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چکیده
حوادث طبیعی (سیالب) ،از مهمترین عوامل آسیبرسان به سکونتگاههای انسانی شناخته شدهاند .باتوجه به مسائل پیشرو در زمینه
سیالب ،هدف پژوهشحاضر تعیین پهنههای پرخطر و با خطرمتو ر .تسا یدبلاک درکیور اب طس و ششششششششششش تحقی ژپ رد ق وه شش شششحاضر
توصیفی–تحلیلی ا تس

که باکمک سامانه جی.آی.اس و تبادل اطالعات با مدلهاي شبيهسازي رياضي ،مقاطع عرض هناخدور زا ي   

چشمه کیله تهیه شده و ظرفیت ایمن هر یک از مقاطع با توجه به دورههای بازگشت مختلف

یعت ی یدرگ ن د ههه هههها تس  .برا ساس

نت جیا

حاصلشده ،زمینهای پیرامون این رودخانه در فواصل مختلف به رنگهای متفاوت بر اساس دوره بازگشت سیل پهنهبندی شدهانددد
که این پهنهها شامل بستر و حریم رودخانه (پهنه پرخطر و با خطر متوسط) میباشد .از آنجاکه بخشی از باف هپ نیا اب رهش ت ن هه ه هه ههههههها

تداخل دارد .دستیابی به تابآوری در برابر سیالب ،مستلزم چارهاندیشی در محدودههای بحرانی ا تس  .در پژوهشحاضر ،کاربری-
های مجاز در هر پهنه با توجه به شدت خطر و همچنین نظام مدیریت حاکم بر آنها تعیین گردیده ا تس .

واژگان کلیدی :پهنه بندی مناطق ،سیالب ،تاب آوری کالبدی ،رودخانه چشمه کیله

 -1این مقاله برگرفته از رساله دکتری مرضیه ابراهیمی پور با عنوان " تبیین الگوی افزایش تاب آوری کالبدی شهرهای ساحلی در برابر سیل به منظور

کاهش اثرات آن (مورد مطالعه :شهر تنکابن) " که به راهنمایی دکتر کرامت اله زیاری و مشاوره دکتر محدرضا پورجعفر و اسماعیل صالحی در
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی قزوین به انجام رسیده است.
( -2نویسنده مسئول) zayyari@ut.ac.ir
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مقدمه
از دهه  0 96 1و اوایل دهه  ،0 97 1موضوع تاب آوری به طور روز افزونی مورد توجه قرار گرفته و بعلت تعریف غیر
قطعی و انعطاف پذیر بودن ایدهاش ،توسعه داشته و یک طی عیسو ف ی زا     نظامممهاا را شا لوکا ،یسدنهم لم و ،یژ    
کالبدی ،جغرافیایی ،اقتصادی و مدیریتی و روانشناسی را امروز بهبود بخشیده است ().UN-Habitat,2017:4
ینماید ،جریانهای س رد هک تسا یبالی ریسم     
یکی از حوادث طبیعی که همواره سکونتگاههای انسانی را تهدید م 
یکنند .عدم مهار ص حیح
خود از شهرها و روستا عبور م 

س سسیالبهاا در سا ریا قطانم رد ریخا یاهل ا رب هوالع ن

      

خسارتهای مادی ،منجر به تلفات جانی نیز گردیده است .مطابق آمار تهیه شده توسط سازمان ملل متح نایم رد د   
حوادث طبیعی ،سیل و طوفان بیشترین تلفات و خسارات را به جوامع بشری وارد آوردهاند ،به گونهای که تنها رد 
یک دهه میزان خسارات ناشی از سیل و طوفان بالغ بر  21میلیارد دالر در مقابل  18میلیارد دالر خسا زا یشان تار   
زلزله بوده است.
از آنجا که توسعه همه جانبه شهر در گرو پایداری عملکرد شهر در طول زمان است و همچنین با  هب هجوت  ا هکنی     
مبحث توسعه پایدار ،مفهومی گنگ و دست نیافتنی است .لذا توجه به موض یروآ بات عو    س اگتنوک هههاا در برابر
یرسد .اگر چه مفه  ادتبا رد یروآ بات مو در    ح زو ه ههاای عل مو
سیالب با رویکرد کالبدی امری ضروری به نظر م 
اجتماعی و روانشناسی مطرح گردید ،لیکن پس از ورود به حوزه شهرسازی نیز یک سری تحول را در رویکردهای
مورد مطالعه پشت سر گذاشته است .در ابتدا ،تاب آوری شهری بیشتر جنب طیحم تسیز ه ی ار 

