم ي تجربيها روشاز   -الف 

گيرد  ا قرار مياي كه سيالب آن مبن شود به حوضه اي كه سيالب براي آن محاسبه مي  نسبت مساحت حوضهشود  يم
 . و تا حد امكان مساحت دو حوضه نزديك به هم باشدباشد % 50بيش از 

 مدل واسنجي ،اصليهاي ايستگاه موجود در سر شاخه  ابتدا با استفاده از داده. هاي هيدرولوژيكي استفاده شود از مدل  -ب 
 . سيالب محاسبه گردد،ده و سپس در سر شاخه مورد نظرش
گيري فاصله دارند نيز از اين روش استفاده  هايي از رودخانه اصلي كه از ايستگاه اندازه توان براي بازه  مي،طور مشابه به

 .نمود
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 مطالعه كاربري اراضي بستر و حاشيه رودخانه  3-4
 تهيه نقشه كاربري فعلي بر اساس اطالعات موجود و بازديدهاي ،اراضي بستر و حاشيه رودخانههدف اصلي از مطالعات كاربري 

 : موارد زير انجام شود، بايددر اين راستا. ويژه در تعيين حد بستر و حريم رودخانه اهميت دارد ه ب،اين مطالعه. باشد ميداني مي
  ،د در مورد كاربري اراضي بستر و حاشيه رودخانهها و شكايات موجو  گزارش،ها اطالعات، نقشهبررسي   -الف
 ،فعلي اراضي بستر و حاشيه رودخانههاي قبلي و  اي به منظور تعيين كاربري هاي هوايي و تصاوير ماهواره بررسي عكس  -ب
 ،يداني دستي در بازديدهاي مGPS هاي موجود و برداشت هاي متقاطع و برداشت آب بر اساس نقشه تعيين موقعيت سازه  -ج
و هاي جامع، تفصيلي  هاي پوشش گياهي، خاك، طرح بررسي كاربري اراضي حاشيه رودخانه يا مسيل بر اساس نقشه  -د

 ،هادي موجود و بازديدهاي ميداني
 ، وطالعات موجود و بازديدهاي ميدانيهاي كاربري فعلي بر اساس ا تدوين نقشه  -هـ
 .ريم رودخانههاي بستر و ح  كاربرييفبررسي سابقه عر  -ز

 :رد تا موارد زير مشخص يا تهيه گردديگ  براي بستر و حاشيه رودخانه انجام ميباال،موارد 
 . چگونه بوده است1347ويژه قبل از سال  هكاربري بستر و حاشيه رودخانه در گذشته ب −
  .تهيه نقشه كاربري فعلي بستر و حاشيه رودخانه −

 .گردد هاي قبلي اراضي بستر و حاشيه رودخانه بيان مي  بررسي كاربري روش تهيه نقشه كاربري فعلي و،در ادامه
 

 بررسي كاربري بستر و حاشيه رودخانه در گذشته 3-4-1
 :پذيرد  اقدامات زير صورت مي،به منظور بررسي كاربري بستر و حاشيه رودخانه در گذشته

 .گيرد  بستر و حاشيه رودخانه مورد بررسي قرار ميها و شكايات موجود در مورد كاربري اراضي  گزارش،ها اطالعات، نقشه  -الف
مستندات علمي شامل .  بايد داراي مستندات كافي علمي و حقوقي باشد، مورد توجه قرار گيرددهايي كه باي داده
. اي است كه داراي تاريخ و دقت كافي و مقياس مناسب است  تصاوير ماهواره وهاي هوايي هاي زميني، عكس نقشه

 .باشد هاي ثبتي و اسناد مالكيت مي وقي شامل نقشهمستندات حق
 .ريبي از كاربري اراضي در ادوار گذشته تهيه نموداي تق توان نقشه  مي،ها و تصاوير با توجه به عكس  -ب
 توان سابقه عرفي استفاده از اراضي را تعيين  مي،گردد هايي كه با مصاحبه با افراد محلي تكميل مي بر اساس پرسشنامه  -ج

اين بند تأييد » ب« و »الف«هاي انجام شده توسط مستندات موارد الزم است سوابق عرفي مورد ادعا در مصاحبه. نمود
 .گردند

 
 تهيه نقشه كاربري فعلي اراضي بستر و حاشيه رودخانه  3-4-2

 :گردد  به صورت زير تهيه مي،هاي كاربري فعلي اراضي بستر و حاشيه رودخانه نقشه
عنوان نقشه پايه كاربري مورد  ه ب،ده استشفصل دوم تهيه برداري بحث شده در   كار نقشهطابق دستوراي كه م نقشه  -الف

 .گيرد استفاده قرار مي
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 و نقشه شدهشناسي، پوشش گياهي، نقشه طرح جامع و تفصيلي و هادي موجود همپوشاني  هاي خاك نقشه پايه با نقشه  -ب
 همپوشاني و تلفيق اين ،اي جديد ي هوايي جديد يا تصاوير ماهوارهها در صورت وجود عكس. دگرد جديد تهيه مي

 . ها با نقشه پايه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد عكس
هاي مهم مؤثر در  هاي متقاطع و ساير سازه براي بازديد صحرايي برده شده و مختصات سازه» ب« نقشه تهيه شده مورد  -ج

 .شود ها پياده مي ه و روي نقشه برداشت گرديدGPSهيدروليك جريان توسط 
چنانچه طرح . گردد نقشه تهيه شده از مراحل فوق بعنوان نقشه كاربري فعلي اراضي بستر و حاشيه رودخانه گزارش مي

 .جامع، تفصيلي و يا هادي كامالً اجرا نشده باشد الزم است بر مبناي اين نقشه، نقشه كاربري آتي نيز تهيه گردد
 

 بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه  ربري در مطالعات پهنههاي كا تفاوت نقشه 3-4-3
 ،در صورتي كه هدف از مطالعه.  بسته به نوع مطالعات، شرايط متفاوتي دارند،هاي كاربري اراضي بستر و حاشيه رودخانه نقشه

ي داشته و بايد براي تعيين  بيشترشود ولي دقت تعيين حد بستر و حريم رودخانه باشد، تهيه نقشه در سطح محدودتري انجام مي
هاي  بنابراين تهيه نقشه كاربري براي تعيين حد بستر و حريم داراي ويژگي. مستندات كافي علمي و حقوقي استفاده گرددحدود، 

 :زير است
 ، وگردد  متر حاشيه آن تهيه مي50ود اضافه حد هب) ساله25( نقشه كاربري براي بستر  -الف
اي بزرگ مقياس جديد مستند  هاي هوايي و تصاوير ماهواره هاي زميني، ثبتي يا عكس اس نقشهحدود نقشه بر اس -ب

 .گردند مي
گير دقت كمتر ولي وسعت بيشتري مد  بندي اراضي سيل هاي پهنه براي تعيين نقشه كاربري اراضي حاشيه رودخانه در طرح

 :شود  تهيه ميهاي كاربري با مشخصات زير  نقشه، بنابراين؛گيرد نظر قرار مي
10000 مانندهاي بزرگ مقياس  نقشه  -الف

25000 تا 1
 مقياس نقشه به ابعاد .گيرد عنوان نقشه پايه مورد استفاده قرار مي ه ب1

 .  انتخاب نمودتر بزرگها  توان مقياس نقشه  در رودخانه كوچك مي.رودخانه و دشت سيالبي آن بستگي دارد
ها استفاده شده با بازيدهاي ميداني حدود   براي تعيين كاربري، سال اخير5اي  هاي هوايي و تصاوير ماهواره عكس  -ب

 .گردد اراضي، تدقيق مي
 تهيه دو نقشه كاربري با دو مقياس و ،بندي سيل باشد كه طرح شامل دو بخش تعيين حد بستر و حريم و پهنه در صورتي

 .شرح گفته شده در اين بند از راهنما خواهد بود ه كه ويژگي هر كدام ب،گردد ميويژگي متفاوت توصيه 
 

 مطالعه حقوقي 3-5
 .باشد گير ضروري نمي هاي سيل  اهميت بوده ولي در مطالعه تعيين پهنهدارايمطالعه حقوقي در تعيين حد بستر و حريم رودخانه 

 :زدر مطالعات حقوقي مطالعه شوند عبارتند ابايد مواردي كه 
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 هاي مرزي  دادهاي رودخانه ها و نيز پروتكل قرار  بخشنامه،ها نامه بررسي قوانين مقررات، آيين 3-5-1
ها، استفاده از منابع آب سطحي  كه در زمينه رودخانهرا هايي  ها و بخشنامه نامه آيينكليه قوانين، مقررات، بايد كارشناس حقوقي 
كه تعيين حد بستر و حريم را تحت تأثير قرار را  بررسي قرار دهد تا مواردي آوري و مورد ها وجود دارد جمع و حريم رودخانه

 : بررسي موارد زير ضروري است،در اين رابطه. دهند مشخص نمايد مي
 ،1347قانون آب و چگونگي ملي شدن آن مصوب  −

 ، و1361قانون توزيع عادالنه آب مصوب مجلس  −

هاي آبرساني، آبياري و  هاي طبيعي و شبكه ها، بركه ها، مرداب ، مسيلنهرهاها،  نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه آيين −
 . هيأت وزيران11/8/1379مصوب مورخ زهكشي 

هاي جديد  نامه آيينگردد و يا قوانين و   قوانين ايجاد  وها نامه آيين ممكن است در آينده، تغييراتي در باال،عالوه بر موارد 
 قوانين، باال،عالوه بر موارد بايد  ،هاي مرزي براي رودخانه. آوري و مورد بررسي قرار گيرد تهيه و مصوب شود كه بايد جمع

 .هاي مرزي بررسي گردد نامه ها و موافقت  پروتكل،ها ها، معاهده نامه آيين
 
 ل قانوني تعيين حد بستر و حريم و مشكالت آن حرامبررسي  3-5-2

 در نهايت راجع به گيرد و   ود براي تعيين حد بستر مورد بررسي قرار ميل قانوني و اداري موجحرام ،در اين بخش از راهنما
 .ل اداري مورد توجه قرار گيرد، بحث خواهد شدحرامدر اجراي قانوني و طي بايد ابهامات موجود و مالحظاتي كه 

 
 مراحل اداري و قانوني تعيين حد بستر و حريم رودخانه 3-5-2-1

  :هاي زير است شامل گاماري تعيين حد بستر و حريم ل ادحرام نامه آيين 6تا  2براساس مواد 
اي باشد يا خارج از شركت توسط اشخاص  شركت آب منطقهتوسط تواند   كه مياستتعيين حد بستر و حريم : گام اول -

اهميت اي باشد،  اگر نقطه شروع از داخل شركت آب منطقه. حقوقي يا حقيقي در خواست تعيين حد  بستر  و حريم گردد
دخانه و اراضي در حال توسعه و مسائل مديريتي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي ناشي از انواع توسعه در حاشيه رودخانه مورد رو

شدن  پايدار پس از ؛گردد ريزي تهيه مي استناد قرار گرفته و طرح توجيهي براي در خواست بودجه از سازمان مديريت و برنامه
دفتر توسط يا واگذار شده و  مطالعه به يك مشاور ،در اين رابطه. گردد تر و حريم اقدام ميتعيين حد بسبه ت ب نس،اعتبار الزم

صورت موردي، مطالعه ه  دوم كار يعني تعيين حد بستر و حريم بشكلدر  .شود  ميانجاماي ذيربط  فني شركت آب منطقه
 . شود  تعرفه از متقاضي دريافت مي و هزينه آن مطابقگرفتهاي انجام  معموالً توسط كارشناسان شركت آب منطقه

 ماه مهلت داده 1براي اعتراض . رسد ميحد بستر و حريم تعيين شده، توسط جرايد عمومي به اطالع عموم : گام دوم -
 .شود مي
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در غير اين صورت، گيرد،  مي گام چهارم انجام ،نشودواصل به سازمان  ماه كتباً 1 ظرف يچنانچه اعتراض: گام سوم -
 و صالحيتدار كارشناسان فني  از شامل دونفر، اين كميسيون سه نفره.شود ها به كميسيون سه نفره ارجاع مي اعتراضموضوع 

 .شود اي ذيربط منصوب مي كه توسط مدير عامل شركت آب منطقه. استنفر كارشناس حقوقي مجرب  يك
لعه كننده حد بستر و حريم را بررسي و راي  موضوع اعتراض و توضيحات كارشناسان مطا،كميسيون سه نفره: گام چهارم -

 .دننماي قطعي وزارت نيرو را صادر مي
گذاري حد بستر  نشانهبه ، دم وجود اعتراض راي قطعي كميسيونهاي چهارم و در صورت ع براساس نتايج گام: گام پنجم -

موضوع به ثبت . خواهند شدنصب ) رهارپ(ها  نشانهگردد و بدين ترتيب  مياقدام بط  اي ذير و حريم توسط شركت آب منطقه
 ابالغهاي تعيين حد بستر و حريم   انتظامي جمهوري اسالمي به همراه نقشهي شهرداري و نيرو، بخشداري،اسناد و امالك

 . شود مي
 . گردد  ميبرطرفبا همكاري نيروي انتظامي، تجاوز اشخاص حقوقي و حقيقي به بستر رودخانه : گام ششم -

 
 سازي بستر ي و قانوني الزم در اجرايي نمودن حد بستر و حريم و آزادمالحظات ادار 3-5-2-2

 تعيين حد بستر و حريم، موارد قانوني ديگري وجود دارد كه ممكن است در نامه آيينعالوه بر قانون توزيع عادالنه آب و 
 : رسد  آنها الزم به نظر ميكه بيانسازي بستر موثر واقع گردد  آزاد

 
 قانون ملي شدن آب  3-5-2-2-1

 هستند، نياز به 1347 اراضي بستر كه داراي اسناد مالكيت صادر شده قبل از تاريخ ملي شدن آب در سال ،براساس اين قانون
  . پرداخت خسارت به قيمت كارشناسي دارند

 
 تفاوت حد بستر تعيين شده قبلي و جديد 3-5-2-2-2

 براي اراضي خارج بستر اسناد مالكيت ،براساس آناي تعيين شده باشد و   حد بستر و حريم توسط شركت آب منطقه چنانچه قبالً
سازي اين اراضي با پرداخت   آزاد، در  صورتي كه در تعيين حد بستر و حريم جديد آن اراضي داخل بستر قرار گيرندگردد،صادر 

 .همراه خواهد بوداي  توسط شركت آب منطقهخسارت 
 

 شكايت مالكين 3-5-2-2-3
 مالكي از شركت اگر ولي ،، تعيين حد بستر را به عهده وزارت نيرو گذاشته استنامه نآييهر چند كه قانون توزيع عادالنه آب و 

يه براساس ي قوه قضابه دادگاه شكايت نمايد،، ين حد بستر داخل بستر قرار گرفتهاي در مورد امالك خويش كه در تعي آب منطقه
ي بوده و باعث طوالني شدن مراحل اجرايي تعيين ند كه مراحل رسيدگي ممكن است طوالنك قوانين موجود به آن  رسيدگي مي

مكان صريح، شفاف و متقن باشد تا در تا حد اهاي تعيين حد بستر  ها و نقشه شود گزارش بنابراين توصيه مي. بستر و حريم شود
 . موثر واقع گردد،صورت ارجاع شكايت به دادگاه
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 ادره بررسي سوابق دعاوي و شكايات موجود در خصوص بستر و آراي ص 3-5-3
 همراه آراي صادره از سازمان آب مربوط را كليه سوابق دعاوي و شكايات موجود در خصوص بستر رودخانه مورد نظر بايد 

ها و اداره كل ثبت   استانداريمانندهاي ذيربط  ها و ارگان با ساير سازمانبايد  از طريق كارفرما .دادگرفته و مورد بررسي قرار 
بهتر است .  و آراي صادره تهيه گرددها  از شكايتيخالصه گزارش و و سوابق موضوع استعالم گردد شدهاسناد استان مكاتبه 

 .هاي ثبتي مربوط مستند گردد خالصه گزارش به همراه نقشه
 

 بررسي چگونگي مالكيت امالك موجود  3-5-4
 و مالكيت اراضي بستر هفته شدهاي ثبتي گر هاي ثبت اسناد و امالك محلي توسط كارفرما، نقشه  با سازماناز طريق مكاتبه

كه را مطالعه عرض تقريبي حاشيه رودخانه بايد ابتدا كارشناسان فني ،  در اين رابطه.گردد  ميرودخانه و حريم آن مشخص 
 .شود تعيين نمايند تا محدودة مورد بررسي در تعيين چگونگي مالكيت امالك مشخص شود شامل بستر و حريم رودخانه مي

 
 هاي متقاطع يا مجاور رودخانه  انوني سازهبررسي حريم ق 3-5-5

 كليه قوانين و ، عالوه بر موارد قانوني ياد شده در آن بند.است) 1-5-3( مشابه روش انجام بند،روش انجام اين بند
 هاي انجام بايد مورد بررسي قرار گيرد و خالصه بررسي) آب، برق، گاز و تلفن(هاي حريم تأسيسات و خطوط حياتي نامه آيين

هاي متقاطع بايد   گفته خواهد شد، اثر هيدروليكي سازه8-4-1-2-4 مطابق آنچه در بند . موارد مشخص آورده شودبيانشده با 
ها يا  هاي متقاطع با حريم رودخانه بايد تلفيق شده و در تلفيق حريم سازه حريم سازه. در محاسبات هيدروليكي منظور شود

 . وان حريم مشترك سازه و رودخانه انتخاب گرددتر بود به عن رودخانه هركدام بزرگ
 

 شده    و انطباق آن با حد بستر و حريم تعيين،هاي جامع، هادي و تفصيلي شهرها و روستاها بررسي طرح 3-5-6
از مراجع ذيربط  از طريق كارفرما ،هاي جامع، هادي و تفصيلي شهرها و روستاهاي مجاور بازه مطالعاتي هاي طرح ابتدا نقشه

هاي تعيين حد بستر و حريم ميزان انطباق و يا عدم انطباق تعيين  ها با نقشه از طريق همپوشاني اين نقشهسپس و شده گرفته 
 .گردد مي

 
 هاي مطالعاتي  بررسي نقش مسائل سياسي، امنيتي در تعيين حد بستر و حريم بازه 3-5-7

 طي فته و بايدهاي مطالعاتي مد نظر قرار گر  بازه در تعيين حد بستر و حريم،مسائل سياسي، امنيتي كه ممكن است الزم باشد
جلسه گردد تا هنگام   حضوري با نماينده كارفرما و مقامات محلي نيروي انتظامي و وزارت كشور مشخص و صورتاي جلسه

 . مورد نظر قرار گيرد،هاي مطالعاتي تعيين حد بستر و حريم بازه
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 تر ابعاد حقوقي  سي دقيق برربرايايجاد ارتباط با واحد حقوقي كارفرما  3-5-8
اي با حضور نماينده مستقيم كارفرما در طرح تعيين حد بستر و حريم رودخانه و واحد حقوقي كارفرما و گروه  جلسهبايد 

يات موارد حقوقي كه در رودخانه مورد نظر وجود داشته است بررسي و نتايج يتشكيل شود و جز) مشاور( كننده مطالعه
 .جلسه گردد صورت
 

  تجاوزات رفعسي مشكالت حقوقي احتمالي آزاد سازي اراضي بستر رودخانه و چگونگي برر 3-5-9

 : و آزاد سازي اراضي از نظر حقوقي موثرند عبارتند ازرفع ترين مواردي كه در  مهم
، در آزادسازي اراضي كه سند مالكيت قبل از تصويب اين 1347قانون آب و چگونگي ملي شدن آن مصوب براساس  −

بايد بنابراين اين نوع اراضي در بستر و حاشيه رودخانه بر اساس اسناد موجود، .  دارند بايد خسارت پرداخت نمودقانون را
 .مورد بررسي قرار گيرد

شود بايد مشخص شود تا در مطالعات اقتصادي، اجتماعي   مكان و مساحت اراضي كه شامل پرداخت خسارت مي،نوع −
 .مين زده شوداعتبار مورد نياز براي آزادسازي تخ

ملك اشخاص باشد ولي چگونگي استفاده از آن با هماهنگي با طرح تعيين حد بستر و حريم تواند  ميحريم رودخانه،  −
 . بنابراين مالكيت اراضي حريم نيز بايد مشخص گردد؛گيرد صورت مي

 
 مطالعات اقتصادي و اجتماعي  3-6

 :است اهداف زير مد نظر ،بندي سيل  و حريم و پهنههاي تعيين و حد بستر در مطالعات اقتصادي و اجتماعي طرح
  ، وتعيين قيمت واحد اراضي و مستحدثات واقع در بستر و حاشيه رودخانه −
 .تعيين مسائل اجتماعي مرتبط با تعيين حد بستر و حريم رودخانه −

 :پذير است امكان زير هاي  راه از، به اين اهدافرسيدنروش 
 ،يتي حاشيه رودخانهآمار مراكز جمعآوري  جمع  -الف
  ،ها در مصاحبه با مردم حاشيه رودخانه تكميل پرسشنامه  -ب
 ا، ونماينده كارفرما و كسب نظرات آنههاي محل با حضور  دستگاه شركت در جلسه با   -ج
  .رودخانهبرداري از آب  هاي سيل و فرسايش و خسارات آنها و بهره بررسي گزارش  -د

هاي   از طريق جمع آمار اطالعات كانون، رودخانه يا مسيل تعيين حد بستر و حريمطالعاتمموارد زير از شرح خدمات 
ها در مورد خسارت سيل و  هاي سازمان آب و استانداري جمعيتي حاشيه رودخانه و تحليل اين آمار و اطالعات و گزارش

 :شود برداري از رودخانه انجام مي فرسايش و مسائل بهره
  ، وبرداري از آن هاي جمعيتي حاشيه رودخانه و بهره مطالعه اجمالي كانون −
  .برداري از آب و اراضي حاشيه مسائل اجتماعي و اقتصادي در مورد بهره −
 



 46

 با طرح سواالت مناسب در پرسشنامه و تحليل مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه يا مسيلموارد زير از شرح خدمات 
 :شود آنها بررسي مي

 ،هاي مختلف بر اساس پرسشنامه  و تعيين ارزش عرفي اراضي حاشيه رودخانه و مسيل براي كاربريبررسي اجمالي −

 ،ي از رودخانه يا مسيل و حاشيه آنبردار بررسي آداب و رسوم در بهره −

 ،ار سيالب و تعيين حد بستر و حريمبندي، بيمه سيالب، هشد بررسي چگونگي مشاركت مردم در پهنه −

 ، وت مردم در طرح تعيين حريم و بسترتكميل شده در مورد خسارت اجتماعي و مشاركهاي  تحليل پرسشنامه −

 .هاي ساكنان و اهميت آن از نظر سياسي و امنيتي العمل  بررسي عكس −
هاي دولتي، شوراهاي شهر و روستا در پايش و حفاظت از بستر و  هاي محلي شامل ارگان بررسي چگونگي مشاركت دستگاه

 از طريق تشكيل جلسه با ،استيا مسيل  تعيين حد بستر و حريم رودخانه مطالعاتجزء شرح خدمات حريم رودخانه كه 
در صورت نياز . گردد ها و نهادهاي قانوني انجام مي هاي ياد شده با حضور نماينده كارفرما و كسب نظرات نمايندگان ارگان ارگان
سپس .  اطالعات بيشتري كسب نمود،ها ها و نهاد ا افراد موثر آن ارگانها و تكميل آن ب توان با تنظيم پرسشنامه ويژه ارگان مي