رق هجوت دروم ار      

یداد .لیکن طی دو دهه گذشته رویکردهای تاب آوری در جنبههای کالبدی و اقتصادی پر رنگتررر گردی .تسا هد
م

  

یگیرد .در اینجا همزما یقالت ن   
تاب آوری در برابر سیالب نیز دو جنبه کالبدی و زیست محیطی را همزمان در بر م 
دو زمینه قابل مالحظه است .اول ،بستر رودخانه به عنوان یک عامل طبیعی و دوم ،کالبد شهر ب ونع ه ا لماع کی ن     
انسان ساخت.
یسازد د .ل اذ
این تداخل عوامل طبیعی و انسان ساخت ،لزوم وجود نگاهی مو شکافانه به موضوع را بیشتر نمایان م مم 
تعیین حد و مرزها و پهنه بندی محیط طبیعی اولین گام در رسیدن به تاب آوری در برابر سیالب است .این اقدام به
یکند تا فرآیند برنامه ریزی شهری با توجه به پتانسیلهای طبیعی بستر شهر ،پ ب شی ب .دنر   
کارشناسان شهری کمک م 
یکند آن است که پهنه بندی فضاهای پیرام نو
در اینجا سؤال مهمی که بیش از هر چیز جلب توجه م 

رودخانههههاای

یتواند تعیین شود .همچنین مسئلهی دیگری که نیاز به بررسی دارد این است که با ماظن هب هجوت     
شهری چگونه م 
مدیریت شهری غیر متمرکز در ایران ،سازمانها ذی م ضوم نیا رد لخد و هن مادک ،بوصم نیناوق قبط ع اد اه        
یتواند راهنمای خوبی جهت دستیابی ب تارطخ ربارب رد یروآ بات ه     
یباشند .دستیابی به پاسخ این دو پرسش م 
م
ناشی از سیالب با رویکرد کالبدی باشد.
روش تحقیق
پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش جز تحقیقات توصیفی–تحلیلی و کاربردی است .اطالعا اب زاین دروم ت    
مطالعات کتابخانهای ،بررسی اسناد ،بازدیدهای میدانی و برآوردهای مربوطه و گزارشهای سازمانهاا و ارگانننهاای

پهنهبندی زمینهای شهری در برابر خطر41 ...

ذی مدخل از جمله فرمانداری تنکابن ،شهرداری ،شرکت آب و فاضالب ،اداره آب منطقه و سا درب هشقن نامز اری    
جمع آوری گردیده است.
پژوهش حاضر ضمن معرفی روشهای مختلفی که برای پهنه بندی رودخانهها وجود دارد ،متغیرهای م رد زاین درو   
هر یک از این روشها را شناسایی نموده است .در ادامه قوانین و دستور العمل های پهنه بندی و سا رد زاسو تخ   
ایران مورد توجه قرار گرفته و حد بستر و حریمهای مختلفی که قانون برای رودخانههاا تعری نیا لد زا ،هدومن ف    
آئین نامهها استخراج شده است.
سپس با تکیه بر پیشینه تحقیق و تعریفی که از تاب آوری کالبدی ارائه شده ،متغیرهای مؤثر بر تا ربارب رد یروآ ب   
سیل استخراج گردیده است .از آنجا که هر یک از متغیرهای کالبدی با توجه به سطح خطر هر پهنهای که در آن واقع
شده ،بایستی طرفیت متفاوتی داشته باشند ،لذا با بهره گیری دادههای جمع آوری شده و نرمافزار مرب ماس هب طو ا هن    
اطالعات جغرافيا يي ) (GISو قابليت تبادل اطالعات با مدلهاي رياضي شبيهسازي يك بع  رد نايرج يد ر هناخدو    
مقاطع عرضي از رودخانه چشمه کیله تهیه شده و ظرفیت ایمن هر یک از مقاطع با هب هجوت      دورههاای بازگشت
مختلف تعیین گردیده و با کمک نتایج حاصل از این تحلیل پهنههای پر خطر و خطر متوسط و ح و رتسب د