 .شود بندي و تلفيق شده به همراه نظرات كارشناس شركت كننده در جلسه گزارش مي اطالعات و نظرات كسب شده جمع
ها،  ر پرسشنامه با طرح سواالت مناسب د، يا مسيل تعيين حد بستر و حريم رودخانهمطالعاتموارد زير از شرح خدمات 

هاي سازمان آب و استانداري در مورد  راه گزارشمهه ها ب شود و سپس تحليل اين پرسشنامه تكميل آنها توسط مردم بررسي مي
 :شود برداري از رودخانه انجام مي خسارات حاشيه رودخانه و مسائل بهره

 ، حاشيه آني از رودخانه يا مسيل وبررسي سوابق اختالف يا مشاركت در بهره بردار −
 ،ها، فرسايش و افزايش آلودگي آب  منفي اقتصادي اجتماعي ناشي از سيالبآثاربررسي  −
در (  خسارت- بررسي مشخصه بدهبرايها  هاي وقوع يافته بر اساس آمار و گزارش تعيين خسارت اقتصادي سيالب −

 ، و)صورت وجود اطالعات
 . توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ذيربطد رودخانه يا مسيلبررسي ميزان رعايت و احترام به قوانين موجود در مور −
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  انجام مطالعات تخصصي روشدامنه و  -4
 شامل سه مطالعه تخصصي، ،شود بندي سيل انجام مي مطالعات تخصصي كه براي تعيين حد بستر و حريم رودخانه يا پهنه

دست آوردن  ه ب،از اين مطالعاتعمده هدف . تاسمحيطي   زيستآثار، هيدروليك رودخانه و شناسي و فرسايش رودخانه ريخت
شناسي و  در ادامه انجام مطالعات ريخت. باشد گير دشت سيالبي مي هاي سيل هاي فني حد بستر و حريم يا پهنه مشخصه

 . شود محيطي بحث مي  زيستآثارفرسايش رودخانه، هيدروليك رودخانه و 
 

 شناسي و فرسايش رودخانه مطالعه ريخت 4-1
 
 شناسي   رودخانه از نظر ريختبندي طبقه 4-1-1

  :]7[ شوند بندي مي  عمده طبقه1 به چهار دسته،شناسي ها از نظر ريخت هاي رودخانه بازه
  ،هاي مستقيم بازه −
 ،هاي شرياني بازه −
 ، وهاي پيچانرودي بازه −
 .هاي دلتايي بازه −

بندي بين  معيار طبقه. باشند مي در پالن) سينوسي( شود كه به صورت مارپيچي هايي گفته مي هاي پيچانرودي به بازه بازه
خط جريان در محور رودخانه قوس نسبت خميدگي طول . باشد  بر اساس نسبت خميدگي مي،ها هاي پيچانرودي و ساير بازه بازه

ر از  نسبت خميدگي باالت،با توجه به اينكه رودخانه كامالً مستقيم وجود ندارد. باشد به طول مستقيم در يك قوس رودخانه مي
 ].7[2گيرند  را برخي مراجع به عنوان بازه پيچانرودي در نظر مي5/1

اين نوع  .باشند  معموالً مستقيم يا پيچانرودي تحت تأثير ساختار زمين شناسي مي،هاي كوهستاني ها در بازه رودخانه
در بازه . شود ها كمتر مشاهده مي  اين بازه در پالن درجايي جابهمعموالً . اند هاي سنگي محدود شده ها در بستر يا كناره پيچانرود
حركت ) كبير( در يك بستر عريض) بستر صغير(  و به صورت چند شاخهبودهها شرياني  اي و سردشت رودخانه كوهپايه

ي  رودخانه به صورت پيچانرود آبرفت،ها در جلگه. ها وجود دارد  بستر صغير و بسته شدن برخي شاخهجايي جابهامكان . نمايند مي
 . عرض رودخانه در پالن وجود داردجايي جابه احتمال  وبوده

جا  هاحتمال جاب. دوباره رودخانه چند شاخه شودممكن است  و آمده شرايط بازه دلتايي به وجود ،ها در مصب برخي رودخانه
 .هاي قديمي وجود دارد هاي مختلف و بستر شدن رودخانه در شاخه

 

                                                   
 باشد   مطالعات مورد نياز نميكه در اين. بندي گرديده است  دسته تقسيمچهارها به بيش از  بندي در برخي طبقه -1
 .اند  را مبناي مستقيم قرار داده15/1برخي ديگر مراجع نسبت خميدگي  - 2
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 بندي دشت سيالبي و تعيين حد بستر و حريم رودخانه  نه رودخانه در پهشناسي ريختاهميت  4-1-2
 شدهتشريح ) 1-4(  در مطالعه پايداري رودخانه و مطالعه هيدروليك دشت سيالبي در جدول،شناسي رودخانه اهميت ريخت

مرده، اهميت  احتمالي بستر و نيز بسترهاي جايي جابه در مطالعات تعيين حد بستر و حريم، مشخص نمودن ،عالوه بر اين. است
 .نشان داده شده است) 1-4( اثر ظرفيت دشت سيالبي روي هيدروگراف سيالب در شكل. دارد

 
 

  در مطالعات دشت سيالبيشناسي ريختاهميت  -1-4 جدول
 

 پايداري رودخانه و مطالعه هيدروليك دشت سيالبيمطالعه اهميت آن در  نوع بازه رودخانه رديف

 انيمستقيم يا پيچانرودي كوهست  1
معموالً ذخيره دشت سيالبي كم و . بررسي شودبايد پايداري يا عدم پايداري بستر رودخانه 

 را نگاه )1-4(  شكل.شيب رودخانه زياد است و تحليل غيردائم جريان ضروري نيست
 . كنيد

 شرياني  2
 .گذاري زياد است  حجم رسوب-
يدروليكي در نظر گرفته سازي ه هاي شرياني در شبيه  احتمال گرفته شدن برخي شاخه-

 .شود شناسي و مطالعات صحرايي تعيين مي ها بر اساس مطالعه ريخت اين شاخه. شود

 پيچانرودي آبرفتي  3
اي  هاي هوايي و تصاوير ماهواره ها، عكس جايي پيچانرودها بر اساس نقشه احتمال جابه

 اگر ذخيره ؛شود  ميجايي كانال اصلي و هيدروليك آن در نظر گرفته  و در جابهشدهبررسي 
 . شود  تحليل غيردائم جريان توصيه مي. دشت سيالبي قابل توجه است

جايي كانال اصلي رودخانه در نظر گرفته  ها و جابه احتمال گرفته شدن برخي شاخه بازه دلتايي  4
 .تحليل جريان غيردائم الزم است. شود مي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  سيالب آبنگارروي اثر ظرفيت ذخيره دشت سيالبي -1-4شكل 
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  شناسي ريختروش مطالعه  4-1-3
 :گيرد هاي زير صورت مي  بررسي،شناسي ريختدر مطالعه 

  ،اي موجود ها، عكس هوايي و تصاوير ماهواره بررسي، تحليل و مقايسه شكل رودخانه با استفاده از نقشه −
  ، وبسترگذاري در  هاي ميداني در پايداري بستر و كناره رودخانه و ميزان رسوب بررسي −
  .بررسي پروفيل طولي رودخانه و شكل مقاطع عرضي −

 .گردد  و پايداري بازه تعيين ميشده، نوع بازه رودخانه مشخص باالهاي  بر اساس بررسي
، مورد بحث قرار  رودخانه يا مسيلحريم و بستر  تعيين حدمطالعاتي مطالعه بندهاي شرح خدمات ها روش ،در ادامه

 :گيرد مي
براي انجام :  رودخانه يا مسيلجايي جابه مردمي در مورد فرسايش و هاي هاي موجود و شكايت بررسي گزارش 4-1-3-1

هاي  پس از بررسي گزارش. برداري انجام يافته، تهيه گردد  بايد ابتدا نقشه پايه مطالعات بر اساس نقشه،كاراين 
 .گردد پايه اضافه مي واصله، موارد با عالئم و توضيحات مناسب روي نقشه هاي كارشناسي و شكايت

در ( هاي توپوگرافي براي تهيه پالن و تهيه نقشه تغييرات اي و نقشه هاي هوايي، تصاوير ماهواره عكسبررسي  4-1-3-2
هاي هوايي، تصاوير  با استفاده از عكس): هاي با مقياس مناسب ها و عكس صورت وجود اطالعات و نقشه

هاي  روي عكسبر  خط ميان آب رودخانه .شود دخانه تهيه مي پالن رو،هاي توپوگرافي موجود اي و نقشه ماهواره
 خط GISافزارهاي  آنها با استفاده از نرمنمودن  مرجع زمينياز پس . گردد اي تعيين مي هوايي و تصاوير ماهواره

در صورت . گردد  هاي مختلف رودخانه تهيه مي مختلف مقايسه و نقشه تغييرات در بازههاي  دورهميان آب در 
ها  اي با مقياس مناسب و مشخص بودن عرض رودخانه در اين نقشه رسي به عكس، نقشه و تصاوير ماهوارهدست

 ميان جايي جابه ،صورت در غير اين. گردد  مشخص ميشناسي ريختها كناره رودخانه در نقشه تغييرات  و عكس
 .گيرد  رودخانه قرار ميجايي جابه مبناي بررسي ،آب

هاي هوايي و تصاوير  هاي موجود، عكس ا استفاده از نقشه ب:هاي مختلف مسيل در بازهنوع رودخانه يا تعيين  4-1-3-3
 .شود هاي پيچانرودي رودخانه تعيين مي هاي مختلف رودخانه تهيه شده و بازه  ضريب خميدگي قوس،اي ماهواره

 و در غير اين »نيكوهستا« پيچانرود ،هاي كوهستاني محدود شده باشد هاي پيچانرودي توسط دره اگر اين بازه
هاي هوايي،  عكس، اگر هاي شرياني هاي مستقيم و بازه  براي تفكيك بازه.باشند  مي»اي جلگه«صورت پيچانرود 
 در ،ها دقت كافي نداشته باشند هاي توپوگرافي براي تشخيص شرياني بودن بازه اي و نقشه تصاوير ماهواره

 . گيرد يبازديدهاي ميداني اين موضوع مورد بررسي قرار م

اين موضوع بايد در بازديدهاي ميداني مورد :  رودخانه يا مسيلشناسي ريختهاي متقاطع در  اثر سازهبررسي  4-1-3-4
گذاري   بايد بررسي كرد آيا سازه موجب فرسايش يا رسوب،هاي متقاطع با مراجعه به محل سازه. توجه قرار گيرد

رائه تحليل هاي مناسب و ا اين موضوع بايد با ترسيم كروكي. خيريا محدود شدن عرض رودخانه شده است يا 
 .مشخص شودكارشناسي، 
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هاي موجود و بازديدهاي  ها و عكس فرسايشي، رسوبگذار و پايدار بر اساس نقشه  هاي بازه  نمودن  مشخص 4-1-3-5
اني، نقشه هاي ميد  بررسي گرديده و سپس در بررسي2-3-1-4تغييرات مورد بحث در بند ابتدا نقشه  :ميداني

گذاري  هايي كه فرسايش يا رسوب ده و بازهش بازه پايدار تلقي ،هايي كه فرسايش ندارند  بازه.شود تكميل مي
 بسترهاي مرده ،ها در اين بررسي. ندشو مي و با عالئم مناسب در طول بازديد ميداني روي نقشه مشخص شتهدا

 .نيز بايد مشخص گردد
عمالً با  ) :5-3-1-4تا  1-3-1-4( هاي ها بر اساس اطالعات بند يط بازهنقشه تقريبي تغييرات و شراتهيه  4-1-3-6

. گردد تهيه مينقشه تقريبي از تغييرات رودخانه ) 5-3-1-4 تا 1-3-1-4( هاي بندهاي تلفيق اطالعات نقشه
 . ند و با عالئم مناسب نشان داده شوه در يك نقشه واحد آورده شدباال بايدكليه اطالعات 

با استفاده از نقشه  : و آثار ناشي از آنها بر بستر و حريم و نيز محيط اطرافشناسي ريخت تغييرات روندبررسي  4-1-3-7
چون . گردد  دامنه تغييرات جانبي رودخانه در هر بازه تعيين مي6-3-1-4 تقريبي تغييرات تهيه شده در بند

 با فرض ادامه ،ا روند فعلي ادامه يابدطور طبيعي يا در اثر عوامل تشديد كننده ممكن است ب تغييرات رودخانه به
چنانچه .  ديواره رودخانه در محدوده حد بستر قرار گيرد جايي جابهروند تغييرات جانبي در طرفين رودخانه، بايد 

اين تغييرات جانبي بيش از حد بستر رودخانه تخمين زده شده باشد، بررسي امكان افزايش دوره بازگشت سيالب 
هايي مناسب خواهد بود كه اراضي حاشيه رودخانه،  البته اين توصيه در مكان. شود يه ميتعيين حد بستر توص

هاي آتي  عنوان اولويته باشد در غير اين صورت، بهتر است تهيه طرح ساماندهي ب) منابع طبيعي( اراضي ملي
 .كارفرما توصيه شود

 موارد روي بايدابتدا  :ير رودخانه يا مسيل متروكه و بستر مرده در اثر تغيير مسبسترموقعيت و ميزان تعيين  4-1-3-8
 هنگام وضعيت بستر متروكه و مرده سپس .هاي هوايي با مقياس مناسب بررسي شود هاي موجود يا عكس نقشه

 .شود گردد مسيرهاي مرده روي نقشه تغييرات رودخانه مشخص  بازديد بررسي 
 :ايدار و زبري جريانپپايدار و ناهاي  ثر آن بر بازهحاشيه رودخانه، نهر يا مسيل و ا و پوشش گياهي بستر بررسي 4-1-3-9

دست آورد و  هتوان نقشه جديد ب  مي،هاي كاربري اراضي و نقشه تقريبي تغييرات رودخانه پوشاني نقشه با هم
 .ها را بررسي نمود هاي پايدار و وجود پوشش گياهي در اين بازه ارتباط بين بازه

عموماً  : و تغيير مسير رودخانهجايي جابه بر ، از بستر حريم رودخانه يا مسيل مقدماتي اثر استفاده نامناسببررسي 4-1-3-10
هاي   به كاربري،باشد زار و مرتع مي تغيير كاربري اراضي حاشيه رودخانه از وضعيت طبيعي كه معموالً جنگل، بوته

از روي نقشه جديدي  . رودخانه منجر شودجايي جابهتواند به تشديد فرسايش و   مي، كشاورزيمانندغيرطبيعي 
 .ها و ناپايداري رودخانه بررسي شود  ارتباط احتمالي بين اين كاربري، بايد بحث گرديد9-3-1-4 كه در بند

 
 مطالعه هيدروليك رودخانه  4-2

بندي خطر سيل در  در پهنه.  رقوم سيالب در مقاطع مختلف تعيين شود، بايدگير و حد بستر و حريم هاي سيل در تعيين پهنه
 از طريق ،تعيين عمق و سرعت جريان در مقاطع مختلف رودخانه. تعيين شود سرعت و عمق جريان الزم استانه رودخ

ي محاسبات هيدروليك ها روش انواع جريان و سپس بندي طبقه ابتدا ،فصلاين در . رديگ محاسبات هيدروليك انجام مي
 .دشبررسي خواهد 
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 مباني محاسبات هيدروليك جريان  4-2-1
 ابتدا ، بنابراين در ادامه فصل حاضر،جريان در انتخاب روش محاسبه تراز سيالب و سرعت جريان ضروري استتشخيص نوع 

 و سپس روش محاسبات هيدروليكي هريك از انواع خواهد شدمختصري در مورد انواع جريان و انتخاب نوع جريان بحث 
 .گردد  تشريح ميها جريان
 

 انواع جريان  4-2-1-1
 نمودار ،)2-4( شكل.  نمودبندي طبقهن بر اساس تغييرات مكاني و زماني عوامل هيدروليكي جريان توا انواع جريان را مي

 بده، ،عوامل هيدروليكي مورد نظر. دهد  بر اساس تغييرات مكاني و زماني عوامل هيدروليكي نشان مي را انواع جريانبندي طبقه
 .باشد عمق و سرعت جريان مي

 يكنواخت  
 ر تدريجي متغيي  دائم  

 غير يكنواخت   
 متغيير سريع    

 انواع جريان   
 يكنواخت   

 متغيير تدريجي   غير دائم 
 غير يكنواخت   
 متغيير سريع    

 
  انواع جريانبندي طبقه  -2-4 شكل

 
 
ر غير اين  و د»دائم«جريان ،  بده، سرعت و عمق جريان ثابت باشدمانند عوامل هيدروليكي جريان ، در يك مقطعاگر

ضاً جريان ع به علت تغييرات زماني بده جريان، غيردائم است ولي ب،معموالً جريان در رودخانه.  است»غير دائم«صورت جريان 
چنانچه سرعت و عمق جريان در زمان مشخصي در مقاطع . شود غير دائمي سيالب با محاسبات جريان دائم تقريب زده مي

 ،ها  جريان در رودخانه.باشد  مي»غيريكنواخت« و در غير اين صورت جريان »يكنواخت«ن  جريا،مختلف رودخانه يكسان باشد
هاي موجود از تقريب  باشد ولي بعضاً به علت محدوديت داده به علت تغييرات ابعاد و شيب رودخانه معموالً غيريكنواخت مي

ييرات عمق و سرعت جريان در طول رودخانه  تغاگر. شود يكنواخت در محاسبات مربوط به تخمين ضريب زبري استفاده مي
اي از رودخانه سريع باشد جريان   و در صورتي كه تغييرات عمق و سرعت جريان در بازه»ر تدريجييمتغ« جريان ،تدريجي باشد

 .دهد هاي آبي و آبشارها رخ مي  آنچه در پرشمانندشود   گفته مي»متغير سريع«
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 رژيم جريان  4-2-1-2

)R(بر اساس دو عدد بي بعد رينولدز ،رژيم جريان در رودخانه e و عدد فرود)F( r به صورت ، اين اعداد بي بعد؛شود تعيين مي 
 :شود زير تعريف مي

 
)4-1      (                                                                                                                 

 
)4-2( 

 
 : عوامل عبارتند ازباال،كه در روابط 

V = متوسط جريان بر حسب متر بر ثانيه سرعت، 
R =شعاع هيدروليكي و مقطع مورد نظر بر حسب متر ، 
υ =لزجت سينماتيكي آب رودخانه بر حسب مترمربع بر ثانيه ، 
g =ور ثانيه شتاب ثقل بر حسب متر بر مجذ،  
D =عمق هيدروليكي معادل )

T
A(بر حسب متر ،  

A=  وسطح جريان آب در مقطع مورد نظر بر حسب مترمربع ،  
T=   عرض سطح آب در مقطع مورد نظر بر حسب متر. 

 .شود  ميبندي طبقه) 2-4(  مطابق جدول،اي، بينابيني و آشفته  جريان به سه حالت ورقه،براساس مقدار عدد رينولدز
 
 

 طبقه جريان از نظر عدد رينولدز -2-4 جدول
 

 وضعيت جريان عدد رينولدز
 اي ورقه 500كمتر از 

 بينابيني 2000 - 500
 آشفته 2000بيش از 

 
 

 .شود  ميبندي طبقه) 3-4( مطابق جدول، جريان به سه حالت زير بحراني، بحراني و فوق بحراني،بر اساس مقدار عدد فرود
 
 

ν
VRRe =

gD
VFr =
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  جريان از نظر عدد فرودبندي طبقه  -3-4 جدول
 

 نوع جريان عدد فرود
 زير بحراني 1كمتر از 

 بحراني 1
 فوق بحراني 1بيش از 

 
 

 عملي رژيم جريان در رودخانه بندي طبقههاي پايداري نبوده و معموالً در   حالت،حالت بينابيني و حالت بحراني جريان
 چهار نوع رژيم ، جريان بر اساس اعداد رينولدز و فرودبندي طبقهمانده از  هاي باقي با تركيب حالت بنابراين ؛شود استفاده نمي

 ].15[ شوند تعريف مي) 4-4( جريان مطابق جدول
 
 

 ها  عملي رژيم جريان در رودخانهبندي طبقه -4-4 جدول
 

 عدد رينولدز عدد فرود نوع رژيم جرياني
 500متر از ك 1كمتر از   زيربحراني-اي ورقه

 2000بيش از  1كمتر از   زيربحراني- آشفته
 500كمتر از  1بيش از  فوق بحراني - اي ورقه

 2000بيش از  1بيش از   فوق بحراني- آشفته
 
 

 ،هاي با شيب تند  در رودخانه.باشد  بسيار نادر مي،فوق بحراني -اي   زيربحراني و ورقه- اي  انواع ورقهباال،هاي  از رژيم
تعيين دقيق نوع . زيربحراني وجود دارد -هاي با شيب ماليم معموالً رژيم آشفته  موالً رژيم آشفته فوق بحراني و در رودخانهمع

 .پذيرد  با محاسبه اعداد رينولدز و فرود صورت مي،رژيم
 

 تغيير ناگهاني در جريان و تراز آب  4-2-1-3
 تغيير ناگهاني بده و عمق جريان فقط با يك ،دهد دريچه رخ ميهاي برق آسا، شكست سد، عمليات سريع   آنچه در سيالبمانند

 براي تشخيص سيالب يمعيار دقيق. باشد هاي معادله اندازه حركت ضروري مي تحليل ديناميكي جريان غيردائم با كليه ترم
. آسا تلقي گردد سيالب برقاي از   به عنوان نشانهتواند گيري و فروكش سريع هيدروگراف سيالب مي آسا وجود ندارد ولي اوج برق

هاي غير دائمي در   موارد كاربرد جرياندر زير،. باشد اي مي اي و گلي نيز معموالً داراي چنين مشخصه هاي واريزه رخداد سيالب
 . شود  مييانمحاسبات هيدروليكي ب
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 شيب ماليم رودخانه  4-2-1-3-1

2640در شيب كمتر از 
2640هاي بين   در شيب.يردائم ضروري است استفاده از تحليل جريان غ1

1056 تا 1
 در صورت وجود اثر 1

1056 در شيب تندتر از ؛هاي رودخانه، استفاده از تحليل جريان غيردائم الزم است زدگي آب در اتصال شاخه متقابل پس
 استفاده 1

 .] 15[  دقيق محاسبه گرديده باشد،ابل قبول است به شرطي كه بده جرياناز تحليل جريان دائم ق
 

 شبكه جريان 4-2-1-3-2
 يعني شبكه كامل تشكيل دهد و جريان زيربحراني باشد، ،هاي رودخانه طوري باشد كه منشعب و دوباره متصل گردد اگر شاخه

 و شبكه كامل باشد، استفاده از تحليل جريان در صورتي كه جريان فوق بحراني. استفاده از تحليل جريان غيردائم الزم است
 ،ها در حاشيه رودخانه و در مصب رودخانه نيز در صورت وجود ذخيره قابل توجه دشت سيالبي و يا تاالب. شود دائم توصيه مي

 ].15[گردد  تحليل جريان غيردائم توصيه مي
 

 محاسبات رقوم سطح آب و سرعت جريان 4-2-1-4
هاي بازگشت مورد  ازاي سيالب با دوره مقطع از رودخانه، تعيين رقوم سطح آب و سرعت جريان بهگير در هر  در تعيين پهنه سيل

 در ادامه به ،ي حلها روشمعادالت حاكم و . نظر ضروري است و روش محاسبه سرعت جريان به نوع جريان بستگي دارد
 .شود اختصار بحث مي

 
 جريان يكنواخت 4-2-1-4-1

توان از محاسبات   مي، كردن باشدنظر صرف و يا تغييرات شكل مقطع قابل ،اخت باشد بده جريان ثابت و شكل مقطع يكنواگر
 عبارتند از رابطه پيوستگي و رابطه جريان كه به صورت زير ،روابط حاكم]. 5[  استفاده نمود1يكنواخت جريان يكنواخت يا شبه

 :شوند بيان مي
 
)4-3                                              (                                                                            

 
)4-4                                                                                                            ( 

 
 :كه در روابط فوق

Q = متر مكعب در حسب ثانيه( بده جريان(، 
V= متر بر ثانيه( ت متوسط جريان سرع(، 
A=  متر( سطح مقطع جريان(، 

                                                   
1 - Quasi- Uniform 

2
1

3
2
SR

n
AQ =

AVQ=
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n= ضريب زبري مانينگ ، 
R =و)متر(  شعاع هيدروليكي ، 
S= متر بر متر(  شيب كانال رودخانه(. 

 موجب ، با فرض شيب كانال به جاي شيب خط انرژي،معموالً تقريب عمق جريان با استفاده از محاسبات جريان يكنواخت
 ].13[  بيش از عمق جريان محاسبات جريان غيريكنواخت باشد،دست آمده عمق جريان بهشود كه  مي

منظور از رودخانه . استها با شيب تند  يكنواخت، تخمين عمق آب در رودخانه يكي ديگر از كاربردهاي محاسبات جريان شبه
كنترل .  جريان كمتر از عمق بحراني باشد كه جريان در طول آنها فوق بحراني بوده و عمقهايي است با شيب تند، رودخانه

 ] :13[ هيدروليكي جريان فوق بحراني در باالدست واقع گرديده و شرط وجود جريان فوق بحراني عبارت است از
 
)4-5                                                                                                                 (      

 
 :توان نوشت  مي، متر باشد3تا  1 و شعاع هيدروليكي بين 05/0 تا 03/0اگر ضريب مانينگ بين 

 
)4-6                                                                                                                  ( 
 

 . ستفاده نمود يكنواخت اشبهتوان از محاسبات جريان   مي درصد5/2هاي تندتر از  بنابراين بر روي شيب
 

 جريان غيريكنواخت 4-2-1-4-2
هاي طبيعي  شدگي و آستانه هاي متقاطع، تنگ  در محل سازه،جريان در مسير رودخانه به ازاي بده ثابت غيريكنواخت  باشداگر 

 و رقوم سطح آب بودهمتغير تدريجي از نوع ان جريها  اين سازه در حد فاصل .دهد  معموالً جريان متغير سريع رخ مي،و مصنوعي
 :]13[ شود از روابط زير تعيين مي

 
)4-7    (                                                                              
 
)4-8(                                                                                            
 

 :باالدر روابط 
1WS 2 وWS =متر(  تراز سطح آب در مقطع اول و دوم(، 
1V 2 وV =متر بر ثانيه(  سرعت متوسط جريان در مقطع اول و دوم(، 
1α 2وα = 2و 1 به ترتيب ضريب تصحيح انرژي در مقطع، 

0250/S>
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eh= متر(  اتالف انرژي بين دو مقطع بر حسب(، 
L= متر(  فاصله دو مقطع در امتداد بستر جريان(، 
fS =و)متر بر متر(  متوسط شيب خط انرژي بين دو مقطع ، 
C = مقاطع رودخانهضريب انبساط و انقباض . 

. ده استش از معادله اندازه حركت استفاده ،)7-4(  انرژيه به جاي معادل،افزارهاي محاسبه پروفيل سطح آب در برخي از نرم
 ؛سازد سازي جريان مختلط شامل تغيير از فوق بحراني به زير بحراني را فراهم مي  امكان شبيه،استفاده از رابطه اندازه حركت

  :]18[ صورت استاين اين رابطه به 
 
)4-9( 

 
 : عوامل عبارتند از،كه در اين رابطه

1Q 2 وQ = 2و1 به ترتيب بده جريان در مقاطع، 
1β 2 وβ = 2و1 ضريب تصحيح اندازه حركت در مقاطع، 
1A 2 وA = 2و1 مساحت تر شده در مقاطع، 
1Y 2 وY = و تا سطح آب2و1 فاصله تراز ثقل سطح تر شده مقاطع ، 
oS و fS = 2و1 شيب بستر و شيب متوسط خط انرژي بين دو مقطع. 
 

 تعيين ضريب تصحيح انرژي و اندازه حركت 4-2-1-4-3
 :تعيين كرد) 4-3( بر اساس جدولتوان  را ميضريب تصحيح انرژي و اندازه حركت 

 
 

 β وα  مقادير-4-3 جدول
 

α β انواع آبراهه 
 حداقل متوسط حداكثر حداقل متوسط حداكثر

 07/1 05/1 03/1 20/1 15/1 10/1 هاي مصنوعي و سرريزها كانال
 17/1 10/1 05/1 50/1 30/1 15/1 ها آبراهه طبيعي، تندرود و مسيل

 33/1 17/1 07/1 00/2 5/1 2/1 هاي پوشيده از يخ رودخانه
 33/1 25/1 17/1 00/2 75/1 50/1 سيالبي  دشت
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2)
K
Q(Sf =

 فاصله بين دو مقطع  4-2-1-4-4
 در صورتي كه مقطع جريان مقطع ؛گيري شود  در طولي است كه در امتداد خط جريان اندازه،و مقطع رودخانهفاصله بين د
 :شود  فاصله بين دو مقطع از رابطه زير تعيين مي،مركبي باشد

 
)4-10                                                                                                (                 

 
 :كه در آن

iQ =بده جريان در هر بخش از مقطع ، 
iL =و طول خط جريان بين دو بخش متناظر در مقطع متوالي ، 

N =هاي مقاطع متوالي  تعداد بخش. 
 

 شيب خط انرژي  4-2-1-4-5
 :شود  ميشيب خط انرژي براي هر مقطع به صورت زير بيان

 
)4-11                                                                                                                   ( 

 
 شيب خط انرژي متوسط بين دو مقطع، توسط از يكي فرمولهاي زير بيان .است مقطع 1 ضريب انتقالK باال،كه در رابطه 

 . بيشتر كاربرد دارند) 14-4(و ) 13-4( رابطه  ت به هم رجحاني ندارند ولي معموالً نسب،هاي زير فرمول. شود مي
 
)4-12                                                                                                         ( 

 
)4-13                                                        (                                                 

 
)4-14                                                                                                            ( 

 
)4-15                                                                                  (                       

 
 :عوامل عبارتند ازباال، در روابط 

1Q 2 وQ = 2و1 به ترتيب بده جريان در مقطع، 
                                                   

1 - Conveyance 

∑

∑
=

=

=
N

i
i

N

i
ii

Q

QL
L

1

1

2
21
21 )

KK
QQ

(Sf +
+

=

2
21 ffr

f
SS

S
+

=

21 fff S.SS =

)SS(
SS

S
ff

ff
f

21
212

+
−

=



 58

1K 2 وK = و2و1 به ترتيب ضريب انتقال در مقطع ، 
1fS  2وfS = 2و1 شيب خط انرژي در مقطع. 

 :شود نتقال از رابطه زير تعيين ميمقدار ضريب ا
 
)4-16                                                                                                                ( 

 
 : عوامل عبارتند از،كه در اين رابطه

n =ضريب زبري مانينگ  
A = و)مترمربع( سطح مقطع تر شده ، 
R =متر(  شعاع هيدروليكي(. 
 

 تعيين ضريب زبري مانينگ 4-2-1-4-6
 وايسباخ و غيره -توان به شزي يا مانينگ، دارسي  مي،اند كه براي مثال هاي مختلفي در هيدروليك تعريف شده ضريب زبري

تر پيدا كرده و معموالً در مهندسي   كاربرد عملي،عداد تحقيقات منتشرهولي ضريب زبري مانينگ به علت فزوني ت. اشاره كرد
 : استبندي طبقهي تعيين ضريب مانينگ به دو دسته كلي قابل ها روش ،به طور كلي. شود رودخانه استفاده مي

 ، وگيري شده در رودخانه مورد مطالعه هاي اندازه عيين ضريب مانينگ با استفاده از دادهت −
 .ها و روابط تجربي  شكلها،  مانينگ با استفاده از جدولتعيين ضريب −

 يك رودخانه براي تعيين ضريب زبري مانينگ همان رودخانه نسبت به استفاده تنها از روابط آبسنجيهاي  استفاده از داده
ط انرژي، مقدار و شيب خ) يا سرعت جريان( گيري عمق، بده جريان  با استفاده از اندازه،در اين روش. تجربي رجحان دارد

 ،آيد و يا با تغيير ضريب زبري مانينگ در يك مدل جريان غير يكنواخت يا غيردائم دست مي هضريب مانينگ از رابطه جريان ب
در روش ]. 9[ گردد  مي واسنجي،ده و ضريب مانينگ مدلشگيري مقايسه  دست آمده از اندازه هنتايج با ترازهاي سطح آب ب

هاي با ضريب مانينگ معلوم، مقدار ضريب زبري   با مقايسه وضعيت رودخانه با اشكال رودخانه وجدول با استفاده از ،تجربي
 به ،يات بيشتريبراي جز. شود  از روابط تجربي استفاده مي،هاي رسوب بستر  و يا بر اساس قطر دانهشدهمانينگ تخمين زده 

فاده از نظرات كارشناسان با تجربه براي افزايش دقت تخمين در روش تجربي، است. دشو هيدروليك رودخانه مراجعه هاي باكت
 .ضريب زبري الزم است

دست  ه براي ب،هاي مختلف با ضريب زبري متفاوت باشد مقاطعي باشد كه هر مقطع داراي بخشداراي اي   رودخانهاگر
افزارهاي معتبر مورد توجه بوده  ر نرمكه كاربرد عملي روابط زير دگردد  ميآوردن ضريب زبري معادل، روابط مختلفي پيشنهاد 

 ]:18[ است
 
)4-17                                                                                                      ( 
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 :باشد مي عوامل به شرح زير ،در اين رابطه
en =ضريب زبري معادل براي مقطع مركب ، 
p= محيط تر شده كل ، 
ip = محيط تر شده بخش iو ، 

in=  ضريب زبري مانينگ بخش i. 
 

 ضريب انبساط و انقباض مقاطع رودخانه 4-2-1-4-7
 ].18[ آيد  ميدست به) 5-3(  از جدول،ضريب انبساط و انقباض در اثر تغيير ابعاد مقطعي به مقطع ديگر

 
 

  ضريب انبساط و انقباض-5-3 جدول
 

 انقباض انبساط شرايط
 0 0 بدون تغيير

 1/0 3/0 تبديل تدريجي
 3/0 5/0 ها پل

 6/0 8/0 تبديل ناگهاني
 
 

 رايط مرزيش 4-2-1-4-8
 شرايط مرزي در ، جريان زير بحراني باشد،اگر در بازه مطالعاتي. شود شرايط مرزي تعيين ، بايددر دو انتهاي بازه مطالعاتي

 شرط مرزي در انتهاي باالدست بازه ، جريان فوق بحراني باشد،اگر در بازه مطالعاتي. خواهد شددست تعيين  و پايينباالدست 
شرط مرزي بايد دست   در باالدست و پايين، در بازه مطالعاتي وجود داشته باشد1چنانچه رژيم مختلط. شود مطالعاتي تعيين مي

شرايط مرزي يكي از . شعاب آبراهه ، تعريف شرط مرزي داخلي ضرورري استهاي اتصال دو آبراهه، ان محل. مشخص گردد
 :  زير استهاي حالت
 .تراز سطح آب در مرز مشخص باشد -

 اين شرط مرزي به عنوان شرط . بايد تراز سطح آب در مرز مشخص باشد،اي بده جريان مورد مطالعه از ه ب،در اين صورت
 . شود گردد استفاده مي ه يا دريا منتهي مياي كه به درياچ دست بازه مرزي پايين

 

                                                   
1 - Mixed Regime 
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 عمق بحراني -
 اين شرط مرزي .گردد  عمق جريان از رابطه عمق بحراني مشخص مي، در اين صورت.در مرز عمق بحراني وجود دارد

در صورت . دشود مورد استفاده قرار گير هايي كه به سرريز يا آبشار منتهي مي دست بازه تواند به عنوان شرط مرزي پايين مي
 .  اشل به استفاده از اين شرط مرزي ارجحيت دارد–معلوم بدون ضريب سرريز، استفاده از شرط مرزي دبي 

 عمق نرمال -
 در اين صورت شيب بستر رودخانه در نزديكي مرز و ،آيد شود در مرز، عمق نرمال به وجود مي  فرض مي،در اين صورت

 اين شرط مرزي در محلي مورد استفاده قرار .شود براي تعيين عمق استفاده ميمقطع رودخانه و ضريب زبري در آن مقطع 
 . هاي آبي واقع نگردد گيرد كه در بازه مورد استفاده، مقطع رودخانه در طول نسبتاً زيادي، يكنواخت باشد و تحت تأثير سازه مي

  اشل-منحني دبي  -
 عمق از اين رابطه تعيين ،ازاي بده مورد نظر ه ب،در اين صورت .استرابطه بين بده جريان با عمق جريان در مرز مشخص 

هاي آبي مانند سد مخزني، تأخيري، تنظيمي و  دست سازه هايي كه مقطع پايين  معموالً اين شرط مرزي براي بازه.شود مي
 . رود كار مي انحرافي وجود دارد به

 
 ها  تحليل جريان غيردائم در رودخانه 4-2-1-5

 :ن غيردائم يك بعدي عبارت است ازمعادالت حاكم بر جريا
 
                                                                                           معادله پيوستگي      -

 
 معادله اندازه حركت                -
 

 ولي از بوده عملي نباالمعادالت ديفرانسيل حل تحليلي . باشد بده جريان جانبي مي=  q  وعمق جريان،=  H باال،در رابطه 
استفاده از . شود شوند براي حل آنها استفاده مي  ميبندي طبقههاي صريح و ضمني  ي عددي كه عمدتاً به دستهها روش
 .شود  توصيه ميمورد در اين Hec-Ras و  Mikell همت، مانندهاي رياضي  مدل

 
 سازي هيدروليكي  چگونگي واسنجي شبيه 4-2-2

هاي متغير    پارامتر،در واسنجي.  واسنجي گردد،سازي هيدروليكي انجام گرفته شبيه، بايد از تدقيق محاسبات هيدروليكبراي 
 هدف .استب انبساط و انقباض رودخانه ي ضرا،مقدار حركت رابطه ،واسنجي ضريب زبري جريان، ضرايب اصالح رابطه انرژي

حداكثر تفاوت در ترازهاي آب . باشد اندازگيري شده مي سازي شده و بيههاي آب ش  حداقل نمودن تفاوت تراز، واسنجياز
 .گردد متر توصيه مي سانتي  30گيري شده  سازي شده و ترازهاي اندازه شبيه
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 موارد خاص در محاسبات هيدروليك 4-2-3
تر و حريم ضروري بندي سيل و يا تعيين حد بس برخي از مطالعات پهنهدر موارد خاص در محاسبات هيدروليك ممكن است 

 .گيرد  ميمورد بحث قرار كه در اين بخش از راهنما  شود
 
 تغييرات سطح آب دريا 4-2-3-1

 :شود بندي مي تغييرات سطح آب دريا به سه نوع طبقه
  ،امواج −
 ، و جزر و مد −
 . تغييرات سطح آب درياي خزرمانند تغييرات ادواري سطح آب درياچه  −

 بخشي از دريا ، مدي حاشيه ساحل دريا وزرجاراضي . شود  مينظر صرف هيدروليك  از تغييرات امواج در محاسبات معموالً
دست  مد به عنوان مرز هيدروليكي پايينجزر و  خارج از بحث اين راهنما است ولي اثر ،و تعيين بستر و حريم آنبه حساب آمده 

سازي مورد استفاده قرار  ان مرز هيدروليكي شبيهدهاي حداكثر به عنوم تراز آب متوسط ،بدين منظور. رودخانه بايد اعمال گردد
 .گيرد مي

 
  افكنهوطهاي جاري در مخر رودخانه 4-2-3-2

گذاري بسته يا  هاي متعدد آنها ممكن است در اثر رسوب  معموالً شرياني بوده و آبراهه،افكنه هاي جاري در مخروط رودخانه
هيدروليك جريان در حالتي كه برخي از كه  ضرورت دارد ،شدطور كه در فصل چهارم اشاره   همان،بنابراين. جا گردد هجاب
 براساس ،در محاسبات هيدروليك منظور شودبايد  شدن آنها   بستهكههايي  آبراهه.  مورد بررسي قرار گيرد،اند  بسته شده ها ههاآبر

 ها احتمال رخداد  رودخانهشود در اين نوع از  تعيين ميزمينيهاي موجود  و عكساي  ماهواره تصاوير ،هاي ميداني بازديد
بايد در محاسبات هيدروليكي در نظر گرفته  گلي وجود دارد كه واي  هاي واريزه  سيالبمانندهاي با غلظت باالي رسوب  جريان
 .شود

 
 هاي باالدست سدها رودخانه 4-2-3-3

 نكات زير مورد توجه قرار ايد، بدهند دست آنها را درياچه سد تشكيل مي هايي كه مزر پايين سازي هيدروليكي رودخانه در شبيه
 : گيرد
 ، ودست رودخانه گذاري در دلتاي مخزن در تراز سطح آب پايين اثر رسوب −
 .   شود سازي در نظر گرفته مي اي سيالب مورد نظر به عنوان مرز هيدروليكي شبيه  از ه حداكثر تراز سطح آب درياچه ب −
 

 دخانه روش مطالعه هيدروليك در تعيين حد بستر و حريم رو 4-2-4
تعيين حد بستر و  مطالعات  شرح خدماتي مطالعه بندهاي مختلفها روش 1-2-4 در اينجا با توجه به مباني گفته شده در بند

 :گردد بحث ميسيل مرودخانه يا حريم 
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 : ها  برداري شده و كروكي  مقاطع نقشه،ها  نقشه،ها  گزارش،هاي گرفته شده بررسي عكس 4-2-4-1
تقسيم . گيرد  تعيين ضرايب مانينگ صورت مي، وقاطع رودخانه به كانال اصلي و دشت سيالبيها براي تقسيم م اين بررسي

هاي  برداري شده،  بعضاً به بررسي  عالوه بر بررسي مقاطع عرضي نقشه،دقيق مقطع رودخانه به كانال اصلي و دشت سيالبي
 .داردنياز ميداني نيز 

 
 سنگ ت، آبرفتي، شني و قلوههاي رودخانه از نظر بستر ثاب تعيين نوع بازه 4-2-4-2

اي بوده  اگر بستر ماسه. از نظر ثابت يا آبرفتي بودن مشخص نمودبايد براي تعيين ضريب زبري هيدروليكي جريان، نوع بستر را 
 انيشتن بار باروسا كه مناسب ماننديي ها روشاز را  بايد ضريب زبري متناسب با آن ،اي در بستر تشكيل گرديد و امواج ماسه

 از روابط ضريب ، بايددياي تشكيل نگرد سنگي بود و امواج ماسه  و اگر رودخانه شني و قلوه،هاي آبرفتي است تخمين زد دخانهرو
 .نمودزبري بستر ثابت استفاده 

 
 )دائمي و غيردائمي( انتخاب چگونگي تحليل جريان و محاسبات هيدروليكي 4-2-4-3

 . مفصالً  بحث شد1-2-4  در بند،در مورد انتخاب چگونگي تحليل جريان
 

 تعيين حدود كانال اصلي و دشت سيالبي در هر مقطع 4-2-4-4
 تفاوت قابل توجه عمق ،عمده معيار تقسيم كانال اصلي و دشت سيالبي. قرار گرفتبحث مورد موضوع اين  1-4-2-4در بند 

 .باشد جريان در دو بخش و تفاوت ضريب زبري هيدروليكي مي
 

 نتخاب روش مناسب تحليل جريانتعيين ضريب زبري، شرايط مرزي و ا 4-2-4-5

 . بحث گرديد1-2-4 اين موارد به تفصيل در بند
 

 بررسي اثر تجاوز به بستر در محاسبات هيدورليك 4-2-4-6
 بايد اثر تجاوز بستر را در پروفيل سطح آب و ، يا مسيلها مطابق بندهاي شرح خدمات مطالعات تعيين بستر و حريم رودخانه

 : توان به سه دسته تقسيم كرد ها را مي ه بستر رودخانهتجاوز ب. پهنه بستر بررسي نمود
 ، تغيير كاربري اراضي بستر به زراعت و باغات–الف 
  ، وني، صنعتي و تجاري و غيرهو احداث هرگونه ساختمان مسك–ب 
 . پل، سد انحرافي و غيرهمانند احداث ابنيه متقاطع با رودخانه –ج 
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، انجام )حالت طبيعي رودخانه(الذكر و بدون وجود آنها  د تجاوزات به بستر فوقهاي هيدوروليكي در دو حالت وجو تحليل
 به ترتيب زير در تعيين بستر و حريم ،الذكر قواثر تجاوز ف. قرار گرفتبحث مورد حالت طبيعي رودخانه در فصل پنجم . شود مي

 :شود در نظر گرفته مي
 كافي ؛شود ري در محاسبات هيدروليك در نظر گرفته ميبيير ضريب زكاربري زراعي و باغي اراضي بستر به صورت تغ  –الف 

 . متناسب با نوح پوشش در محاسبات منظور شود،است ضريب زبري سطوحي كه از اين كاربري دارند
 بدين ؛شود در محاسبات هيدروليك منظور مي» اشتغال سطح مقطع« به صورت ،ي مسكوني و غيرهها ساختمانكاربري   –ب 

 .شود ه در مقطع جريان به اندازه سطح اشغال شده ساختمان از مقطع جريان حذف ميترتيب ك
 با استفاده از روابط هيدروليكي مقاطع كنترل مربوطه در محاسبات ،ها  سدهاي انحرافي و پايه پلمانندي يها اثر سازه  –ج 

 . اند تعبيه نمودهاي  گزينهها  ازهگونه س  براي اعمال اين، HEC-RAS مانند افزارها نرماغلب . گردد منظور مي
  

 محيطي مطالعه زيست 4-3
 :شود  با اهداف زير انجام مي،بندي كاربرد دارد اين مطالعه كه در تعيين حد بستر و حريم رودخانه و پهنه

  ، ومحيطي محدوده طرح ارائه شناخت اجمالي از شرايط زيست −
 .محيطي دخانه در شرايط زيستتر و حريم روارزيابي اجمالي اثر تعيين و رعايت حد بس −

 .آيد ميدست  به با انجام موارد زير ، يا مسيل تعيين حد بستر و حريم رودخانهمطالعات در شرح خدمات ،اهدافاين تأمين 
 محيطي موجود در منطقه وحش و ارزيابي زيست هاي حيات بررسي اطالعات و گزارش