میرح    

رود خانه تعیین شده است.
در نهایت با بررسی همزمان وضعیت موجود شهر ،الزامات قانونی ،متغیرهای تاب آوری کالب فلتخم حوطس و ید    
خطر در پهنههای مختلف ،متغیرهای که در هر سطح از خطر پذیری باید مورد توجه قرار گیرند ،تعیین گردیدند.
پیشینه تحقیق
رمضان زاده لسبوئی و همکاران ( ،)2931در پژوهشی تحت عنوان زیرساختها و تاب آوری در برابر بالیای طبیعی
با تاکید بر سیالب به دنبال بررسی مؤلفههای زیرساختی در راستای ارتقای تاب آوری ساکنان در برابر بالیای طبیعی
است که از دو شیوه کتابخانهای و میدانی (تهی مانشسرپ لیمکت و ه ههه هههه) اس دافت ه ه ش تسا هد  ... ..متغی ییر مس قیقحت لقت   
یشود .متغیر وابسته تحقی زین ق   
زیرساختها است که شامل شبکههای ارتباطی ،جانمایی مراکز خدماتی و درمانی م 
تهاا در زمینه
شامل دو بعد اصلی تاب آوری فردی و گروهی است .نتاایج پ اد ناشن شهوژ د د رایعم و     زیرساخت ت
سیالب و تاب آوری با اطمینان  % 99با یکدیگر همبستگی مستقیم دارند و رابطه بین آنها متقاب دوبهب ینعی تسا ل     
ب) درون
زیرساختها درمحدوده با احتمال  % 99موجب باال رفتن تاب آوری ساکنین در برابر بالیای طبیع الیس( ی بب بب
یشود.
آن م 
حاتمی نژاد و همکاران ( )6931در پژوهشی تحت عنوان بررسی ابعاد مؤثر بر تاب آوری شهری با استفاده از م لد
ساختاری تفسیری با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی ابعاد اقتصادی ،نهادی –مدیریتی ،کالبدی ،کالبدی –محیطی،
زیرساختی ،اجتماعی بوده است .یافتهها نشان داد ابعاد مؤثر در پنج سطح قرار گرفتهاند :باالترین سطح بعد اقتصادی،
بعد کالبدی –محیطی و نهادی –مدیریتی سطح دوم ،بعد زیرسا موس حطس یتخ  ،،،، ،،،بعددد اجتما  مراهچ حطس یع ووو وووو
پایینترین سطح ،بعد زیست محیطی ،همچنین در تحلیل  MICMACابعاد اقتصادی ،نهاد دی –م یتیرید  ،،کالبدددی –
محیطی و زیرساختی در خوشه محرک ،بعد اجتماعی در خوشه پیوندی و زیس رارق هتسباو هشوخ رد یطیحم ت      
گرفتهاند.
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افشاری و همکاران ( )1931در پژوهشی تحت عنوان مورفولوژی شهری و آب گرفتگی معابر شهر رشت با استفاده
از سیستم اطالعات جغرافیایی عواملی مانند بارشهای ساالنه ،فصلی ،ماهانه ،حداکثر روزانه و رابط شدت –مدت –
فراوانی مورد بررسی قرار داده است .آب گرفتگی بر اثر لبریز شده شبکه مرکب جمع آوری آب و فاض مدع و بال   
ظرفیت مناسب هیدرولیکی آن و دفع آبهای سطحی که خود ناشی از وقوع رگبارهای شدید در سطح ش دشاب ره ،،، ،،
ن است
اتفاق می افتد .نتایج نشان داد عدم کفایت محل تخلیه برای دریافت و دفع ایمن سیالبهای ش یره  ،،ممکن ن
روانابهای ناشی از بارندگی در داخل شبکه به ویژه در قسمتهاای انتهایی و هتشابنا نآ 
تکمیل ظرفیت مجاری انتقال ،باعث پخش آب در سطح شهر خاصه در منا و دوگ قط

 سپ از   

مم مممت و دوش مکار

 مک ا تحت هکددرگ عافتر

    