شود و خالصه  بررسي ميو محيطي موجود در منطقه طرح  ستوحش، پوشش گياهي و ارزيابي زي هاي حيات كليه گزارش
 .گردد محيطي منطقه را ارائه نمايد تهيه مي  از شرايط زيستي كه شناختيگزارش

 حفاظت متأثر از محدوده طرح  هاي موجود در مورد مناطق تحت بررسي مقررات و گزارش
در صورتي كه بازه مطالعاتي بخشي از . خيرطق حفاظت شده يا از منااست ابتدا بايد بررسي كرد كه آيا بازه مطالعاتي بخشي 

 مقررات و گزارش مربوطه بايد بررسي و از مواردي كه موثر در طرح ، قوانين،مناطق حفاظت شده سازمان محيط زيست باشد
 .هستند خالصه گزارش تهيه گردد

   رودخانه يا مسيلمحيطي  صورت گرفته در بهبود شرايط زيستبررسي آزادسازي و رفع تجاوزات

كنند و در محدوده بستر و حريم  به آب و بستر رودخانه وارد ميرا كه مواد آالينده را  منابعي ،ابتدا بايد در بازديدهاي ميداني
ند چه اثري شواين منابع آالينده در بستر و حريم رودخانه رفع تجاوز اگر  سپس برآورد كرد كه  ورودخانه هستند مشخص نمود

 . محيطي رودخانه خواهد داشت ط زيستدر شراي
 محيطي و كيفيت آب  الزم براي حفاظت حريم و بستر از نظر زيستهايارائه پيشنهاد

و پيشنهاد مطالعه يا پيگيري اداري براي حذف اين منابع آالينده شده  مشخص  منابع آالينده در بازديدها،طور اجمالي  به
شود  محيطي رودخانه مي  شرايط زيستيكه موجب ارتقارا نيز ز بستر و حريم رودخانه هاي مجا  كاربريالبته بايد. ارائه گردد

 . پيشنهاد نمودنوعاً
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 بندي و تعيين حد بستر و حريم رودخانه  معيارها و مالحظات پهنه -5
حظات و  مال،فصلاين در .  دامنه و شيوه انجام مطالعات پايه و تخصصي مورد بحث قرار گرفت،هاي سوم و چهارم در فصل

 .گيرد بندي سيل مورد بحث قرار مي معيارهاي حقوقي، فني، اقتصادي و اجتماعي تعيين حد بستر و حريم رودخانه و پهنه
 

 معيارها و مالحظات حقوقي 5-1
. ده استشبندي سيل در كشور تدوين و تصويب ن اي در مورد پهنه نامه  قوانين، مقرارت و آيين،در زمان تهيه راهنماي حاضر

 .  گيرد  فقط معيارها و مالحظات حقوقي تعيين حد بستر و حريم رودخانه مورد بحث قرار مي،ين در اين بخش از راهنمابنابرا
 

 معيارهاي حقوقي تعيين حد بستر  5-1-1
ها،   مربوط به بستر و حريم رودخانهنامه آيين مجلس شوراي اسالمي و 16/12/1361بر اساس قانون توزيع عادالنه آب مصوب 

 معيارهاي ،هاي آبرساني، آبياري و زهكشي براي تعيين حد بستر رودخانه هاي طبيعي و شبكه ها، بركه ها، مرداب سيل، منهرها
  :گيرد زير مالك عمل قرار مي

هاي آب   كه سازمان،باشد  ساله مي25گير سيالب با دوره برگشت  ، پهنه سيلنامه آيين 1 طبق ماده ،بستر رودخانه  –الف 
مجوز الزم را براي بايد هاي مربوطه و توجيهات فني و حوزه ستادي در وزارت نيرو   با ارائه نقشه،مورداي حسب  منطقه

 .سال در تعيين حد بستر دريافت نمايد 25استفاده دوره بازگشت كمتر يا بيشتر از 
 .شود  ات آبي انجام مي تعيين حد بستر بدون رعايت اثر ساختمان تأسيس، قانون توزيع عادالنه آب1مطابق تبصره   – ب 

 
 معيارهاي حقوقي تعيين حريم رودخانه  5-1-2

عنوان حق ه  و بشتهباشد كه بالفاصله پس از بستر قرار دا  آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه مي،، حريمنامه آيينبر اساس 
 ، با توجه به مسائل فنيكهود متر خواهد ب 20 متر و حداكثر 1ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت رودخانه الزم است و حداقل 

، معيارهاي زير مالك عمل نامه آييناز قانون توزيع عادالنه آب و . شود هاي آب منطقه تعيين مي توسط وزارت نيرو يا شركت
 : گيرد قرار مي

تواند   ميهاي مختلف، عرض حريم رودخانه ، براي بازه3-5 براساس بند .متر است 20متر و حداكثر آن  1حداقل حريم   –الف 
  . طور متفاوت تعيين شود و ضرورتي به يكسان بودن حريم در طول يك رودخانه وجود ندارد به

 .شود  انجام نمينامه آيين 1تعيين حريم براي بستر مرده طبق بند ح ماده   –ب 
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 ها  مالحظات حقوقي تعيين حد بستر و حريم رودخانه 5-1-3
برساني، آبياري و آهاي طبيعي و شبكه  ، بركهها ها و مرداب ، مسيلنهرها، ها رودخانهمربوط به بستر و حريم  نامه آيينبه استناد 

هنگام تعيين حد بستر و بايد  اين مالحظات .ها استنتاج نمود توان در مورد تعيين حريم رودخانه زهكشي مالحظات زير را مي
 :مد نظر قرار گيردحريم 
برداري از رودخانه به دولت محول  ليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره مسئو،آبقانون توزيع عادالنه  1بر اساس ماده   –الف 

هاي دائم و فصلي در اختيار حكومت جمهوري اسالمي ايران قرار گرفته   بستر رودخانه،اين قانون 2شده و بر اساس ماده 
راين تعيين حد بستر جزو وظايف بناب.  همان قانون با وزارت نيرو است1 طبق تبصره ،تعيين پهناي بستر رودخانه. است

حاكميتي است كه در صورت انجام مطالعات توسط هر سازمان ديگر يا مهندسين مشاور نياز به تصويب وزارت نيرو 
 .خواهد بود

ها ممنوع   حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه، ايجاد هر نوع اعياني،2 قانون توزيع عادالنه آب  ماده 3طبق تبصره    -ب 
  .ت مگر با اجازه وزارت نيرواس

حريم رودخانه بايد نوع هاي تعيين حد بستر و  كه در طرحشود  تعيين مينوع استفاده از اراضي حريم با نظر وزارت نيرو   –ج 
 .تواند غير دولتي باشد ضي حريم ميمالكيت ارا. هاي كاربري اراضي حريم مشخص گردد يا محدوديتاستفاده 

كشت موقت و  اجاره نموده مربوطهاي  توانند بستر رودخانه را از شركت آب منطقه  كشاورزان مي،نامه آيين 7مطابق ماده   – د 
 .انجام دهند

 حق ايجاد اعياني و غرص نهال و درخت را ، كشاورزان در صورت اجاره بستر توسط كشاورزان،نامه آيين 7 ماده براساس  – ـه
 . نخواهد بودمربوطهاي   آب منطقه و خسارت ناشي از سيل متوجه شركتشتهندا

صورت بستر مرده درآيد، بستر مرده كماكان  ه بخشي از بستر آن ب،كه در اثر تغيير مسير رودخانه  در صورتي8مطابق ماده   –و 
 .ها واگذار نمايد صورت اجاره به ساير دستگاه هبآن را تواند  در اختيار دولت است و وزارت نيرو مي

اي را  توانند تعيين حد بستر و حريم رودخانه هاي دولتي مي  اشخاص حقيقي و حقوقي و دستگاه،نامه آيين 9 مطابق ماده  –ز  
اي با دريافت تعرفه به تعيين حد   شركت آب منطقه،بنمايند در اين صورتدرخواست در مجاورت ملك مورد نظرشان 

 .اسي اقدام خواهد نمودبستر و حريم رودخانه در مجاورت آن ملك با دريافت هزينه كارشن
 سازمان آب ،كه امكان استفاده از اراضي مازاد بستر رودخانه وجود داشته باشد  در صورتي،نامه آيين 10مطابق ماده   –ح 

نمايد و از اراضي سمت خشكي ديوار  اي اجازه ساخت ديواره را پس از بررسي طرح پيشنهادي ديواره صادر مي منطقه
 اولويت با ،در اين رابطه. شود رودخانه كسر گرديده و مازاد آن به سازنده ديوار اجاره داده مياندازه حريم ه ابتدا ب

 .مجاورين رودخانه خواهد بود
 با همكاري مشترك شركت آب ، شناسايي بسترهاي مرده و متروكه در محدوده شهرها،نامه آيين 11مطابق ماده   –ط 

شناس  نظر كار، در صورت بروز اختالف نظر در تشخيص بستر متروكه؛شود  انجام ميمربوطهاي و شهرداري  منطقه
 .وزارت نيرو معتبر خواهد بود
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ها با موافقت وزارت نيرو  بالمانع است   عبور خطوط لوله نفت و گاز از بستر و حريم رودخانه،نامه آيين 12مطابق ماده   –ي 
 . خواهد بودمربوطههاي   با دستگاه،ولي حفاظت اين خطوط

ط به موافقت  منو،هاي دولتي ها از طرف دستگاه  هرگونه تصرف در حريم و بستر رودخانه،نامه آيين 13مطابق ماده   –ك 
 مكلفند قبل از ،هايي در محدوده بستر و حريم رودخانه دارند هاي دولتي كه طرح بنابراين دستگاه. كتبي وزارت نيرو است

 .م نمايندهاي مربوطه از وزارت نيرو استعال اجراي طرح
 .تپذير اس هاي اصلي و فرعي امكان ها و جاده ، استفاده مشترك حريم رودخانهنامه آيين 14مطابق بند   –م 

 در تملك ، مجلسين1347 نكته ديگر از قانون آب و چگونگي ملي شدن آن مصوب سال گفته شده،عالوه بر مالحظات 
 با پرداخت ،بستر كه قبل از صدور اين قانون داراي اسناد مالكيت باشندآزادسازي اراضي . باشد اراضي بستر رودخانه مؤثر مي
 .پذير است قيمت كارشناس اراضي امكان

 
 معيارها و مالحظات فني  5-2

بندي سيل مورد توجه قرار  در تعيين حد بستر و حريم رودخانه و پهنهبايد معيارها و مالحظات فني كه ، راجع به در اين بخش
بندي  هايي در معيارها و مالحظات فني تعيين حد بستر و معيارها و مالحظات فني پهنه ز آنجا كه تفاوتا. شود گيرد بحث مي

 .شود  جداگانه بحث ميباالهاي  سيل وجود دارد، معيارها و مالحظات هر كدام از طرح
 

 بندي سيل  معيارها و مالحظات فني پهنه 5-2-1
 :در مطالعات پايه و تخصصي زير مد نظر قرار دادتوان  بندي سيل را مي معيارها و مالحظات فني پهنه

  ،مطالعه هيدرولوژي −
  ، و رودخانهشناسي ريختمطالعه فرسايش و  −
  .مطالعه هيدروليك رودخانه −
 

  مطالعه هيدرولوژي امعيارها و مالحظات مرتبط ب 5-2-1-1
 :اين معيارها و مالحظات عبارتند از

سازي جريان  يابي سيل و شبيه بايد مشخص شود كه آيا روند، ماي حاضر راهن2-4 و 2-1-4با توجه به مباحث بندهاي   –الف 
هاي با دوره   سيلآبنگارسازي جريان غيردائم  در صورت ضرورت شبيه. خيرغيردائم در رودخانه ضروري است يا 

ي هاي ياد شده كاف شود در غير اين صورت بده اوج سيالب اين بخش محاسبه مي» ب«هاي مندرج در بند  بازگشت
 .خواهد بود

 :شوند هاي زير تعيين مي هاي با دوره بازگشت سيالب  –ب 
 ،]1[ سال 25سيالب با دوره بازگشت  −
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 ، و]9[ سال 100سيالب با دوره بازگشت  −
 .]9[ سال 500سيالب با دوره بازگشت  −

 :باشد  ميي زيرها هاي تعيين پهنه  معيار،هاي با دوره بازگشت ياد شده سيالب
 ،)شود  بحث مي گر مواردي كه بعداًم(عنوان بستر رودخانه ه  سال ب25الب با دوره باگشت گير سي پهنه سيل −
 ،عنوان پهنه سيل پرخطره  سال ب100گير سيالب با دوره بازگشت  پهنه سيل −
، است گير پر خطر گيرد و خارج پهنه سيل  سال قرار مي500گير با دوره بازگشت  گيري كه داخل پهنه سيل پهنه سيل −

 ،شود گير با خطر متوسط محسوب مي نوان پهنه سيلع هب
 آيد، و به حساب ميعنوان پهنه كم خطر ه  ب،گيرد  سال قرار مي500گير  اي كه خارج پهنه سيل پهنه −
 سال را 200  و10،50، 5، 2هاي با دوره بازگشت   ممكن است كارفرما تعيين پهنه،هاي ياد شده عالوه بر دوره بازگشت −

 ].9 [نيز تقاضا نمايد
 .استفاده شود) 4-3(مذكور در جدول ترين روش ممكن  از دقيق، تا حد امكان هاي ياد شده در محاسبه سيالب  –ج 
سازي هيدرولوژيك  ي شبيهها روشباشد و با  گيري شده آبسنجي نمي هاي اندازه اگر محاسبه سيالب مبتني بر داده  –د 

 .شود هاي حوضه آبريز رودخانه مورد نظر اكيداً توصيه مي  داده واسنجي مدل هيدرولوژيك با،محاسبه گرديده است
 ].9 [باشد مي ضروري ن1 كيلومتر مربع كمتر است3هايي كه حوضه آبريز آن از  بندي سيل در آبراهه پهنه  – ـه
 تراز ،ين صورتدر ا. شود اثر رونديابي سدهاي مخزني باالدست بازه مورد مطالعه، در محاسبه سيالب در نظر گرفته مي  –و 

 . اين راهنما بحث شده است2-1-2-5ها، در بند   گورهمانندهايي   در مورد سازه. شود آب در سد مخزني نرمال فرض مي
 

  شناسي ريختمعيارها و مالحظات مرتبط به مطالعه فرسايش و  5-2-1-2
هاي كشور به علت  ا كه برخي از رودخانهاز آنج. باشد ها پهنه مربوط به بستر رودخانه مي هاي مهم سيل در رودخانه يكي از پهنه

ي شناس ريختهاي آبريز  آنها، و نيز به دليل شرايط خاص  ها و حوضه برداري از رودخانه هاي موجود در مديريت و بهره سامانيبنا
 و هاي شناسايي شده در مطالعه فرسايش جايي جابهباشند، ممكن است  شدت در پالن خود فعال ميه و هيدروليكي خود، ب

گردد   توصيه مي، اين راهنما3-1-2-5 براساس بند ،در اين صورت.  سال خارج شود25شناسي رودخانه از پهنه سيالب  ريخت
 بستر جايي جابه سال در نظر گرفته شود تا عرض 25گير سيالب با دوره بازگشت  تر از پهنه سيل بستر رودخانه، پهنه وسيعبراي 

 .گردد  تعيين ميشناسي ريخت در مطالعات ،ييجا جابه  اين عرض. را در برگيرد
 

 معيارها و مالحظات مرتبط به مطالعه هيدروليك رودخانه  5-2-1-3
 : در مطالعات هيدروليك رودخانه در نظر گرفته شود، بايدمعيارها و مالحظات زير

اسبات جريان يا مح راهنماي حاضر محاسبات جريان غيردائم 2-4 و 2-1-4 بندهاي هاي  نوع محاسبات بر اساس بحث–الف 
 .گردد دائم انتخاب مي

                                                   
 .  كيلومتر مربع است6/2ل مربع ذكر گرديده است كه معادل  در مرجع اصلي معيار يك ماي-1
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ها و هورها و   داشته و يا تبادل جريان بين رودخانه و بركهيهايي كه ذخيره دشت سيالبي قابل توجه در كليه رودخانه  –ب 
 .شود  استفاده از مدل يك بعدي جريان غيردائم توصيه مي،مخازن سدها وجود داشته باشد

هاي مركب و   در پل.شود  استفاده از مدل دو بعدي توصيه مي، كردنظر صرفجريان عرضي در مواردي كه نتوان از   –ج 
استفاده از ، در صورت دسترسي به مدل دو بعدي، هايي كه جريان عرضي قابل توجه وجود دارد مصب دلتايي رودخانه

 ].9[شود  توصيه ميها  گونه مدل اين
سازي  توان به تناسب نوع شبيه  مي،افزارهاي كامپيوتري ضروري باشد و نرمهاي رياضي  در مواردي كه استفاده از مدل  –د 

]. 9[ استفاده كرد WSP – 2  و HEC-2   ،HEC – RAS   ،HEC – GEORAS   ،WSPROهاي   از مدل،موردنياز
 ياد شده با هاي پذير است ولي استفاده از هر يك از مدل  امكان، و همت نيزMIKE11 مانندهاي مشابه  استفاده از مدل

 ]:9 [باشد ميپذير  شرايط زير امكان
هاي آزمايشگاهي و ميداني توسط سازمان مسئول  هاي عددي و مقايسه آزمون، نويسي، روش عددي منطق برنامه −

 .هاي كشور بررسي و مورد تأييد قرار گيرد مطالعات رودخانه
بر مناسب براي ه تهيه شده باشد و دستورالعمل كارهاي ورودي و خروجي برنام ات كافي براي برنامه اصلي و فايلمستند −

 . گرددبرنامه ارائه 
 براي كميته سيل كشور قابل ،ها هاي ورودي و خروجي تست ، فايل دادههاي برنامه شامل برنامة اصلي كليه فايل −

 .دسترسي باشد
انه و سيل در كشور درخواست صدور تواند از سازمان مسئول مطالعات رودخ  سازندة برنامه ميباال،پس از ارائه اطالعات 

 .گواهي نمايد
اي آنها قابل  هاي هيدروليكي و سازه شوند كه دفترچه محاسبات و تحليل هايي در نظر گرفته مي بندي سيل، گوره در پهنه  – ـه

در صورت . متر ارتفاع آزاد براي گوره ساخته شده وجود داشته باشد 1 حداقل ،ازاي سيالب مورد نظر هدسترسي باشد و ب
 را نداشته باالها شرايط  كه گوره در صورتي.  متر  باشد30/1 ها حداقل  بايد ارتفاع آزاد گوره،ها وجود پل در محدوده گوره

 ]. 9[شود بندي بدون گوره انجام مي  پهنه،اي محرز باشد هاي هيدروليكي و سازه باشد و يا ناپايداري آن بر اساس تحليل
 

 رودخانه و حريم بستر حد ي تعيين معيارها و مالحظات فن 5-2-2
 : نمودبندي طبقهتوان در مطالعات پايه و تخصصي زير مد نظر قرار داد و  معيارها و مالحظات فني تعيين بستر رودخانه را مي

 ،مطالعه هيدرولوژي −
  ، و رودخانهشناسي ريختمطالعه فرسايش و  −
  .مطالعه هيدروليك رودخانه −

از نظر فني فقط عرض جاده . توان پيشنهاد كرد ساس مطالعات باال، معيار فني خاصي نميبراي تعيين حريم رودخانه برا
 3-5دسترس را بايد در تعيين عرض حداقل حريم مدنظر قرار داد كه نوع جاده براساس مالحظات اجتماعي مورد بحث در بند 

 . شود تعيين مي
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  مطالعه هيدرولوژيامعيارها و مالحظات مرتبط ب 5-2-2-1
 :گيرد  موارد زير نيز مورد توجه قرار مي، راهنماي حاضر1-1-2-5 از بند »د« و »ج« ، »الف«عيارهاي عالوه بر م

   و2-2-2-5   مگر مواردي كه در بندهاي،باشد  سال مبناي تعيين بستر رودخانه مي25سيالب با دوره بازگشت   –الف 
 . اشاره خواهد شد5-2-2-3 

 .شود نامه حذف مي هاي مختلف روي رودخانه طبق آيين  اثر سازه،دخانهدر تعيين سيالب تعيين بستر رو  –ب 
 

  شناسي ريخت مطالعه فرسايش و امعيارها و مالحظات مرتبط ب 5-2-2-2
توان سيالب با   مينامه آيين مطابق ، سال باشد25گير سيالب با دوره بازگشت   بستر رودخانه بيش از پهنه سيلجايي جابه اگر

 بستر جايي جابه پهنه ،گير اين سيالب كه پهنه سيل طوري  مبناي تعيين بستر رودخانه قرار داد بهدوره بازگشت باالتري را
جايي رودخانه  و ميزان جابه راهنماي حاضر تشريح گرديده 3-1-4جايي در بند  بهروش تعيين جا. رودخانه را پوشش نمايد

 . شود يين ميهاي هوايي موجود تع اي و عكس ها، تصاوير ماهواره براساس نقشه
 

  مطالعه هيدروليك رودخانه امعيارها و مالحظات مرتبط ب 5-2-2-3
عنوان معيار و ه ببايد  موارد زير نيز ، راهنماي حاضر3-1-2-5، از بند »د« و» ج«، »ب«، »الف«عالوه بر معيارها و مالحظات 

 :]1[ مالحظات مطالعه هيدروليك رودخانه در تعيين حد بستر مد نظر قرار گيرد
 .گردد هاي موثر در جريان رودخانه در محاسبات هيدروليكي حذف مي اثر كليه سازه  –الف 
 آنچه در مانندباشد  علت شيب كم اراضي حاشيه رودخانه خيلي وسيع  ه ساله ب25گير سيالب  در مواردي كه پهنه سيل  –ب 

ان به يكي از چهار روش زير بستر رودخانه تو  مي،دهد دست شهر اهواز رخ مي ويژه در محدوده و پايين هرودخانه كارون ب
 :را تعيين نمود

توان اين بده را   مي،چنانچه اين بده دوره بازگشت معادل ده سال يا بيشتر داشته باشد. بده لبريز رودخانه را تعيين نمود −
با كسب نظر حوزه  استفاده از پهنه سيل با دوره بازگشت ،نامه آيين بر اساس ؛مبناي تعيين بستر رودخانه قرار داد

 .ممكن استوزارت نيرو ستادي 
 ساله سيل را 25 امكان احداث ديواره توسط مجاورين رودخانه و محدود كردن پهنه ، بايدنامه آيين 10مطابق ماده  −

 .البته اين ديواره نبايد پهنه بده لبريز رودخانه را محدود نمايد. مورد بررسي قرار داد
گير با دوره   پهنه سيل،اين بنگاه. درال امريكا در تعيين بستر رودخانه استفاده نموداز روش بنگاه مديريت بحران ف −

هاي استفاده از سيلراه با بستر  نمايد كه محدوديت بازگشت صد سال را به دو بخش سيلراه و حاشيه سيل تقسيم مي
طور مساوي از  اشغال كامل آن بهگير صد سال كه  آن بخش از پهنه سيل.  ايران مطابقت داردنامه آيين در ،رودخانه

گردد  مي) در جريان فوق بحراني(متر در تراز سيالب يا خط انرژي   سانتي30طرفين رودخانه باعث افزايش حداكثر 
 ايران استفاده از نامه آيينباشد و چون   سيلراه يا بستر رودخانه مي،مانده شود و بخش باقي حاشيه سيالب منظور مي
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مجاز وزارت نيرو تر را با ارائه توجيهات فني و كسب موافقت حوزه ستادي  گشت باالتر و پايينسيالب با دوره باز
 و نهايتاً شيب كم از اين روش استفاده نمودهاي با  توان در رودخانه  مي، به استناد اعتبار فني روش اين بنگاه،شمارد مي

 . براي كسب موافقت حوزه ستادي وزارت نيرو اقدام نمود
 آن بخش از سطح مقطع جريان ،در اين استاندارد.  براي تعيين سيلراه يا بستر رودخانه استفاده نمود،اندارد استراليااز است −

رودخانه محسوب ) بستر( سيلراه ، متر مربع بر ثانيه است1ضرب سرعت جريان در عمق در آن كمتر از  كه حاصل
 .شود نمي

 
  وضعيت طبيعي رودخانه معيارهاي هيدروليكي و هيدرولوژيكي در تعيين 5-2-2-4

در اين . نمايد اثر ساختمان تأسيسات آبي در تعيين حد بستر و حريم تأكيد ميحذف  قانون توزيع عادالنه بر 2 ماده 1تبصره 
هر . يه آن ساخته شده استش منظور از وضعيت طبيعي رودخانه، حذف اثر سازه و تأسيساتي است كه روي رودخانه يا حا،بخش

ها در  ورهگ در آينده بايد اصالح شود و براي مثال نامه آيينرسد كه   از نظر فني جاي بحث دارد و به نظر ميچند اين موضوع
گردد كه سيالب تعيين بستر، كمتر از   حذف آنها موجب مياماتواند باعث افزايش بده اوج سيالب شوند  شان مي دست پايين

 ،در هر صورت. دهد اي خواهد بود كه در طبيعت رخ مي  پهنه،تر از آن  كوچكبنابراين پهنه بستر. تر برآورد گردد مقدار واقعي
 و هنامه فعلي انجام شد تعيين حد بستر و حريم بر اساس قانون و آيينبايد نامه فعلي تغييري نيافته است،  كه قانون و آيين مادامي

 :به نكات زير توجه نمودبايد ضعيت طبيعي رودخانه در تعيين و. تعيين حد بستر و حريم در وضعيت طبيعي رودخانه صورت پذيرد
اي از وضعيت طبيعي رودخانه در اسناد آن سازه وجود داشته   نقشهاگر. شود  در نقشه پالن و مقاطع حذف ميموجودسازه   -الف 

سبات براي ترسيم وضعيت طبيعي رودخانه قبل از احداث سازه مورد نظر قرار گيرد و محابايد ها   آن نقشه،باشد
 .هيدرولوژيك و هيدروليك در وضعيت طبيعي رودخانه صورت پذيرد

كردن خط    از وصل،چنانچه نقشه وضعيت طبيعي رودخانه وجود نداشته باشد، خط زمين محل سازه پس از حذف سازه  -ب 
 .آيد ميدست  بهخط  زمين دو طرف سازه توسط يك پاره

ها   رودخانه در اثر سازهشناسي ريخت تغييراتي كه در ، در ساير موارد،يبه استثناي مخازن سدهاي مخزني و انحراف  -ج 
كه  البته در صورتي.  نمودنظر صرفتوان از تغييرات آنها  باشند و مي  قابل توجه نميچندان معموالً ،آيد وجود مي هب

 . دها استفاده نمو  بايد از آن نقشه،ها موجود باشد هاي رودخانه قبل احداث اين سازه نقشه
 و معموالً اثر قابل توجهي روي اوج سيالب ندارند مگر اينكه شته معموالً مخزن قابل توجهي ندا،سدهاي انحرافي  -د 

در برخي از سدهاي مخزني نيز ممكن است . مخزن آنها به حدي بزرگ باشد كه در بده اوج سيالب خروجي موثر باشد
توان اثر آن سد مخزني را   مي،در اين صورت. ب خروجي نداشته باشد اثر قابل توجهي روي بده اوج سيال،رونديابي سيل

 ؛توان از روابط زير استفاده نمود  مي،براي بررسي اوليه ميزان اثر مخازن سدهاي تأخيري مخزني.  نمودنظر صرفنيز 
 ]:6[براساس اين روابط داريم 
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براي ) 2-8(گيرد و رابطه  ي سيالب از طريق خروجي تحتاني صورت ميكه خروجرود  كار مي بهبراي سدهايي ) 1-8(رابطه 
 . پذيرد سدهايي است كه خروجي سيالب از طريق سرريز آزاد صورت مي

 :كه در آن
Sf  = ،حجم مخزن سد 
Vf  = بده اوج سيالب ورودي به مخزن مورد نظر و )در اينجا سيالب تعيين حد بستر(حجم سيالب مورد نظر ، 
Qp  = باشد اوج سيالب خروجي از مخزن ميبده . 
 چنانچه حداكثر خطاي باال،بر اساس روابط . ها استفاده از هر سيستم واحد مجاز است رات هاي رابطهبعد بودن عبا علت بي به

 در اين صورت مخازن سدهايي كه خروجي سيالب از طريق خروجي ،را در محاسبه اثر سدها در بده اوج سيالب بپذيريم% 3
حجم سيالب تعيين حد بستر باشد در محاسبات تعيين حد بستر، حذف % 5گيرد و حجم آنها كمتر از  ني سيالب صورت ميتحتا

حجم سيالب % 15 حجم مخازني كه كمتر از ، و اگر خروجي سيالب از سر ريز آزاد سد صورت پذيرد؛سدها ضروري نخواهد بود
 منظور از حجم مخزن، ،در اينجا. سدها ضروري نيستحذف  ، اين صورت در؛ كردنظر صرفتوان  تعيين حد بستر دارند را مي

هاي   نمود و بخشي از دادهنظر صرفكه نتوان از اثر سدها  در صورتي. باشد حجم مخزن سد باالي تراز نرمال آب مخزن مي
ه شده توسط رابطه زير هاي مشاهد  انجام رونديابي معكوس براي سيالب،بعد از احداث سد باشد، سيالب ايستگاه مورد نظر

  :ضروري است
 
 

  
 :آنكه در 

In و I n+1  =هاي زماني  ده ورودي به مخزن در گامبn و n +1،  
Qn و Qn+1  = بده  خروجي از مخزن گام زمانيn و n+1 ، و  
Sn و Sn+1  =هاي زماني ذخيره مخزن درگام n و n+1 باشد مي. 

 . ]2[ باشد  مي3m برحسب Sيه و  برحسب مترمكعب بر ثانI و Qدر اين رابطه 
 

 معيارها و مالحظات اقتصادي و اجتماعي  5-3
 بنابراين در اينجا. بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم تعريف كرد توان براي پهنه معيار مشخص اقتصادي و اجتماعي نمييك 
 .گيرند  مالحظات اقتصادي و اجتماعي مورد بحث قرار ميفقط
د كه از شو ي را شامل ميد موار،بندي سيل ها و پهنه الحظات اقتصادي و اجتماعي در تعيين حد بستر و حريم رودخانهم

هاي اجتماعي و افزايش سودهاي اقتصادي طرح تعيين حد بستر و   كاهش تنشتوان براي مي نامه آيينهاي قانوني  ظرفيت
 :گردد  شامل موارد زير مياين مالحظات. بندي سيل استفاده نمود حريم و پهنه

تنظيم و پيشنهاد شود و عدم پرداخت بايد برنامه زمانبندي براي ترويج و تبليغ طرح تعيين بستر و حريم رودخانه  −
 .دعنوان يك اصل تبليغ گرده زدگان ساكن در بستر رودخانه ب خسارت به سيل
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هاي كم خطر، خطر  هاي بيمه پهنه وت در تعرفهبندي در كاهش خسارت تبليغ گردد و از طريق ايجاد تفا فوايد پهنه −
 .بندي سيل توصيه گردد هاي پهن بندي در كاهش خسارت سيل در طرح  امكان استفاده از پهنه،متوسط و زياد

كشاورزان در مورد خطرات ناشي از كشت  اوالً ، بايد در جاهايي كه معيشت مردم به كشت در بستر رودخانه بستگي دارد −
در اين .  در اجاره دادن بستر به كشت موقت  استفاده شودنامه آيين از ظرفيت قانوني   ثانياً،نه توجيه شونددر بستر رودخا

 . پيشنهادات اجرايي در اين رابطه ارائه شود،راستا
 ، متر وجود دارد20علت ساخت و سازهاي موجود، محدوديت در استفاده از حداكثر حريم يعني  ههايي كه ب در محل −

 .طرفه محدود نمود  حريم رودخانه را به پهناي مناسب براي يك جاده يكتوان مي
 مالحظات اجتماعي و اما ، متر را با نظر كارشناسان وزارت نيرو مجاز شمرده20 تا 1نامه   هر چند آيين، در مورد عرض حريم

عرض بايد بدين معنا كه . ثر باشدتر كردن طرح تعيين بستر و حريم مو ييتواند در اجرا اجرايي در انتخاب عرض مناسب مي
حداقل محدويت ممكن را به اراضي با مالكيت بتوان حريم را حداقل عرض مورد نياز براي دسترسي رودخانه در نظر گرفت تا 

 . مشكالت اجرايي مربوط به آن را كاهش داد وهاي اجتماعي  شخص اعمال نمود و تنش
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 ها  تلفيق مطالعات و تهيه نقشه -6
. شود بررسي ميگيرد  ها مورد استفاده قرار مي نكاتي از مطالعات پايه و تخصصي كه در گزارش تلفيق و تهيه نقشهن فصل، در اي

 . باشد هدف از ارائه اين فصل استاندارد نمودن نحوه تلفيق مطالعه و تهيه گزارش تلفيق مي
 

 ت پايهاز اقدامات اوليه و مطالعادست آمده  هاي به هبندي نتيج جمعنحوه  6-1

 .گيرد  مورد بررسي قرار مي،مواردي از مطالعات پايه و اقدامات اوليه كه بايد در تلفيق مطالعات مورد توجه قرار گيرد
 

 نكات مورد توجه از اقدامات اوليه  6-1-1

ها  ها و نقشه وري گزارشآ ، بازديدها و جمعمربوطهريزي مطالعات، مذاكره با كارفرما و سازمان هاي  اقدامات اوليه شامل برنامه
 :نكات زير مورد توجه قرار گيرد بايد  در گزارش تلفيق باال،از مجموعه اقدامات . بوده است

 
 اهداف و سيماي طرح  6-1-1-1

براي . گردد تر مي  و سيماي طرح در ادامه مطالعه دقيق گشته اهداف طرح تدقيق،در مذاكره با كارفرما در مرحله اقدامات اوليه
، اهداف اوليه و تغييرات احتمالي در اهداف تدقيق شده جلسات با استناد به تاريخ جلسه و صورتمستندسازي گزارش تلفيق 

صورت خالصه در اول گزارش تلفيق تشريح  هسيماي طرح با ارائه يك نقشه مناسب ب .گردد طرح، در گزارش تلفيق ذكر مي
 .شود مي

 
 رتبطم  از مذاكره با كارفرما و سازمان هايدست آمده به هاي نتيجه 6-1-1-2

هاي  اي از آن بخش از مذاكرات را كه داده  خالصه،تبطمرهاي  عمل آمده با كارفرما و سازمان همنظور مستندسازي مذاكرات ب هب
 .شود جلسه در گزارش تلفيق آورده مي  با ذكر تاريخ جلسه و صورت،پايه مطالعه و يا روش مطالعه را تحت تأثير قرار داده است

 
 هاي مورد استفاده  قشهها و ن فهرست گزارش 6-1-1-3

هايي كه در مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است آورده  ها و نقشه  الزم است فهرست گزارش،منظور مستندسازي مطالعات هب
 .شود

 
 ها و مشكالت و تغييرات ناشي از آنها  محدوديت 6-1-1-4

ها و مشكالتي براي انجام مطالعه پيش   ممكن است محدوديت،برداري آوري اطالعات، بازديدها و نقشه  انجام جمعهنگامدر 
هاي اداري در تهيه  علت محدوديت ه ب،هاي مرزي ويژه در رودخانه ه ب.بيايد كه روش مطالعه و نتايج آن را تحت تأثير قرار دهد

ها بايد  اين مشكالت و محدوديت. هاي زميني و هوايي، ممكن است روش مطالعه تحت تأثير قرار گيرد ها و عكس ها، نقشه داده
مستندسازي و نيز آشنايي خواننده گزارش با براي نهايت در قبالً به اطالع كارفرما رسانده شود و كسب تكليف گردد و 

 . گرددبيانهاي موثر در مطالعه، اين موارد در اول گزارش تلفيق  مشكالت و محدوديت
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  از مطالعات پايه دست آمده به هاي هبندي نتيج جمعنحوه  6-2
از سوي . هاي پايه منطقه ارائه شود اي از مطالعات پايه به منظور ارائه شناخت كلي از مشخصه خالصه ، بايدفيقدر گزارش تل

 اين موارد شامل نكات . شودبياني از مطالعات پايه كه در مطالعات تخصصي و تهيه نقشه موثر است در تلفيق عوامل بايد ،ديگر
 :باشد زير مي
 

 يزيوگرافي نكات مورد توجه از مطالعه ف 6-2-1
بستگي سازي هيدرولوژي   دامنه مطالعات فيزيوگرافي به استفاده يا عدم استفاده از شبيهشد،طور كه در فصل سوم اشاره  همان
، شيب  مساحت، ضريب شكلمانند بسته به دامنه مطالعات، خالصه جدول مشخصات فيزيوگرافي ،در گزارش تلفيق. دارد

گردد و بر اساس اين مشخصات در گزارش تلفيق، تحليلي   ميبيانول رودخانه اصلي طي، ا متوسط حوضه، ضريب تراكم آبراهه
 .شود هاي رودخانه مورد مطالعه ارائه مي ها و زيرحوضه خيزي حوضه از اثر آنها در سيل

 
 نكات مورد توجه از مطالعه هواشناسي  6-2-2

. داردبستگي سازي هيدرولوژيك  فاده يا عدم استفاده از شبيه به است، دامنه مطالعه فيزيوگرافيماننددامنه مطالعه هواشناسي نيز 
ها و  خيزي حوضه در سيلعوامل شود و اثر اين  آورده مي) 2-3(ي مطالعه شده جدول عواملاي از   خالصه،در گزارش تلفيق

 .گردد ها تحليل مي زيرحوضه
 

 نكات مورد توجه از مطالعه هيدرولوژي  6-2-3
 و بر اساس ،شود ارائه مي) تعيين آبنگار سيلدر صورت (ها و زمان رسيدن به اوج آنها  سيالب جدول بده اوج ،در گزارش تلفيق

 به ،ها ها و روش محاسبه سيالب داليل انتخاب دوره بازگشت سيالب. گردد ها تحليل مي خيزي حوضه و زيرحوضه  سيل،آنها
 .شود اختصار بيان مي

 
 شيه رودخانه نكات مورد توجه از مطالعه كاربري اراضي و حا 6-2-4

پوشاني  هاي هم ، نقشهيا تعيين حد بستر و حريمبندي سيل   و پهنه، تلفيق نتايج  مطالعه كاربري ارضي و حاشيه رودخانهبراي
گير و يا بستر و حريم رودخانه نوع  ها در هر پهنه سيل سپس بر اساس اين نقشه. گردد گير تهيه مي هاي سيل كاربري و پهنه

هاي بستر،  شود كه درصد هر نوع كاربري در پهنه  جدولي ارائه مي،نهايتدر . گردد ه و حال مشخص ميها در گذشت كاربري
 .متوسط را نشان بدهد زياد، خطر حريم، خطر

 
 كات مورد توجه از مطالعه حقوقين 6-2-5
 و نامه آيين قوانين و منظور تلفيق نتايج مطالعه حقوقي با ساير مطالعات، معيارهاي حقوقي حاكم بر رودخانه مورد نظر از هب

 هاي بستر، حريم، خطر  و نقشه وضعيت مالكيت اراضي با نقشه پهنهشدهصورت مجمل در تلفيق ذكر  هها استخراج و ب پروتكل
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 دقيق مشخصات ملك و مالك ضروري است ولي ، بيانهاي بستر و حريم در مورد پهنه. گردد پوشاني مي متوسط هم زياد و خطر
ها به مالكيت خصوصي،   كلي مالكيتبندي طبقه) خطر متوسط و خطر زياد (بندي  هاي پهنه  نقشه،گير سيلهاي  در مورد پهنه

 .نمايد دولتي كفايت مي
 

 نكات مورد توجه از مطالعه اقتصادي و اجتماعي  6-2-6
 :وان در گزارش تلفيق استفاده نمودت  موارد زير را مي، اجتماعي واز مطالعات اقتصادي

گير با خطر متوسط و  هاي سيل  و پهنه،اسي واحد اراضي و واحد زيربنا روي نقشه حد بستر و حريمقيمت روز و كارشن −
 .زياد ذكر شود

 در گزارش تلفيق بيان گرديده و در صورت ،مشكالت و اختالفاتي كه در مورد استفاده از بستر و حريم رودخانه است −
 . ها نشان داده شود  محل آنها روي نقشه،امكان

 
 بندي و تلفيق مطالعات تخصصي  معجنحوه  6-3

مورد بحث قرار ،  تلفيق بايد مورد توجه قرار گيردبندي و كه در جمعرا در اين بخش از راهنما، نكاتي از مطالعات تخصصي 
 .دهيم مي

 
  رودخانه شناسي ريختنكات مورد توجه از مطالعه فرسايش و  6-3-1

 و بوده و كم ، متوسطزياد هاي خطر   پهنه، نقشه حد بستر و حريم بهتر است روي نقشه تلفيقي كه شامل،در تلفيق مطالعات
 : انجام گرديده، موارد زير نيز با عالئم مناسب آورده شود2-6هاي مورد بحث در بند  پوشاني هم

  ،طور تقريبي هاي فرسايش به هاي پايدار و ناپايدار و كناره بازه −
 ، در هر بازه،اگر چند دوره اطالعات موجود بود. يبي در ادوار گذشتهطور تقر آن بههاي  تغييرات مسير رودخانه و كناره −

 عالوه ، اين مسيراست؛ در آن دوره رخ داده جايي جابهشود كه بيشترين  وي نقشه تلفيقي منتقل ر اي مسير تغييرات دوره
 ، وشود نشان داده مينيز  روي نقشه تلفيقي ،برداري شده بر آخرين مسير نقشه

 . روي نقشه تلفيقي نشان داده شودشناسي ريختاز نظر ها  نوع بازه −
 

 نكات مورد توجه از مطالعه هيدروليك رودخانه  6-3-2

 :شود ل مينتق نكات زير در نقشه تلفيقي م،سازي هيدروليكي از روي نتايج شبيه
 و متوسط تعيين هاي مربوط به بستر، حريم و خطر زياد هاي توپوگرافي پهنه با استفاده از مقاطع عرضي جريان و نقشه

 .گردد مي
به . گردد  ميبيانهاي مطالعاتي   سرعت و عمق متوسط جريان در ابتدا، وسط و انتهاي بازه،هاي ياد شده در هريك از پهنه

 .با نقشه تلفيقي تهيه گرددبايد پوشاني آن  گوييم كه نقشه هم گير مي ي سيلها ، نقشه پهنهاين نقشه



 76

خروجي كامل . گردد  ميثبتل استفاده شده و نوع واسنجي انجام شده در گزارش تلفيقي  نوع مد،عالوه بر نكات ياد شده
 . به صورت پيوست گزارش تلفيق يا گزارش مطالعات تخصصي ارائه شود،مستندسازيبراي است   بهتر،مدل

 
  زيست محيطيآثارنكات مورد توجه از مطالعه  6-3-3

 :يق بايد مد نظر قرار گيرد عبارتند ازمحيطي كه در گزارش تلف  زيستآثارنكاتي از مطالعه 
گير با خطر زياد و متوسط و بستر و حريم رودخانه جزيي از مناطق حفاظت شده  هاي سيل مشخص شود كه آيا پهنه −

 .شود بندي نشان داده مي هاي پهنه  در اين صورت، محدوده حفاظت شده، در نقشه؛هستند
 .شود  طرح در گزارش تلفيق فهرست ميهاي گياهي و حيواني محدوده اي از گونه خالصه −
صورت جدول ارائه گردد و در صورت  هگير و بستر حريم ب هاي سيل  در هر يك از پهنه فهرستي از منابع آلوده كننده −

 .شود  ميبياناي در نقشة تلفيقي  هاي نقطه امكان، مكان تقريبي آلوده كننده
كه در صورت آزادسازي بستر و تغيير كاربري حريم حذف خواهند شد هايي  كننده كننده و نوع آلوده فهرست منابع آلوده −

 .شود تهيه 
 

 ها  تهيه نقشه 6-4
بندي سيل بايد داشته باشند مورد بحث  هاي حد بستر و حريم و پهنه هاي سطح آب و نقشه  شرايطي را كه نيمرخ،در اين بخش

ها  هايي كه نقشه سازي مشخصات آنها، ويژگي ها و يكسان قشهبرداري از ن  براي بهبود امكان بهره،عالوه بر اين. گيرد قرار مي
 .گردد بايد داشته باشند تشريح مي

 
  ها  نقشهمشخصات عمومي 6-4-1

براي نشان دادن .  بايد كل طول مطالعاتي را پوشش دهد،بندي سيل و نيمرخ طولي و نيمرخ عرضي سطح آب هاي پهنه نقشه
چنانچه محدوده مطالعاتي به حدي بزرگ باشد كه . هاي موجود استفاده كرد  نقشهترين مقياس گير بايد از بزرگ هاي سيل پهنه

ها، راهنماي موزاييك   بايد در گوشه باالي سمت راست نقشه،در يك نقشه نگنجد و الزم باشد كه در چندين نقشه آورده شود
 .ها ارائه گردد نمودن نقشه

 
 ها  مقياس نقشه 6-4-2

 و در 1:10000 تا 1:5000 بين 1عيين حد بستر و حريم توسط بنگاه مديريت بحران امريكابندي سيل و ت هاي پهنه مقياس نقشه
 استفاده از ،هاي سيل مطرح باشد  مطالعات تقريبي پهنهاگر. توصيه گرديده است 1:2500 هاي كوچك به مقياس مورد رودخانه

 كه عرض سيلراه يا حريم گردد طوري انتخاب ها شود مقياس نقشه توصيه مي. باشد پذير مي  نيز امكان1:25000ي ها نقشه

                                                   
شود تطبيق داده  كه معموالً در ايران استفاده مي 10كه با مضرب است،  12 مضربي از ، مقياس پيشنهادي بنگاه مديريت بحران امريكا-1

 .شده است 
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ها ممكن است با توجه به نوع كاربري اراضي حاشيه آن، الزم  در برخي رودخانه. متر نباشد  سانتي1 كمتر از ،رودخانه روي نقشه
ي سيل و بند هاي پهنه در مناطق شهري يا مسكوني، حداقل مقياس نقشه. شودهاي مختلف استفاده  هاي با مقياس باشد نقشه

 ].3[گردد  پيشنهاد مي 1:5000تعيين حد بستر و حريم
 

 گير و حد بستر و حريم  هاي سيل چگونگي تعيين پهنه 6-4-3
گير براساس  هاي سيل مرز پهنه. هايي وجود دارد  تشابه و تفاوت،گير و حد بستر و حريم هاي سيل در تعيين خط مرزهاي پهنه