پوشش سیستم زه کشی شهری قرار دارند.
صفاری و همکاران ( )0931در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی آسیب پذیری مناطق شهری در براب اب لیس رطخ ر
استفاده از سیستم اطالعات جغرافیایی و منطق فا  اب یز ا فتس ا زا هد فیصوت شور

ی-تحلیل و یرامآ و ی
یی یی یییی

   

ت اب ا دیک     

برنگرش سیستمی است .معیارهای مورد بررسی جهت ارزیابی آسیب پ میرح لماش یریذ     مس سسیلهاای رودخانه،،
ساختار ،جهت و عرض شبکه ارتباطی ،کاربری زمین ،تراکم ساختمانها و توان کلی دفع سیالب منطقه است ..و با
بهره گیری از دادههای بارش از ایستگاههای مستقر در منطقه مورد ن هب رواجم هقطنم و رظ دنور لیلحت

تاریغت        

ت،
یهاای ش تد  ،،مدت ت
نزوالت جوی پرداخته و حداکثر آبدهی هر حوضه از طریق روش استداللی و به کمک منحن نن 
فراوانی ایستگاههای مهرآباد و سعد آباد برای دورههای  25و  50ساله محاسبه گردید ..و در نهای شهوژپ جیاتن ت    
نشان داد که منطقه  3مستعد خ لیسم میرح ندرکن تیاعر و تسا لیس زا یشان تارز  ،،،،،،،،، ،،،،،،،،کممم ب تمواقم ندو   
ساختمانها ،ضریب رواناب باال در مناطق مسکونی ،تراکم و تعداد طبقات باال و ک بترا هکبش ندوب ضرع م ا یط      
بیشترین اهمیت در آسیب پذیری منطقه را دارد و بیش از  12درصد از منطقه مورد مطالعه کام ًالًال آسیب پذیر است.
امیر احمدی و همکاران ( )0931در پژوهشی تحت عنوان ریز پهنه بندی خطر سیالب در محدوده ش رد روباشین ره   
راستای توسعه شهری با استفاده از نرم افزار  IDRISIو  GISبه دنبا کادح نیمخت ل ثثث ثثثثر حج رو بالیس م و هب ید    
محدوده بافت شهری بوده است .نتایج پژوهش نشان داد که حدود  51درصد از شهر در پهنه خطر زیاد و  45درصد
در پهنه خطر نسبتًاًا زیاد و  30درصد در پهنه خطر نسبتًاًا کم و  01درصد در پهنه کم خطر از لحاظ سیل گی رق یر ار   
دارد و در نهایت با تهیه نقشه ارزیابی خسارات مشخص شد که پهنههای مشخص شده  80درصد منطبق با پهنههای
مختلف از نظر شدت سیل گیری است.
افشاری و همکاران ( ،)1931در پژوهشی تحت عنوان برآورد رواناب سطحی شهر رشت و با استفاده از روش SCS

و استداللی ،محاسبه شده و از معیارهای معابر ،خیابانها و خصوص تای

فیزی یفارگو

حوضههههاای ش هدافتسا یره   

گردیده است .نتایج نشان داد ،با مقایسه درصد گروهای هیدرولوژیکی خاک و حجم رواناب زیر حوضهها مش صخ
یباشد .نفوذ ناپذیری
گردید زیر حوضههایی که درصد مساحت غیر قابل نفوذ را دارا هستند حجم سیالبشان بیشتر م 
یآید مانند از ب هایگ ششوپ ندرب نی ی ،،،،، ،،،،
سطح حوضههای شهی و تغییراتی که در اثر رشد و توسعه شهر بهوجود م 
یکاهد.
بهای سطحی به مقدار زیادی از نفوذ آب در خاک م 
تراکم خاک و ایجاد سیستمهای جمع آوری و هدایت آ 
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نوروزی خطیری و همکاران ( ،)2931در پژوهشی تحت عنوان تحلیل ریسک مخاطرات چندگانه شهری در اثر سیل
و زلزله یا استفاده از نرم افزار  GISبه بررسی ریسک مخاطرات چندگانه ساختمانهای منطقه بیست ش رهت ره ا رب ن    
اساس نتایج تحلیل خسارات پرداخته شده است و در راستای به دست آوردن ریسک خسارتهای چندگانه ،احتمال
وقوع دومخاطره سیل و زلزله و همچنین حداکثر دبی لحظهای سیالب هر حوضه تا دوره برگشت  001ساله محاسبه
گردید نتایج پژوهش نشان داد درصد خرابی در ساختمانها با توجه به سطوح خرابی مختلف در مخاطرات مج و از
چندگانه بدست آمد و تعداد ساختمانهای آسیب دیده بنایی ،فوالدی و بتنی ب  بیترت ه ب نازیم ه      1/ 25 ،1/ 26 ،1/5
ییابد.
برابر افزایش م 
ی تخلی هدایپ نارباع ه    
ی ارزیابی ی
برناردینی و همکاران ( )7102در مقالهای تحت عنوان یک ابزارشبیه سازی اولیه ب ار ی ی
ازخطر سیالب ،با اشاره به اینکه درک رفتار سیل طی وقوع این پدیده و پس از آن ،کمکی جهت افزایش ایمنی افراد
یدارند که تالش برای ش یسر رد نینچمه ،ینارحب هدیدپ نیا یزاس هیب دن هب         
نیازمند شبیه سازی است ،بیان م 
یباشد .این شبیه ساز ترکیبی از هیدرودینامیک س  هیلخت لدم و لی ا رف اد     
راهبردهای مفید جهت تخلیه سیل مفید م 
ت ومسیرررهای
ی حرکت ت
ج برروی ی
یباشد .قابلیت هیدرودینامیک سیل بر روی یک نمونه موردی بررسی ش یاتن و هد جج جج
م
رانندگی تمرکز دارد .البته اجرای این شبیه ساز ،برای استفاده عملی توسط برنام زیر ه ا و ن

ماقم ا  تهج ت ه تیاد      

یباشد.
راهبردهای شهری هنوز مورد تأیید قطعی نم 

ی انطباق ق
ق
وتسیس ((7102درمقاله ای با عنوان "استفاده از یک مدل اتوماتای سلولی برای جستجوی ت ثأ یر اس اهیژتارت ی ی
ی
یکند که یک مدل اتوماتیک س  یلول ( ( )r3SLEUTH-ب ار ی ی
جریانهای ساحلی درالگوهای شهری هلسینکی" اشاره م 