 مانندشود ولي در  ترسيم حد بستر و حريم، بايد ساير معيارهاي فني  رسم ميهاي محاسبات هيدرولوژيك و هيدروليك  داده
 ابتدا چگونگي ترسيم ،در اينجا. شناسي و معيار و مالحظات حقوقي، اقتصادي و اجتماعي را نيز مورد توجه قرار داد ريخت

گونگي تعيين حد بستر و حريم س از آن چو پگيرد  بندي سيل مورد بحث قرار مي هاي پهنه گير در نقشه بندي سيل مرزهاي پهنه
 .گردد تشريح مي

 
 بندي سيل هاي پهنه گير در نقشه هاي سيل ترسيم مرزهاي پهنه 6-4-3-1

 :گير بايد مراحل زير را طي نمود هاي سيل براي تعيين مرز پهنه
ي با دوره بازگشت مورد ها محاسبات هيدروليك را براي تعيين تراز سطح آب در مقاطع مختلف براي سيالببايد ابتدا   –الف 

 حداكثر تراز ،شود چنانچه از مدل رياضي جريان غير دائم در تعيين تراز سطح آب استفاده . بحث در فصل سوم انجام داد
 .گيرد  براي آن مقطع مد نظر قرار مي،سطح آب محاسبه شده در هر مقطع

آيد بايد محل مقاطع   ميدست  بهبرداري  نقشههايي كه از طريق    روي نقشه،دشطور كه در فصل دوم بحث  همان  –ب 
 محل  اين مقاطع جديد ،سازي هيدروليكي مقاطع جديدي ميانيابي گرديده باشد چنانچه در شبيه. عرضي مشخص باشد

 .ها اضافه گردد بايد به آن نقشه
اين نقاط  . گردد خص ميدر طرفين رودخانه مشمرز جريان ) با توجه به بحث بند الف(روي نقشه در محل هر مقطع   –ج 

 .باشد  مي)  سال25هر دوره بازگشت  مثالً(نقاط ساحل رودخانه براي سيالب معين 
تراز   نقاط مياني با توجه به انحناي خطوط هم.شود با وصل كردن نقاط ساحل رودخانه، مرز پهنه سيالب معين، تعيين مي  –د 

 . يابي شود در حاشيه رودخانه بايد ميان
 

  بستر ترسيم حد 6-4-3-2
 : بايد انجام شودبراي تعيين حد بستر مراحل زير 

 ترسيم 3-2-2-5 مطابق بحث بند ،تر  سال يا دوره بازگشت باالتر يا پايين25گير با دوره بازگشت  هاي سيل مرز پهنه  –الف 
 .شود مي

  حداكثر مورد بحث در بند ييجا جابه عرض .شود  نشان داده مي»الف« اصلي روي نقشه بند  خط باالي ديواره آبراهه  –ب 
 .شود هاي رودخانه، روي نقشه نشان داده مي  راهنما در هر يك از بازه5-2-1-2



 78

 مرز ،گير مورد نظر قرار گيرد هاي آبراهه اصلي در داخل پهنه سيل  حداكثر رودخانه و خطوط ديوارهجايي جابهعرض اگر   –ج 
گير با دوره بازگشت باالتر را انتخاب نمود به  توان پهنه سيل ت ميشود در غير اين صور اين پهنه، حد بستر تلقي مي

 .عي بستر رودخانه را پوشش نمايدبي طجايي جابه آبراهه اصلي و ،طوري كه اين پهنه
 
 ترسيم حد حريم 6-4-3-3

آن و حداكثر ) طرفه پهناي يك جاده يك( متر 4 حداقل عرض حريم ؛شود حد بستر به موازات خط بستر رودخانه ترسيم مي
 استفاده از حداكثر عرض حريم توصيه ، منابع طبيعي باشدحاشيه رودخانه كاربري اراضي اگر. باشد مي) نامه مطابق آيين(متر 20
 مانند يا به طور كلي رودخانه بزرگ نباشد و اراضي حريم داراي كاربري اقتصادي بودهچنانچه رودخانه فصلي . شود مي

 . دگرد ايت حداقل عرض براي حريم توصيه مي رع،كشاورزي، صنعتي و مسكوني باشد

در صورتي كه  ارزش اقتصادي اراضي حاشيه رودخانه باال و رودخانه بزرگ باشد و نياز به احداث جاده دو طرفه در هر 
توصيه ) ناي جاده دو طرفهپه( متر 8 استفاده از عرض حريم ، اليروبي ضروري تشخيص داده شود و نگهدارييساحل آن برا

 . رددگ مي
  

 ها  مشخصات نقشه 6-4-4
 ]:9[ بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم آورده شود عبارتند از هاي پهنه روي نقشهبايد حداقل اطالعاتي كه 

ها،  ها و بزرگراه ها، جاده ها، خيابان ، كوچه، باندهاي فرودگاهي خطوط آهنمانندتأسيسات زيربنايي و خطوط حياتي  −
  ، ساحلي، سدها و ساير تأسيسات مهار سيالب و كليه عوارض مصنوعي و طبيعيها، خاكريزها، ديوارهاي گوره

  ،ها، اراضي جزر و مدي ها، خطوط ساحلي، كانال ها، بركه ها، رودخانه، درياچه  آبراههمانند طبيعيعوارض  −
  ، سال و بستر و حريم500 ، 200 ، 100 ، 50 ، 25، 10، 5هاي  گير به سيالب هاي سيل مرزهاي پهنه −
  ، محدوده خدمات شهريوها  ها، شهرستان  مرز كشور، استانمانندطوط تقسيمات كشوري خ −
 ،)و جدول مربوطه كه در گزارش تلفيق ارائه شود(برداري   نقشهنقاط نشانه −
  ، وفهرست عالئم نقشه −
  . راهنماي حاضر2-6 و 1-6هاي نقشه تلفيقي مذكور در بندهاي  پوشاني هم −

 ] :9[شود  بندي توصيه مي هاي پهنه نشان دادن موارد زير روي نقشه ،باالعالوه بر موارد 
  ،هاي شهري خطوط بلوك −
  ،نقاط ترازيابي شده −
  ، وخطوط مربوط به محل مقاطع عرضي −
  . ديگر يا مناطق نظامي و ممنوعههايهاي اراضي كشور محدوده −
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 مشخصات و مقياس پروفيل هاي طولي و عرضي  6-4-5
 :گردد تهيه ميتر  يا بزرگ 3Aايد شامل مشخصات زير باشد و معموالً روي كاغذ هاي طولي و عرضي ب پروفيل
 ، سال500 و 200 ، 100 ، 50 ، 25،  10، 5، 2هاي با دوره بازگشت  تراز سطح آب سيالب −
 ،از رودخانه اصلي در رودخانه فرعيخط برگشت آب  −
 ،)در صورت وجود(هاي مستند با ذكر تاريخ رخداد سيالب  خط داغاب −
  ، وهاي مقاطع محل مقاطع عرضي، اتصال و انشعاب رودخانه و كليه سازه −
  .ها ها و زير عرشه پل تراز باالي عرشه پل −

 در فهرست عالئم توضيح داده ، و نقطه شروعهاز محل عارضه طبيعي يا مصنوعي مشخص، شروع شدبايد پروفيل طولي 
، 1:20، 1:10ها  مقياس قائم پروفيل. شود گيري مي تر رودخانه اندازهي، بسفاصله طولي پروفيل روي خط مركزي كانال اصل. شود

 ].9[گردد   انتخاب مي1:25000يا 1:5000،  1:2000، 1:1000 مقياس افقي آنها ،1:500و1:200، 1:100
 

 هاي جديد هاي قبلي با تعيين حد بستر و حريم چگونگي انطباق تعيين حد بستر و  حد حريم 6-5
 سه حالت زير ،باشدنياز بالً تعيين بستر موردي و كلي صورت گرفته باشد و به تعيين حد بستر جديد  ق،اگر در يك رودخانه

 :محتمل است
يعني تفاوت حدود تعيين شده در حد  . باشد داري با حد بستر جديد نداشته حد بستر تعيين شده قبلي تفاوت معني: حالت اول
 .هاي جديد باشد خطاي نقشه
 سطح بستر جديد زير مجموعه سطح بستر ،تر از حد بستر جديد باشد و به نوعي تعيين شده قبلي وسيعحد بستر : حالت دوم
 .قبلي قرار گيرد
نوعي سطح بستر قديم زير مجموعه سطح بستر  هتر از پهنه بستر قبلي باشد و ب پهنه بستر تعيين شده جديد وسيع: حالت سوم
 .جديد قرار گيرد

 ،مبنا قرار دادرا بايد  حد بستر جديد ،در حالت سوم. توان استفاده نمود ستر تعيين شده قبلي را مي حدود ب،در حالت اول و دوم
 .پرداخت نمودرا  خسارت واردهاند  شده بستر هشان شامل محدود ولي به مالكيني كه در تعيين حد بستر جديد اراضي

 
 تطبيق ميداني حد بستر و حريم تعيين شده  6-6

هاي تهيه گرديده، با شرايط طبيعي رودخانه تطبيق داده شود و در   نقشهبايد بستر و حريم تعيين شده،  نهايي حد  بررسيبراي
، با توجه به شرايط بستر رودخانه و حاشيه آن و با در نظر گرفتن شده تغييرات الزم در حد بستر و حريم تعيين ،صورت لزوم

 .معيارهاي فصل پنجم اعمال گردد
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 د چگونگي آزاد سازي و رفع تجاوزات صورت گرفتهتهيه پيشنهاد در مور 6-7
 جزو ،اين بخش. باشد  در حريم رودخانه مي،هاي كاربري آخرين گام تعيين حد بستر و حريم آزادسازي بستر و اعمال محدوديت

ي اي امور اجرايي آن را به كمك نيروي انتظامي پيگير  كه بخش مرتبط در شركت آب منطقهاستكارهاي حاكميتي دولت 
هاي كلي  توصيه. نمايد ي مهاي اجرايي را پيشنهاد  راهكاري،كند كننده با شناختي كه از منطقه پيدا مي ولي گروه مطالعه. نمايد مي

 :تواند مورد استفاده قرار گيرد زير مي
نجام است  تابلويي با مضمون اينكه تعيين حد بستر و حريم اين رودخانه در حال ا،برداري  عمليات نقشهپايانپس از  −

تواند باعث ركود خريد و فروش  اين تابلو مي. كلي از رودخانه و عوارض عمومي منطقه نصب گردد با يك نقشههمراه 
 .اراضي بستر بر حريم گرديده و در مراحل بعدي امكان اجرايي كردن تعيين حد و بستر و حريم را افزايش دهد

 .هاي اجتماعي اجراي طرح بهتر فراهم گردد  آغاز شود تا زمينههاي عمومي آزادسازي بستر از امالك دولتي و ارگان −
 .ها، بخشداري و ثبت اسناد كامالً روشن باشد تا اجراي طرح را آسان نمايد نقشه و توضيحات نقشه ارسالي به شهرداري −
ت تفصيلي و  مطالعا،ها مكاتبه گردد تا در طرحو شهرسازي  با وزارت مسكن ،در مورد محدوديت كاربري اراضي حريم −

 .مد نظر قرار گيرد هادي  شهرها
ها  نهادمكان از اين اال تيتا حآزادسازي بستر استفاده شود و منظور  ، بهحداكثر استفاده از شوراهاي روستا، محله و شهر −

 . براي آزادسازي بستر كمك گرفته شود،جاي نيروي انتظاميه ب
ها يادآوري  گذاري و زندگي در بستر رودخانه  ساختمان، سرمايه خسارت احداث،در آگاهي عمومي يا مكاتبه با مالكين −

 . و هشدارهاي الزم به طور واضح و ساده ارائه گرددشده
 

 هاي مرزي مسائل خاص تعيين حد بستر و حريم رودخانه 6-8
حل اين . استبرداري از رودخانه  ي و نقشهيهاي صحرا آوري داده  جمع،هاي مرزي عمده مشكل حد بستر و حريم رودخانه

 از طرف ديگر در ؛باشد هاي مختلف وزارت خارجه، مرزباني نيروي انتظامي و سازمان آب مي نهاد مستلزم هماهنگي بين ،مشكل
توان از دقت   مي، هماهنگي با كارفرماهدر صورت نياز ب.  هماهنگي با كشور همسايه ضروري است،برداري بازديد و هنگام نقشه

 موجود نيز استفاده كرد و حد بستر و حريم را 1 :25000هاي  رداشت مقاطع از نقشه براي مثال با بهاي مورد نياز كاست و نقشه
 :گردد هاي مرزي توصيه مي  نكات زير در تعيين حد بستر و حريم رودخانه،طور كلي به. تعيين نمود

توان با برداشت مقاطع و  براي مثال مي ؛برداري را كاهش داد  حجم عمليات نقشه،هاي موجود بايد با استفاده از نقشه -الف 
 مسلماً خطاي تعيين حد بستر در اين . نمودنظر صرف از برداشت پالن ،هاي موجود تلفيق نقاط برداشت شده با نقشه

 .  اخذ گردداز قبلاي بايد   كه توافق شركت آب منطقه،يابد صورت افزايش مي
 تعيين ضريب زبري هيدروليكي و ،ه از سمت مقابل رودخانهي به ويژيهاي صحرا  داده به علت مشكالت تهيه  -ب 

زبري بايد مكان تا حد ااي  هاي هوايي و تصاوير ماهواره با استفاده از عكس. هاي هندسي دشوار است مشخصه
 اطالعاتي در مورد ،ها و تصاوير  از اين عكسدر ضمن. تعيين نمودرا هيدروليكي بستر و دشت سيالبي طرف مقابل 

 .  ها قابل استخراج است  گورهمانندايي ه سازه
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 ولي ،گردد  سيالب توصيه ميبدهسازي هيدورلوژيكي براي تعيين   استفاده از شبيه،سنجي در صورت فقدان ايستگاه آب  -ج 
 . هاي موجود ضروري است واسنجي با استفاده از داغاب

 .هاي مرزي ضروري است دن ميله نشان دا،نقاط نشانه عالوه بر ،هاي تعيين حد بستر در نقشه  -د 
با كشور ، بايد گردد اي كه به محدودسازي جريان رودخانه مرزي منجر مي بايد توجه داشت كه براي احداث هرگونه سازه  –هـ 

سازي در حريم   در خصوص ديواره،نامه  آيين10از ماده گردد تا حد امكان   توصيه مي،بنابراين. دشوهمسايه هماهنگي 
 . وداستفاده نش

 

 گذاري ي و عالمتگذار نشانه 6-9
ها  نشانه .گردد ها مشخص مي نشانههاي نصب   محل،هاي تعيين حد بستر و حريم رودخانه پس از تعيين حد بستر، روي نقشه

 . و عرض حريم نوشته شودنشانهشماره بايد ها  نشانه روي .شوند مي هستند كه روي مرز بستر و حريم رودخانه نصب مييعال
در تعيين محل . هاي اجرايي آن به پيوست راهنما ارائه شده است  پيشنهاد كرده كه نقشه1نشانه نوعندسي رودخانه دو دفتر مه
 :نكات زير مورد توجه قرار گيرد، بايد ها نشانه
 .  قبلي و بعدي ديده شودنشانه ،نشانهاز هر بايد  −

براي . خطاي قابل قبولي با خط مستقيم جايگزين كردخط حد بستر را بتوان با بايد  متوالي، نشانهدر فاصله بين دو  −
حداكثر به بايد كند،   را به هم وصل مينشانهفاصله حد بستر و خط مستقيمي كه دو ، اينكه حداكثر خطا محدود گردد

 . محدود گرددنشانهعرض بستر رودخانه و در بازه بين دو % 1
 .  برابر افزايش دادها  را تا دو نشانهتوان تعداد  هاي مسكوني مي در محل −
 .باشد برابر عرض رودخانه 10 برابر عرض بستر رودخانه و حداكثر ، بايدنشانهداقل فاصله بين دو ح −

جايي پيچانرودها ناپايدار  هاي رودخانه يا جابه هايي كه مرز بستر رودخانه به علت فرسايش كناره هاي رودخانه در بازه
ها، محدوده  نشانهريم رودخانه نصب نمود ولي بايد با ذكر عرض حريم و توضيح الزم روي ها را در حد ح نشانهتوان  باشد، مي مي

 .حريم و بستر را مشخص نمود
 

                                                   
 . ده استجاي نشانه استفاده ش هاي دفتر مهندسي رودخانه از واژه رپر به  در نقشه- 1
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  و حد بستر  و حريم رودخانهبندي سيل ي پهنهها نقشهكاربرد  -7
ورد اشاره در اين يك از عناوين م هر. گردد  كاربردهاي مختلفي دارد كه در اين فصل تشريح مي،بندي سيل ي پهنهها نقشه
 فقط كاربرد ،فصلاين  ولي در است مستلزم تهيه يك راهنماي مستقل ، بيمه خسارات سيل و مديريت بحرانمانند ،فصل
 . بندي به اختصار پرداخته شده است ي پهنهها نقشه
 

  سيالبدشت  و توسعه در مديريت و حد بستر و حريمبندي سيل ي پهنهها نقشهكاربرد  7-1
مديريت سيالبدشت به وضع قوانين و .  اراضي را كاهش داديگير هاي ناشي از سيل توان خسارت  مي،بدشتبا مديريت سيال

بندي   فقط كاربردهاي پهنه، بخش از راهنما ايندر. داردنياز هاي اجرايي و سازماندهي دستگاه اجرايي مناسب نامه آيينتدوين 
 به ،گير هاي سيل يك از پهنه هاي مجاز و غيرمجاز هر ربريمشخص نمودن كا. شود يسيل در مديريت سيالبدشت بحث م

 حتيها  نامه آييناين قوانين و .  به كشور ديگر تغيير نمايدياز كشورممكن است دارد كه بستگي هاي اجرايي  نامه آيينقوانين و 
 ي بهگير  اراضي را از نظر سيل،يكابنگاه مديريت بحران آمرباشد ولي عموماً  هايي مي داراي تفاوتهاي مختلف آمريكا  در ايالت

 :نمايد  ميبندي طبقه چهار دسته زير
 ارائه  ششمسال است كه تعريف هيدروليكي آن در فصل گير با دوره بازگشت صد بخشي از پهنه سيل: 1اراضي سيلراه −

نع در مقابل ايجاد ما. هاي آن خيلي محدود است كاربري. شود اراضي با خطر باالي سيالب محسوب مياز گرديد و 
 بستر رودخانه داراي شرايط مشابه اراضي سيلراه از نظر ،نامه ايران  در آيين.باشد ميسيالب در اين پهنه ممنوع 

  .باشد هاي كاربرد مي محدوديت كاربردهاي مجاز و

 ع كردهايجاد مانسال است كه در مقابل سيالب  گير با دوره بازگشت صد بخشي از پهنه سيل: 2اراضي حاشيه سيالب −
 نامه آيين حريم رودخانه نيز در .شوند ميها ضد سيل  ها، سازه  عالوه بر رعايت محدوديت،هاي مختلف ولي در كاربري

 .باشد مشابهي ميتقريباً ايران داراي شرايط 

 . باشد هاي صد و پانصد سال مي گير با دوره بازگشت پهنه مابين مرز سيل: اراضي با خطر متوسط سيل −

 باال، عالوه بر موارد .شود سال گفته مي گير با دوره بازگشت پانصد به اراضي خارج از پهنه سيل: طر كم سيلاراضي با خ −
هاي مجاز حريم  بديهي است كه كاربري. شود نامه ايران بحث مي هاي مجاز بستر و حريم آيين  كاربري،در اين بخش

 و در تعيين كاربرهاي فتههاي روستاها مورد توجه قرار گر حهاي شهرها و طر گير بايد در طرح هاي سيل  رودخانه و پهنه
بديهي است پس از تصويب طرح تفصيلي و هادي، .  با طرح هادي مورد استفاده قرار داد ومجاز اراضي در طرح تفصيلي

 .رعايت كاربرهاي تعين شده الزام قانوني خواهد داشت

                                                   
1 - Flood way 
2 - Flood Fringe 
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 سيلراه  7-1-1
 در مواردي ،يدطور كه در فصل پنجم بحث گرد همان.  دارد زيادي مشابهته  ايراننام با كاربري بستر در آيين، كاربري سيلراه

توان از   مي، ساله تعيين بستر رودخانه مشكل ساز باشد25 استفاده از سيالب  ،كه به علت شيب كم اراضي حاشيه رودخانه
هاي مجاز و   اخذ گردد بنابراين در اينجا كاربرينامه مورد بحث آيين مجوز قانوني بايدولي . سيلراه به عنوان  بستر استفاده كرد

هاي مجاز و غير مجاز   بديهي است در صورت استفاده از سيلراه به عنوان بستر رودخانه، كاربري.شود ث ميحغير مجاز سيلراه ب
 . هاي كشورمان مورد استفاده قرار گيرد همنا مطابق آيينبايد بستر رودخانه 

 :پذيرد با توجه به دو شرط اساسي زير صورت مي ،ر قوانين امريكاداستفاده از اراضي سيلراه 
 ، وعدم ايجاد مانع در مقابل جريان −

 . دارندپايينهايي كه خسارت  كاربري −

 
  سيلراه اراضيهاي مجاز  كاربري 7-1-1-1

 :خواهد بود  يا توقف روزانه شهروندان نباشد مجاز مشروط بر اينكه  همراه با سكونت ،هاي زير از اراضي سيلراه كاربري
ننمايد مانع  علوفه و هرگونه كشاورزي كه در مقابل جريان ايجاد   سبزيجات،  كشت غالت،مانندهاي كشاورزي  استفاده −

 . و خسارت به آنها از نظر اقتصادي باال نباشد

 جريان ايجاد  مشروط به اينكه در مقابل، پاركينگ موقت و سكوي تخليه بارماننداي  استفاده صنعتي و تجاري غير سازه −
 . ننمايدمانع 

 ماهيگيري ،  ي گلف، تنيس، گردشگاه، فوتبال و اسكيت،ها زمين مانندهاي تفرجگاهي خصوصي و عمومي  استفاده −
 .شكار و غيره

 . به برداشت شن و ماسه از رودخانهمعادن شن و ماسه با رعايت ضوابط مربوطه −

  .كله سدهاي انحرافي و اسمانندهاي متقاطع رودخانه  سازه −

  . خيابان، جاده و پلمانندهاي عمومي  استفاده −

متر  سانتي 5به تراز سيالب بيش از   مشروط بر اينكه همراه با سكونت انسان نباشد و1هاي باز  تاريخي و سازهبناهاي −
االي تراز سيالب بايد ب) بدون ديوار(هاي باز   حرارتي و برقي سازه سامانه.ها كامالً مهار شده باشند اضافه ننمايد و سازه

 .نصب شوند

 شده باشند و به تراز آبداشته يا ضد حفاظت ر مقابل سيل دتأسيسات زيربنايي مثل پل و جاده مشروط به اينكه  −
 . اضافه ننمايندمتر  سانتي3سيالب بيش از 

 

                                                   
1 - Open structures 
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 هاي منع شده  كاربري 7-1-1-2
 : ]9[ اند هاي زير در سيلراه منع شده كاربري
  ، تجاري و غيره،ي، صنعتياحداث هرگونه ساختمان مسكون −

  ،زيست نمودن هرگونه مواد سوختي و شيميايي آالينده محيط انبار −

  ، واحداث هرگونه چاه آب آشاميدني −

 .لهتخليه و انبار نمودن هرگونه زبا −

 
 حاشيه سيالب  7-1-2

اشغال آن توسط باشد كه استفاده از آن و  اله ميس گير سيالب با دوره بازگشت صد  بخشي از پهنه سيل،حاشيه سيالب
 با رعايت مشخصات و شرايطي كه شرح ،هاي مختلف زير كاربري .ها و مشخصات زير آزاد است  با رعايت محدوديتها ساختمان

 : ]9[ شود مجاز است  ميداده
تواند در تراز  ميغير مسكوني  و همكف نزيرزمي.  متر باالتر از تراز سيالب باشد1كف طبقه مسكوني : كاربري مسكوني −

 . ساخته شود1آب مشروط بر اينكه ضد ،يالب قرار داده شودس

 قبل از اعمال ، مگر اينكه ساختمان و جاده دسترسي آن، باالي تراز سيالب ساخته شودها ساختمان  و هاي ارتباطي راه −
 . نشاني تضمين عمليات نجات بنمايد مديريت سيالبدشت موجود باشد و آتش

 مشروط بر اينكه عمق آب ، پاركينگ و انباري در حاشيه سيالبمانندمسكوني ي ها ساختماناحداث بناهاي فرعي  −
 .  متر بر ثانيه باشد مجاز است6/0متر و سرعت جريان كمتر از   سانتي60كمتر از 

 . ي مسكوني استها ساختماني تجاري مثل بناهاي فرعي ها ساختمانشرايط احداث : هاي تجاري ساختمان −

 . گردند شوند يا حفاظت مي تا تراز سيالب ضد آب مي: ورزيي صنعتي و كشاها ساختمان −

 .شوند  باالي تراز سيالب ساخته مي :هاي فرآيند انواع مواد اوليه و صنعتي بارها و كارخانه −

هاي فرعي ممكن است زير تراز سيالب ساخته شوند و  خيابان. شوند تا تراز سيالب ضد آب ساخته مي: ها ها و پل خيابان −
 .ندضد آب نشو

 .شوند تا تراز سيالب ضد آب ساخته مي:   فاضالب و چاه آبسامانه −

 .  احداث آن در حاشيه سيالب ممنوع است :محل دفع زباله −

گير با دوره بازگشت صد سال خالي از هرگونه   در صورتي كه پهنه سيلاند كرده توصيه ،هاي آمريكايينامه آيينبرخي از 
 .حفاظت محيط زيست خالي از هرگونه كاربري نگهداري گرددبراي  به صورت طبيعي ،د و توسعه نيافته باشودهمستحدثات ب

 

                                                   
  مقاوم در مقابل آب -1



 85

 پهنه خطر متوسط سيل  7-1-3
 در ، تا در پهنه با خطر كم در نظر گرفته شوداند  توصيه گرديده  اكيدا4ً-1-7 در بند هايي كه ها به غير از كاربري كليه كاربري

 .باشند پهنه خطر متوسط سيل مجاز مي
 
 طر كم سيل پهنه خ 7-1-4

هاي نيز در اين پهنه   كاربري ساير بديهي است استفاده از؛شود كه در اين پهنه واقع گردند  توصيه مي  اكيداً،هاي زير كاربري
 :باشند مجاز مي

  ، نيروگاه برق  وهاي آب خانه  مثل تصفيه :تأسيسات حياتي −

  ،ا، ستاد مديريت بحران و غيرهه ، بيمارستاننشاني  آتشمانند: ي امدادي و انتظاميها ساختمان −

  ، وها و خانه سالمندان ي خاص مثل مهد كودكها ساختمان −

محيطي  گيري آنها خطرات بهداشتي و زيست ي تحقيقاتي و صنعتي كه ارزش حياتي داشته باشند و يا سيلها ساختمان −
 . ناپذير را موجب گردند جبران

 
 بستر و حريم رودخانه 7-1-5

از را نامه مواردي   آيين،طور كلي به. گردد  كشورمان  بحث مينامه آيين طبق ،مجاز بستر و حريمهاي   كاربري،در اين بخش
گونه دخل و تصرف در بستر و حريم رودخانه   هر،طور كلي ممنوعيت و محدوديت كاربري براي بستر و حريم ذكر كرده ولي به

گردد  گردد مواردي كه به نظر كارشناسي ارجاع مي  توصيه مي، در اين رابطه؛را منوط به نظر كارشناس وزارت نيرو دانسته است
موارد از كاربري بستر رودخانه آن بدين ترتيب كه . ممنوع سيلراه و حاشيه سيالب، تعيين گردد هاي مجاز و با استناد از كاربري

 موارد مجاز ،ردد و به طريق مشابهبه نظر كارشناس واگذار گرديده براساس موارد كاربردي مجاز و غير مجاز سيلراه توصيه گكه 
 .و غير مجاز حاشيه سيالب در تعيين موارد مجاز و غير مجاز حريم رودخانه مورد استفاده قرار گيرد

  
 هاي مجاز و ممنوع بستر كاربري 7-1-5-1

تر رودخانه را مجاز  استفاده از بسنامه آييندر مواردي كه .  تعيين گرددنامه آيينهاي مجاز و ممنوع بستر بايد به استناد  كاربري
موارد بند . هاي مجاز استفاده نمود ندارد را براي كاربريمغايرت  نامه آيين اين راهنما كه با 1ـ1ـ1ـ7 بايد موارد بند ،شمرده است

ي هاي مجاز و ممنوع و بندها  در موارد كاربرينامه آيينبا بررسي .  اين راهنما را نيز بايد كاربري ممنوع اعالم نمود2ـ1ـ1ـ7
 :بندي نمود  جمع را زيرنكاتتوان   مي، اين راهنما2ـ1ـ1ـ7 و 1ـ1ـ1ـ7

صورت اجاره مجاز  اي به نامه كشت موقت در بستر رودخانه را با كسب موافقت قبلي و كتبي شركت آب منطقه  آيين-الف 
ازه كشت موقت داده دهد اج را تشكيل مي) 1(شود آن بخش از بستر رودخانه كه آبراهه اصلي  توصيه مي. شمارد مي

 تا 2گردد كه اين بده معموالً دوره بازگشتي بين   پر غرقاب مي، علت آن اين است كه آبراهه اصلي با بده مقطع؛نشود
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كشت موقت به مجاورين رودخانه براي گردد،  آن بخش از بستر رودخانه كه در دشت سيالبي واقع مي.  سال دارد10
 .اي سلب مسئوليت گردد  از سازمان آب منطقه، در مورد خسارت سيل،هنام اجاره داده شود ولي در اجاره

، مالكيت اراضي بستر ملي بوده و در اختيار جمهوري اسالمي نامه آيين 1 قانون توزيع عادالنه آب و ماده 2ماده براساس   -ب 
 اين راهنما براي بستر رودخانه 1ـ1ـ1ـ7راه مندرج در بند هاي مجاز از سيل  دسته از كاربريبنابراين آن. ايران قرار دارد

 سدهاي انحرافي و ساير مانندهاي دولتي  كاربري. بردار ايجاد ننمايد ه مناسب است كه حق مالكيت خصوصي براي بهر
 و ها ها توقف حيوان هاي عمومي كه با سكونت انسان  تفرجگاه. باشد برداري از منابع آب مجاز مي  بهرهبرايهاي آبي  سازه

 شامل بايد نها بايد مالكيت دولتي داشته باشد و طرح تفرجگاه  اين تفرجگاه. دنبال نداشته باشد نيز مجاز است هرا بخودرو 
احداث هر فضايي كه سرپوشيده بوده و امكان استفاده از آن هنگام . مانع در مقابل جريان باشدو يا هرگونه ايجاد اعياني 
بايد از ، پس سازد  د خطرساز بوده و امكان توقف افراد را هنگام سيالب محتمل ميعنوان سر پناه را فراهم ساز بارندگي به

ها  نصب تابلو خطر هنگام بارندگي در اين تفرجگاه.  يا هر كاربري ديگر جلوگيري كرد،ها احداث آنها در اين تفرجگاه
 .توسط سازمان متولي و متصدي تفرجگاه،  ضروري است

نظر  به. شمارد صورت اجاره و كاربري كشت موقت را مجاز مي امكان استفاده از اراضي بستر به فقط ،نامه  آيين7ماده   -ج 
 13ماده .  در رابطه با استفاده بخش خصوصي از اراضي تعيين تكليف نموده است،نامه آيينرسد كه اين ماده  مي
هاي و  هاي دولتي، شهرداري سات و شركت، موس)غير از وزارت نيرو به(ها  ستفاده ساير وزارتخانها بر  ناظرنامه آيين

 آمار آنها را مكلف به كسب موافقت كتبي و قبلي از وزارت نامه آيينباشد، كه  هاي وابسته به دولت مي ها و نهاد سازمان
. ستهاي دولتي از اراضي بستر را با شروطي فراهم ساخته ا  امكان استفاده ساير ارگاننامه آييناين  بنابر. نيرو كرده است

 :هاي عمومي زير را صادر نمايد  مجوز كاربري،هاي الزم تواند پس از بررسي اي ذيربط مي شركت آب منطقه
 .ايجاد ننمايدمانع  مشروط بر اينكه در مقابل جريان ،بار موقت پاركينك و سكوي تخليه −
 .دكنايجاد نمانع بل جريان  و در مقاه ايجاد نشداي  مشروط بر اينكه سطح سر پوشيده،تفرجگاه عمومي و فضاي سبز −
 مشروط بر اينكه سطح سر پوشيده و جايگاه ويژه تماشاگران نداشته ، زمين فوتبال، تنيس و غيرهمانندزمين ورزشي  −

 پس از بازي توسط استفاده ،رود بردگي  آنها مي ايجاد نشود و نيز تجهيزاتي كه امكان سيلمانع باشد و در مقابل جريان 
منظور . هايي كه زمان تمركز كوتاهي دارند ممنوع است اين كاربري در رودخانه. تخليه گرددگان از بستر  كنند

 . ندارد امكان تخليه افراد و تجهيزات وجود ، كه به علت كوتاه بودن زمان تمركزاستماسوله رودخانه  مانندهايي  رودخانه
 .ايجاد نشودمانع  در مقابل جريان  نداشته باشد و1 مشروط بر اينكه سطح سرپوشيده و اردوگاه،گردشگاه −
 ،باشد نامه، ايجاد فضاي سبز عمومي همراه با درختكاري با اخذ مجوز قبلي از وزارت نيرو مجاز مي  آيين13مطابق ماده  −

از آنجا كه حفاظت پوشش درختي موجود . كه ضريب زبري مربوطه در تعيين حد بستر و حريم منظور گرددناي مشروط بر
ها در مقابل فرسايش سواحل رودخانه باشد، با  تواند يكي از راهكارهاي پايدار حفاظت برخي از رودخانه مييا ايجاد آن 

افزايش ضريب زبري به . باشد ها قابل توصيه مي منظور نمودن اثر آن در ضريب زبري جريان در بعضي از رودخانه
                                                   

1- Camping 
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 ، اراضي حاشيه رودخانه از نوع اراضي منابع ملي باشد بنابراين در جاهايي كه،گردد افزايش پهنه بستر و حريم منجر مي
 .توان بستر و حريم را با توجه به ضريب زبري پوشش درختي تعيين نمود مي

هاي ثابت و غير   مشروط بر اينكه بخش،معادن شن و ماسه با رعايت ضوابط مربوط به برداشت شن و ماسه مجاز است −
 .بردار مكلف به تخليه بستر و حريم هنگام سيالب باشد نه مستقر شود و بهرهسيار تجهيزات خارج از بستر و حريم رودخا

 مشروط بر اينكه در مقابل بده سيالب دوره بازگشت تعيين حريم ايجاد ،احداث خيابان، جاده و پل متقاطع با رودخانه −
 .ننمايدمانع 

. انه با كسب موافقت وزرات نيرو بالمانع است عبور خطوط نفت، گاز و غيره از بستر رودخ،نامه آيين 12مطابق بند   -د 
. باشد  موافقت منوط به قبول مسئوليت حفاظت آن خطوط توسط دستگاه ذيربط و عدم ايجاد مانع در مقابل جريان مي

رسد كه چون امكان نشت از خطوط نفت و گاز و فاضالب وجود دارد، فقط امكان عبور  نظر مي  نكته ديگر الزم بهبيان
گردد تا احتمال رخداد  ميشود و عبور موازي رودخانه در محدوده بستر و حريم منع  ميا رودخانه مجاز شمرده متقاطع ب

 .دسربحداقل به محيطي  حوادث زيست
 : رسد نظر مي هاي زير ضروري به  منع كاربري، قانون توزيع عادالنه آب2 ماده 4 و3هاي  با توجه به تبصره  -هـ 

 ، مسكوني، صنعتي، تجاري و غيرهگونه ساختمان احداث هر −
 ،گونه مواد شيميايي، نفتي و آالينده محيط زيست ذخيره هر −
 ،احداث چاه و ايستگاه پمپاژ −
 ،تخليه هرگونه زباله −
 ، ونيروگاه حرارتي و اتمي −
ر مقابل د  بدون اينكه مانعي،احداث پل؛ البته كه زمان تمركز كم باشد ممنوع است در صورتي» د«هاي مجاز بند  كاربري −

 .باشد  مجاز مي،جريان ايجاد نمايد
 

 هاي مجاز حريم رودخانه كاربري 7-1-5-2
 تعريف شده نامه آيين 1در ماده ،  قانون توزيع عادالنه آب مورد اشاره واقع گرديده2 ماده 4 و 1حريم رودخانه كه در تبصره 

تواند مالكيت غير دولتي داشته  شود كه مي ل ميمتر را شام 20 تا 1 حريم، اراضي اطراف رودخانه به عرض نامه آيينطبق . است
بنابراين مالكيت . برداري از رودخانه در نظر گرفته شده است باشد ولي به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت و بهره

براساس . خانه نگرددبرداري از رود   ولي كاربري بايد طوري باشد كه مانع حفاظت و بهرهبودهتواند غير دولتي  اراضي حريم مي
هاي مشروط حريم رودخانه را  توان كاربري  براي حاشيه سيالب مي2-1-7اين ماده قانوني و شرايط فني مندرج در بند 

 : بندي نمود صورت زير جمع هب
 شركت آب گونه اعياني اعم از اشجار و غيره را در حريم رودخانه به صالحديد  هرقلع و قمع امكان نامه آيين 6ماده   -الف 

    اوالً:گردد  دو موضوع استنباط مي،نامه آييناز اين ماده . اي براي استفاده در مورد آب و برق واگذار كرده است منطقه
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اي الزم بداند  كه شركت آب منطقه  ثانياً در صورتي،شمارد  براي استفاده حريم در امور آب و برق را مجاز ميقلع و قمع
 توصيه ، به دو موضوع زيرتوجهبا . اقدام نمايد قلع و قمعتواند براساس مقرارت مربوطه به  يالذكر م براي استفاده فوق

 : اراضي به حداقل ممكن رسانده شوند قلع و قمعسطح حريم يا حداقل سطح كه شود  مي
باشند و  يا تفرجگاهي اراضي مرغوب مي كشاورزي از نظرمالكيت خصوصي داشته باشد و معموالً تواند  مياراضي حريم  −

هاي اجتماعي ممكن است به اقتصاد منطقه  هاي ايجاد شده در استفاده اين اراضي عالوه بر تنش ممنوعيت و محدوديت
 .نيز خسارت وارد نمايد

 درختان در قطع .هاي رودخانه يا دشت سيالبي كمك نمايد تثبيت كنارهبه تواند   مي، درختكاريمانندها  برخي از كاربري −
ها ممكن است ناپايداري در رودخانه را افزايش دهد كه اين موضوع با اهداف قانون توزيع عادالنه آب  انهبرخي از رودخ

 .ها مغايرت دارد در حفاظت از رودخانه
گردد فقط در مواردي كه امكان استفاده از بستر خشك رودخانه براي دسترسي به بستر وجود نداشته  بنابراين توصيه مي

 و به عنوان مسير ه متر در حاشيه بستر در نظر گرفته شد7 تا 4 جاده يك بانده به عرض ،ت رودخانه بسته به اهمي،باشد
 ، بايد هاي اصلي و فرعي موجود منطقه نيز مسيرهاي عمود به رودخانه از راه. دسترسي و حريم رودخانه منظور شود

 .عنوان دسترسي به جاده حاشيه رودخانه تعيين شود به
برداري از  هاي مناسب دسترسي و بهره اينكه معبر دشگري و تفرجگاهي براي حريم مجاز است مشروط بركاربري گر  -ب 

 .اي آب ذيريط باز باشد  براي سازمان منطقه،رودخانه
هاي   در طرح،شود عنوان پهنه پر خطر محسوب ميه ه بكساني در حريم رودخانه به علت اينهاي تجمع ان احداث محل  -ج 

هاي فعلي، وزارت نيرو مسئوليتي  نامه آيينولي براساس قوانين و . هاي هادي روستاها منع گردند ا و طرحتفضيلي شهره
طرح تفصيلي شهري به تصويب شورايعالي از  يعنوان بخشه  بباالكه محدوديت  در صورتي. در اين خصوص ندارد

 .ها خواهد بود اي آن با شهرداريگردد كه مسئوليت اجر  امكان اجرايي نمودن آن فراهم مي،شهرسازي برسد
در محدوده حريم ،  اين راهنما به صورت مشروط مجاز شمرده شده1-5-1-7بند » د«و » ج«كليه مواردي كه در مورد   -د 

 .  نبايد مانع دسترسي به بستر رودخانه گردد،ها اين كاربري. شود تأسيسات ضد آب ساخته شود  توصيه مي وليمجاز است
اختمان، چاه و استفاده پمپاژ مشروط به ضد آب كردن مجاز است و نيز اين تأسيسات نبايد موجب عدم احداث س  -هـ

 .دسترسي به بستر رودخانه گردند
خانه فاضالب و محل دفع  ثبيت فاضالب، تصفيهتاحداث كارخانه و انبار موارد شيميايي، نيروگاه حرارتي، اتمي و بركه   -و 

 است كه مانع كمال انتقال از آب نامه آيين 1 ماده ،دخانه ممنوع است و استناد قانوني آنگونه زباله در حريم رو هر
 .گردد و ممكن است آلودگي براي رودخانه ايجاد  نمايد رودخانه مي

 
 بندي سيل در اقدامات مقابله با سيل  ي پهنهها نقشهكاربرد  7-2

 :استاقدامات مقابله با سيل شامل موارد زير 
  ،بله اضطراري با سيلتدوين طرح مقا −
 ،هشدار سيالباحداث سامانه  −



 89

 ، و و اجراي آنتخليه مناطق سيل زدهتهيه طرح  −
 .كمك رساني اضطراري و امداد −

 . گردد يك از موارد مقابله با سيالب اشاره مي بندي سيل در هر ي پهنهها نقشه فقط به كاربردهاي ،كه در راهنماي حاضر
 

 سيل تدوين طرح مقابله اضطراري با  7-2-1
 :بندي سيل را در موارد زير استفاده كرد ي پهنهها نقشهتوان   مي،هاي مقابله اضطراري با سيل در تدوين طرح

احمر و ستاد   امدادهاي پزشكي، هالل نشاني،  آتشمانند كليه مراكز امدادرساني ،بندي سيل ي پهنهها نقشهبا استفاده از  −
 مراكز امدادي و ، هنگام رخداد سيالب،در اين صورت. ب احداث نمودحوادث غيرمترقبه را در پهنه با خطر كم سيال

 . شدپذير خواهد  يريت بحران امكان خارج از محدوده خطر خواهد بود و مد،مديريت بحران

 را مشخص نمود و گير سيلهاي  يك از پهنه توان جمعيت در خطر هر  مي،بندي سيل ي پهنهها نقشهبا استفاده از  −
پس از انتخاب . گير بررسي نمود يك از مناطق سيل ف عمليات امدادرساني و نجات را براي هرسناريوهاي مختل

 .هاي اجرايي عمليات نجات و امدادرساني را تدوين و مهيا نمود سازماندهي و دستورالعملتوان  ميترين سناريو،  مناسب

 
 ب  مقابله با سيالهشدار سيالب در   بندي و سامانه هاي پهنه كاربرد نقشه 7-2-2

ريوهاي ممكـن رخـداد سـيالب     بر اسـاس سـنا  يهاي مختلف  طرح، براي مقابله با سيالب   ،دشبحث   1ـ2ـ7طور كه در بند      همان
گيـر را از روي    هاي سـيل   توان پهنه    مي ،شود هاي هيدرومتري كه به ستاد مديريت بحران گزارش مي          براساس داده . شود تهيه مي 

گيـر متمركـز     عمليات مقابله با سيالب روي مناطق حساس پهنه سـيل    ،در اين صورت   ؛بندي سيل مشخص نمود     ي پهنه ها  نقشه
 .گردد مي

بيني   با پيش، در اين صورت   .تري داشته باشد   تواند كارايي مناسب    مي ،بندي سيل به همراه سامانه هشدار سيل        ي پهنه ها  نقشه
ا تعيين و پيش از رخداد خسارت، اقدامات مقابله بـا سـيالب   گير متناظر با آن ر     توان پهنه سيل    مي ،بده اوج سيالب يا هيدروگراف    

اسـتفاده از  ، مثـال ديگـر  . گيـري منـاطق حسـاس جلـوگيري كـرد      توان با انحراف سـيالب از سـيل       مي ،براي مثال . را انجام داد  
 ،نـدي سـيل  ب ي پهنـه ها نقشههاي سامانه هشدار سيالب و      هاي شني براي حفاظت مناطق حساسي است كه براساس داده          كيسه

 .د بودنگير خواه جزو مناطق سيل
 

 زده  رساني و تخليه مناطق سيل كمك 7-2-3
 زده، تخمين نواحي تحت تأثير سيالب رساني يا تخليه مناطق سيل نياز براي مديريت عمليات كمك يكي از اطالعات مورد

 نواحي تحت تأثير را تخمين زد ،دي سيالببن ي پهنهها نقشهتوان با استفاده از   مي،سنجي  آب ايستگاه براساس گزارش.باشد مي
زده دارند را برآورد نمود و امكانات متناسب با جمعيت در خطر را  رساني يا تخليه مناطق سيل و جمعيتي كه نياز به عمليات كمك

 . فراهم كرد
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ني شده را با بي توان سيالب پيش  مي،بحث گرديد 2ـ2ـ7 مشابه آنچه در بند  در صورت وجود سامانه هشدار سيالب،
 داشته و با )پيش از رسيدن سيالب به آن مناطق(زده   مناسبي از نواحي سيلبرآورد و كردبندي سيل تركيب  ي پهنهها نقشه

 . رساني متناسب با جمعيت تحت تأثير را ساماندهي كرد  عمليات تخليه پيش از سيالب و يا كمك،مطلع نمودن مردم
 

 در بيمه سيالببندي سيل  ي پهنهها نقشهكاربرد  7-3
 نرخ ،بندي سيل هاي پهنه با استفاده از نقشه. باشد  مي پخش هزينة جبران خسارات سيل در طول زمان،دف اصلي بيمه سيله

 هزينه جبران خسارت  به طوري كه با توجه به ضريب خطرپذيري از هر پهنه،، گردد  مي تعيينگير سيلمختلفي براي هر پهنه 
هاي  گيرد و براي پهنه  مي نرخ بيمه باالتري تعلق، با خطرپذيري باالگير سيلهاي  براي پهنهبنابراين . در طول زمان توزيع شود

   با خطر باالي سيالب،هاي پهنهبا توجه به نرخ باالي بيمه در . شود  ميتري منظور  نرخ بيمه پايين،با خطرپذيري پايين
بنابراين استفاده از . يابد  مييب خسارت سيل در اين نواحي نيز كاهش و بدين ترتم شدهها ك گونه پهنه گذاري در اين سرمايه

كند و   مي به نوعي در مديريت سيالبدشت كمك، خطر باالترهاي   پهنهص نرخ باالتر به يهاي مختلف بيمه و تخص نرخ
 .شود  مي فراهم، با خطر پايين سيلهاي پهنهها و تأسيسات به  موجبات انتقال سرمايه

 
 هاي مهار سيالب هاي اقتصادي طرح بندي سيل در تحليل هاي پهنه شهكاربرد نق 7-4

 عمق و سرعت متوسط ، بايدبدين منظور. توان در تحليل اقتصادي سيالب طراحي استفاده نمود بندي سيل را مي هاي پهنه نقشه
، گير هاي هر پهنه سيل اربري سپس با توجه به ك؛ با دوره بازگشت مختلف تعيين شودهاي گير سيالب هاي سيل جريان در پهنه

تعيين دوره  با روشي كه در نشريه راهنماي  نهايتدر  براساس عمق و سرعت متوسط سيالب تعيين كرد و ه راخسارت واردبايد 
هاي مختلف تعيين   دوره بازگشتي خسارت متوسط ساالنه برا،سيالب براي كارهاي مهندسي رودخانه ارائه شده استبازگشت 

هاي با دوره بازگشت مختلف را  برآورد  هاي  مورد نياز سيالب نسبت سود به هزينه سامانهتوان  مي ،س  اين دادهابراسا. گردد
 . نمود و سيالب طراحي را براساس تحليل اقتصادي تعيين كرد
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 )1(پيوست شماره 
 قانون توزيع عادالنه آب

 وزارت نيرو 
شصت و يك مجلس شوراي اسالمي   شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد وقانون توزيع عادالنه آب كه در جلسه روز دوشنبه

 26/12/1361 مورخ 17335/22 به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده و طي نامه شماره 22/12/1361در تاريخ  تصويب شده و
 . گردد  ميوزيري واصل گرديده است براي اجرا به پيوست ابالغ رياست جمهوري به نخست

  ـ ميرحسين موسوي نخست وزير
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 قانون توزيع عادالنه آب 
 

  مالكيت عمومي و ملي آب–فصل اول 
 طبيعي و نهرهايجاري در رودها و هاي   آبدرياها وهاي   آب قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،45 براساس اصل -1ماده 
ها و  ها و مرداب ها و درياچه آب ها و زه البها و فاض سيالب  و ها و هر مسير طبيعي ديگر اعم از سطحي و زيرزميني، دره
زيرزميني از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسالمي است هاي   آبمعدني و منابعهاي   آبسارها و هاي طبيعي و چشمه بركه

 . شود  ميلت محولبرداري از آنها به دو مسئوليت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره. شود  ميبرداري و طبق مصالح عامه از آنها بهره
ها و  ها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند و مسيل هاي عمومي و رودخانه  طبيعي و كانالنهرهايبستر  -2ماده 

هاي طبيعي در اختيار حكومت جمهوري اسالمي ايران است و همچنين است اراضي ساحلي و اراضي  ها و بركه بستر مرداب
ها پديد آمده باشد در صورت  ها و باتالق ها و يا خشك شدن مرداب فتن سطح آب درياها و درياچهمستحدثه كه در اثر پايين ر

 . عدم احياء قبل از تصويب قانون نحوة احياء اراضي در حكومت جمهوري اسالمي
هر محل با تعيين پهناي بستر و حريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و مسيل و مرداب و بركه طبيعي در  -1تبصره 

 و داغاب در بستر طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان  تأسيسات آبي با وزارت نهرهايها و  توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه
 . نيرو است

هاي عمومي آبرساني و آبياري و زهكشي اعم از سطحي و  حريم مخازن و تأسيسات آبي و همچنين كانال -2تبصره 
 .ت نيرو تعيين و پس از تصويب هيئت وزيران قطعيت پيدا خواهد كردوسيله وزار هزيرزميني ب
هاي عمومي و   طبيعي و كانالنهرهايها و   ايجاد هر نوع اعياني و حفاري و دخل و تصرف در بستر رودخانه-3تبصره 

يعي و يا مخزني ممنوع ها اعم از طب هاي طبيعي و همچنين در حريم قانوني سواحل درياها و درياچه ها و مرداب و بركه مسيل
 .است مگر با اجازه وزارت نيرو

هاي عمومي و  ها و كانال  و رودخانهنهرهايهاي موجود در بستر و حريم   وزارت نيرو در صورتي كه اعياني-4تبصره 
م خواهد  به مالك يا متصرف اعال،هاي طبيعي را براي امور مربوط به آب يا برق مزاحم تشخيص دهد ها و مرداب و بركه مسيل

اعياني اقدام كند و در صورت استنكاف وزارت نيرو با اجازه و نظارت دادستان و قمع كرد كه ظرف مدت معيني در تخليه و قلع 
  اين قانون تعيين و پرداخت44 و 43خسارات به ترتيب مقرر در مواد . خواهد كردو قمع يا نماينده او اقدام به تخليه و قلع 

 .شود مي
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 )2 (پيوست شماره
 هاي آبرساني، آبياري و زهكشي هاي طبيعي و شبكه ها، بركه ، مسيلنهرهاها،  نامه مربوط به بستر حريم رودخانه ينيآ

 
  سازمان ثبت اسناد و امالك كشور- وزارت كشور-وزارت نيرو 

نيرو و به استناد ماده  وزارت 3/8/1379 مورخ 100/31/48556 بنابه پيشنهاد شماره 11/8/1379هيأت وزيران در جلسه مورخ 
ها،  ها، مرداب مسيل ، نهرهاها،   مربوط به بستر و حريم رودخانهنامه آيينـ 1361قانون توزيع عادالنه آب ـ مصوب ) 51(

 :هاي آبرساني، آبياري و زهكشي را به شرح زير تصويب نمود هاي طبيعي و شبكه بركه
 آبياري و  هاي آبرساني، هاي طبيعي و شبكه بركه ها، ها، مرداب ، مسيلانهرهها،  نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه ينيآ

 .زهكشي
 :رود  مي از نظر اجراي مقررات آن در معاني ذيل به كارنامه آيين مندر ج در اين  اصصالحات-1اده م
 . م يا فصلي در آن جريان داشته باشدئمجرايي است طبيعي كه آب به طور دا: رودخانه  –الف 
 . م يا فصلي در آن جريان داشته و داراي حوضه آبريز مشخصي نباشدئمجرايي است كه آب به طور دا: هر طبيعين  –ب 
 . مجرايي آبي است كه به وسيله اشخاص به صورت غيرمدرن احداث شده باشد: نهر سنتي  –پ 
معموالً در مد بزرگ دريا زير آب زمين باتالقي، مسطح و پستي است كه داراي يك يا تعدادي آبراهه باشد و : مرداب  -ت

رود، همچنين اراضي پستي كه در مناطق غير ساحلي در فصول بارندگي و سيالب غرقاب شده و معموالً در تمام سال 
 . حالت باتالقي داشته باشد

 . ماند اراضي پستي است كه در اثر جريان سطحي و زيرزميني آب در آنها جمع شده و باقي مي: بركه  –ث 
مجرايي طبيعي است كه تحت تأثير عوامل طبيعي يا غير طبيعي، امكان حدوث سيالب در آن وجود : مسيل متروك  –ج 

 . نداشته باشد
سازي اراضي و يا  اي هستند كه به منظور آبرساني، سالم مجاري مستحدثه: ها هاي آبياري و زهكشي  و كانال شبكه  –چ 

 .شوند انتقال آب ايجاد شده يا مي
آن قسمت از رودخانه ، نهر يا مسيل است كه در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و حداكثر طغيان : سترب  –ح 

 . شود  مياي تعيين هاي آب منطقه  ساله به وسيله وزارت نيرو يا شركت25با دوره برگشت 
 ساله مالك محاسبه قرار گيرد، 25 نمايد سيالب با دوره برگشت كمتر يا بيشتر از  ميدر مناطقي كه ضرورت ايجاب

ي مربوط و توجيهات فني از حوزه ستادي وزارت نيرو مجوز الزم ها نقشهاي حسب مورد با ارايه  هاي آب منطقه سازمان
 . را اخذ خواهند نمود

ان در  طبيعي در بستر سابق تأثيري نداشته و بستر سابق كماكنهرهايها يا  ها، مسيل تغييرات طبيعي بستر رودخانه
 . اختيار حكومت اسالمي است، ليكن حريم براي آن منظور نخواهد شد
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آن قسمت اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه طبيعي است كه بالفاصله پس از : حريم  –خ 
 توسط نامه آيينررات اين بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آنها الزم است و طبق مق

 . گردد اي تعيين مي هاي آب منطقه وزارت نيرو يا شركت
م يا فصلي داشته باشند، از يك تا بيست متر خواهد بود كه ئها اعم از اينكه آب دا  طبيعي يا رودخانهنهرهايحريم 

 . گردد  ميه وزارت نيرو تعيين با توجه به وضع رودخانه يا نهر طبيعي يا مسيل از هر طرف بستر به وسيل،حسب مورد
ها و  ها، مرداب ، مسيلنهرهايها،  اي مكلفند با توجه به امكانات، حد بستر و حريم رودخانه هاي آب منطقه  شركت-2ماده 

ريزي مشخصي و با اعزام كارشناس يا كارشناسان ذيصالح طبق  هاي طبيعي موجود در حوزه فعاليت خود را با برنامه بركه
 .  تعيين نمايندنامه آيينن مقررات اي
 ، مرداب و بركه طبيعي را تعيين، نهر طبيعي، مسيل در هر مورد كه بستر و حريم رودخانه،اي  شركت آب منطقه-3ماده 

نمايد، مراتب را به طرق مقتضي به طور كتبي به متقاضي اعالم و در مورد تعيين بستر و حريم سرتاسري ، موضوع از طريق  مي
 –طبيعي (رسد كه بستر و حريم رودخانه، نهر   مينفع به اطالع اشخاص ذي) براي يك نوبت( هاي محلي پخش اطالعيه

توانند براي كسب اطالع از حدود بستر و حريم   مي، مرداب و بركه طبيعي مورد نظر تعيين گرديده و اشخاص، مسيل)سنتي
باشند ظرف يك ماه از تاريخ انتشار اطالعيه، اعتراض خود تعيين شده به شركت آب  مربوط مراجعه و چنانچه اعتراضي داشته 

چنانچه اعتراضي نسبت به بستر و حريم تعيين  شده در مهلت مذكور در فوق . را به شركت مربوط تسليم و رسيد دريافت دارند
يك نفر صالح و  اي مربوط اعتراض را به كميسيوني مركب از دو نفر كارشناس فني ذي واصل شود، شركت آب منطقه

 . نمايد شوند، ارجاع مي  ميترين كارشناسان شركت با ابالغ مدير عامل منصوب بين مجرب كارشناس حقوقي كه از
كند   مي گزارش كارشناس يا كارشناسان را بررسي،پس از وصول پرونده مورد اعتراض) 3( كميسيون مذكور در ماده -4ماده 

 يا كند واال بعد از اخذ توضيحات از كارشناس ميافق باشد، آن را تأييد و در صورتي كه با بستر و حريم تعيين شده مو
چنانچه توضيحات مذكور براي كميسيون قانع كننده نباشد، . ربط، نظر خود را به شركت اعالم خواهد نمود كارشناسان ذي

 را در مورد بستر و حريم به شركت تواند رأساً يا به وسيله كارشناسان ديگري محل را بازديد كند و سپس نظر خود  ميكميسيون
 . نظر اين كميسيون قطعي و به منزله نظر وزارت نيرو است . اعالم دارد
گذاري نهايي  اي نسبت به عالمت ، شركت آب منطقهنامه آييناين ) 3(پس از اعالم نظر كميسيون موضوع ماده  -5ماده 

اي از نقشه  مربوط به بستر و حريم را براي اطالع به  مود و نسخهحد و بستر و حريم تعيين شده به نحو مقتضي اقدام خواهد ن
اداره ثبت اسناد و امالك، بخشداري و شهرداري حوزه عمل ارسال و نيز مراتب را به نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران 

 . واهد كرداعالم خواهد داشت و از تجاوز اشخاص به بستر و حريم با  همكاري مأموران انتظامي جلوگيري خ
 در صورتي كه شركت ، پس از تعيين و تشخيص ميزان بستر و حريم رودخانه، نهر، مسيل، مرداب و بركه طبيعي-6ماده 
اي قلع و قمع اعياني اعم از اشجار و غير آن واقع در بستر و حريم را براي استفاده از امور مربوط به آب و برق الزم  آب منطقه

 . وط اقدام خواهد نمودبداند، براساس مقررات مرب
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 مقررات ماده فوق ، هر گاه اعياني موجود در بستر و حريم به صورت كشت موقت باشد، پس از برداشت محصول-تبصره 
 . اعمال خواهد شد

برداري از آب مزاحمتي ايجاد ننمايد، با   كشت موقت در آن قسمت از بستر رودخانه، نهر و مسيل كه براي بهره-7 ماده
بالمانع است ، ولي مستأجر ربط به صورت اجاره و رعايت اولويت براي مجاوران  اي ذي تبي و قبلي شركت آب منطقهموافقت ك
 اراضي مسترد و از ،در صورت تخلف.  را ندارد )جز زراعت سطحي هب(وجه حق ايجاد اعياني و غرس نهال و درخت  به هيچ

ربط بايد در اجازه نامه قيد كند كه در صورت بروز هرگونه خسارت  اي ذي شركت آب منطقه. جلوگيري خواهد شدفعاليت وي 
 .  هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت ،ناشي از سيل و نظاير آن

 . استفاده از مقررات اين ماده در مورد اراضي بستر باالدست سدها شمول ندارد - تبصره
 مانده بستر كه بستر مرده ناميده تغيير نمايد و باقيچنانچه بستر رودخانه، نهر طبيعي و مسيل به صورت طبيعي  -8ماده 

هاي آب و برق قابل استفاده باشد، با حدود مشخصي از طريق وزارت  ، براي اجراي طرحشود و كماكان در اختيار دولت است مي
سند واگذاري قيد خواهد بندي و ساير شرايط مربوط در  سازي، كناره نيرو به دستگاه متقاضي به صورت اجاره واگذار و نحوة آماده

 . گرديد
ها يا ادارات ثبت اسناد و امالك به صورت موردي تقاضاي تعيين حد بستر و حريم   چنانچه افراد يا شهرداري-9ماده 
اي مكلف   بنمايند، شركت آب منطقه ، يا مسيل يا مرداب و يا بركه طبيعي را كه در مجاورت ملكي واقع استنهرهاها،  رودخانه
اخذ هزينه كارشناسي كه تعرفه آن از طرف وزارت نيرو تعيين خواهد شد، نسبت به تعيين حد بستر و حريم هر يك از است با 

 اقدام نمايد، مشروط بر اينكه تصرفات قانوني اشخاص نسبت به امالك مورد نظر نامه آيينموارد ياد شده به ترتيب مقرر در اين 
 . باشدصالح تأييد شده  احراز و توسط مراجع ذي

 اي منطقهسازي و استفاده از اراضي مازاد بستر براي مجاوران وجود داشته باشد، شركت آب   چنانچه امكان ديواره-10ماده 
يي را كه در ها زمينضمن مشخص كردن مجاوران رودخانه يا نهر يا مسيل يا مرداب يا بركه طبيعي، مشخصات ديواره و مقدار 

 مراجعه و با قبول شرايط ، معلوم و به مجاوران اعالم خواهد نمود تا در صورت تمايل به شركتشود،  ميسازي حاصل اثر ديواره
ار دولت جمهوري بستر واقع در پشت ديواره احداثي در اختي. سازي براي اخذ اجازه مربوط اقدام نمايند و مشخصات ديواره
مانده بستر  شود، باقي  ميفاصله بعد از ديواره احداثي شروعتواند پس از تأمين ميزان حريم كه بال  ميشركت. اسالمي ايران است

 . را به سازنده ديوار يا در صورت عدم تمايل سازنده به ديگران اجازه دهد
هاي متروك را شناسايي  ها و ادارات ثبت اسناد و امالك، مسيل  با همكاري شهردارياي منطقههاي آب   شركت-11ماده 

، ولي در داخل اي است منطقه با شركت آب ،ها در خارج محدوده قانوني شهرها ودن مسيلتشخيص متروك ب. خواهند نمود
در صورت بروز اختالف نظر، . ها تصميم الزم را اتخاذ خواهد نمود محدوده قانوني شهرها، شركت مزبور با همكاري شهرداري

 .باشد  ميتشخيص وزارت نيرو معتبر
هاي طبيعي با  ها و بركه ها، مرداب  طبيعي، مسيلنهرهايها،  از بستر و حريم رودخانهز و غيره  عبور لوله نفت و گا-12ماده 

 . ربط خواهد بود هاي ذي ، ولي مسئوليت حفاظت آنها با دستگاهت وزارت نيرو بالمانع استموافق
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سته به دولت مكلفند ها و نهادهاي واب ها  همچنين سازمان هاي دولتي، شهرداري ها، مؤسسات و شركت  وزارتخانه-13ماده 
هاي  ها و بركه ها، مرداب ، مسيلنهرهايها،  هاي مربوط به خود و صدور پروانه الزم بستر و حريم رودخانه قبل از اجراي طرح

 ،متخلفان از اين ماده. افقت كتبي و قبلي وزارت نيرو استهر نوع تصرف در بستر و حريم منوط به مو. طبيعي را استعالم نمايند
 . رات موضوعه تعقيب و مجازات خواهند شدطبق مقر
هاي اصلي و فرعي موجود تداخل  هاي طبيعي و راه ها، بركه ها، مرداب  مسيل ،نهرهاها،   هر گاه حريم رودخانه-14ماده 

 . نمايند، قسمت مورد تداخل براي تأسيسات طرفين به طور مشترك مورد استفاده قرار خواهد گرفت
هاي آبياري و زهكشي با توجه به ظرفيت آنها طبق جدول زير از   احداثي و سنتي و شبكهنهرهاي، ها  حريم كانال-15ماده 

  :باشد  مياليه ديواره آنها گردد  و اين حريم از منتهي  ميهاي تابع آن براي هر طرف تعيين طرف وزارت نيرو يا شركت
 :هاي آبياري و زهكشي  مستحدثه و شبكهنهرهايها،  ظرفيت كانال

 .  متر15 تا 12 ميزان حريم از هر طرف –  مترمكعب در ثانيه 15بيش از ) دبي(آبدهي   –ف ال
 .  متر12 تا 8 ميزان حريم از هر طرف –مكعب در ثانيه  متر15 تا 10از ) دبي(آبدهي   –ب 
 .  متر8 تا 6 ميزان حريم از هر طرف –مكعب در ثانيه  متر10 تا 5از ) دبي(آبدهي   –پ 
 .  متر6 تا 4 ميزان حريم از هر طرف – مترمكعب در ثانيه 5 تا 2از ) دبي(ي آبده  –ت 
 .  متر2 تا1 ميزان حريم ازهرطرف-  متر مكعب در ثانيه2 پنجاه ليتر تا و از يكصد) دبي(آبدهي   –ث 
 .  متر1 ميزان حريم از هر طرف –پنجاه ليتر در ثانيه  و كمتر از يكصد) دبي(آبدهي   –ج 
 

 ).  متر از هر طرف نسبت به محور لوله3( متر 6متر كالً  يم لوله آبرساني تا قطر پانصد ميلي حر–الف 
 .  ) متر از هر طرف نسبت به محور لوله4(  متر8 حريم لوله از پانصد تا هشتصد ميليمتر كالً –ب 
 ).ت به محور لوله متراز هر طرف نسب5(متر  10دويست ميليمتر كالً   حريم لوله از هشتصد تايكهزار و–پ 
 ).  متر از هرطرف نسبت به محور لوله6(  متر12متر به باال كالً   حريم لوله از يكهزار و دويست ميلي–ت 

هاي آبرساني به موازات و در حريم يكديگر نصب گردند، حد خارجي حريم به اعتبار قطر آخرين لوله  در صورتي كه لوله
 . شود  ميمنظور

ها تا مساحت   طبيعي و احداثي واقع در داخل مزارع و باغنهرهايهاي آبياري و زهكشي و  ، شبكهاينهره كانال، -1تبصره 
 . ، داراي حريم نيستندها مورد استفاده است يكصد هكتار كه براي آبياري همان مزارع و باغ

در يك طرف يا طرفين ) هانداز، زهكش و غير راه سرويس، گل(در مواردي كه در طراحي كانال، تأسيسات تبعي  -2تبصره 
شود، ولي   مياليه تأسيسات مذكور براي حفاظت آنها در نظر گرفته متر از منتهي) 2(آن منظور شده باشد، حريم مرتبط به فاصله 

اي كه تأسيسات تبعي مذكور به انضمام دو متر حريم مقرر در فوق در آن قرار دارد، نبايد از ميزان حريم مقرر  در هر حال فاصله
 . ر اين ماده كمتر باشدد

 معاون اول رييس جمهور ـ حسن حبيبي 
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 دفتر حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحل و كنترل سيالب

 سازمان مديريت منابع آب
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  نشريهاين 
بندي سيل و تعيين حد بستر       راهنماي پهنه «با عنوان   

هـاي    و بـا هـدف ارائـه روش       » هـا   و حريم رودخانـه   
بندي سيل و تعيـين حـد بسـتر و حـريم           مطالعه پهنه 

 .رودخانه تهيه گرديده است
 كاربرد و  و دامنهفهد، راهنمااين فصل اول 

بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم در  پهنه
فصل دوم، دامنه و . دارد مهندسي رودخانه را بيان مي

ام اقدامات اوليه شامل مذاكره با كارفرما و جشيوه ان
آوري اطالعات را مورد  هاي ذيربط، جمع سازمان

در فصل سوم، دامنه و شيوه . بحث قرار داده است
. انجام مطالعات پايه مورد بررسي قرار گرفته است

فصل چهارم، مطالعات تخصصي را مورد بحث قرار 
شناسي رودخانه  دهد و شامل هيدروليك و ريخت مي

در فصل . باشد و بررسي اجمالي زيست محيطي مي
بندي  جم، معيارهاي فني و غير فني كه در پهنهپن

 مد نظر قرار دسيل و تعيين حد بستر و حريم باي
هاي  در فصل ششم روش. گيرد، بحث گرديده است

بندي تشريح گرديده  هاي پهنه تلفيق و تهيه نقشه
بندي سيل و  هاي پهنه  در فصل هفتم كاربرد. است

شت بيان تعيين حد بستر در مديريت و توسعه سيالبد
  .شده است