ی هلس یکنی  ،،درتفکی ییک
بررسی اثرات راهبرد مدیریت ریسک سیالب ساحلی بر پارامترهای شهرنشینی منطقههه ش ره ی ی
فضایی  50متری تا سال  0 204مورداستفاده قرارمیگیرد .روندفعلی شهرسازی در این مناطق تلفیقی است اززمین های
موجوددر دست ساخت واز بین رفتن فضاهای سبز موجود در آنها ،و این درحالی است که رشد ش لخاد رد یدید   
مناطقی که خطرسیل در آنها زیاد است ،پیشبینی شده است .سناریوهای مختلفی بر اساس اینکه قیمت امالک در نظر
گرفته شود یا نشود ،مورد توجه قرار گرفت .شبیه سازیها نشان می دهدکه رشد درتما نس یم ا اهویر  ،،، ،،بههه ش ششیوههاای
یتواند با قیمتهای خانه و افزایش دسترسی به خ هچرگا .دوش ریسفت متسیسوکا تامد      
یدهد که م 
متفاوتی رخ م 
اثرات غیرمستقیم نیز باید در نظرگرفته شود.
عبدالکریم ( )8102در مقالهای با عنوان از مهندسی به تکامل ،یک رویکرد کلی در شناسایی طراحی شهری تا روآ ب
در برابر سیل ،طراحی شهری تاب آور را یک موضوع ضروری ب رد اهرهش تمواقم یار برابر و یعیبط ثداوح      
تها در معرض آسیب پذیری و تهدیدات فراوانی هستند .این مقاله
انسانی دانسته و معتقد است که شهرها و زیرساخ 
به دنبال یک معیار ابتدایی از شکل تاب آوری شهری بر پایه تعریف تاب آوری از حفظ حداقل عملکرد سیستم ارائه
یتواند به طور سیستماتیک با دیدگاه تاب آوری مطرح شود بنا نیا زا فده نیارب    
یشود و چگونگی این مفهوم م 
م
مقاله توسعه یک معیار قابل اندازه گیری و یک بررسی نظری در دو حوزه مکمل است :طراحی شهری و تفکر تاب
آوری .نتایج حاصل نشان داد :پیدا کردن شکل شهری مناسب یک امر ضروری است که از طری هزوح ود عیمجت ق    
یتوان به آن دست یافت.
طراحی شهری و تاب آوری م 
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روشهای تعیین پهنه بندی حریم رودخانهها
بگ ياسرف و يراذ شش شششپ هب و يريذ   
بررسي دقيق رفتار يك رودخانه از جنبههاي مختلف ن يظ ر شرايط سيالبي ،رسوب ب
منظور اجراي طرحهاي ساماندهي و كنترل سيالب ،مستلزم تع يي ن مشخصههاي هيدروليك جريان با توجه به ش طيار
يباشد .در تعیین پهنههای سیل گیر برای یک رودخانه سه روش عمده وجود دارد.
حاكم بر رودخانه م 
یباشد .این روش مبتنی بر شناسایی داغاب سیالب با
روش اول بر مبنای فرسایش و رسوب ناشی از وقع سیالب م 
جستجوی آثار میدانی و نظرخواهی از ریش سفیدان و افراد باتجربه محلی به منظور ردیابی مسیر اصلی جریان است.
یباشد .اصلیترین مشخصه مورد نیاز بمنظور شبیهسازی رودخانهها مقا رید
روش دوم بر مبنای روش هیدرولوژی م 
حدی جریان است .عالوهبر این بمنظور بهرهبرداری از منابع آب رودخانهها بصورت مطم رد هب ریزگان نئ رایتخا     
داشتن اطالعات آبدهی و تجزیه و تحلیل آن بوده ،لذا در این بخش نتایج تجزیه و تحلیلللآما یهدبآ تاعالطا یر    
برداشت شده از ایستگاه هیدرومتری ارائه میگردد .در ای یانبم رب شور ن     دورههاای زما  فلتخم ین

(( (((دورههاای

یشود.
بازگشت) ،پهنه بندیهای مختلفی ارائه م 
پهنهها با دورههای بازگشت  001ساله ،پهنههای پر خطر و پهنههایی که دوره بازگشت  500ساله دارند پهنههاایی با
یباشند .حد بستر رودخانه نیز همان پهنه مرتبط با دوره بازگشت  25ساله است.
خطر متوسط م 
یباشد .در این روش اجرای مدل ریاضی بمنظور شبیهسازی رودخان رد ه
روش سوم بر اساس دادههای هیدرولیکی م 
شرایط موجود (با دبیهای سیالب  001 ، 50 ، 25و  0 20سا تسار رد )هل ا هژیو هب یکیلوردیه تاصخشم نییعت ی

     

سرعت جریان و قدرت فرسایش سیالبها در مجاورت سازهها و مستحدثات موجود (با فرض کاهش ضریب زبری
و حاد شدن شرایط هیدرولیکی جریان در ماههای خاص) است (.)Journal164, 2016: 87-90

شهای پهنه بندی سیالب Source: writers, 2017
نمودار  .1رو 

قوانین و دستورالعملهای پهنه بندی و ساخت و ساز
در این بخش ،با بررسی قوانین و مقرارتی که در خصوص کاربری اراضی بستر و حاش هی رودخانههههاا وض ،هدش ع   
یگیرد.
محمل قانونی موجود در این زمینه مورد بررسی قرار م 
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-1قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها:
مطابق قانون حفظ کاربری اراضی كه در تاریخ  374 1/3/ 31در هشت ماده و چهار تبصره به تصويب مجلس شوراي
اسالمي رسید ،تغ يي ر كاربري اراضي زراعي و باغها بجز در موارد ض و اهرهش ينوناق هدودحم زا جراخ رد يرور    
شهركها ممنوع دانسته شده و برای تشخيص موارد ضروری مس دهع رب تیلوئ ه من زا بكرم ينويسيمك  ا گدني ان       
وزارتخانههاي مربوطه ،نهاده شدهاست (.)Islamic Consultative Research Center, Approved 1995
-2آئين نامه استفاده از اراضي ،احداث بنا و تاسيسات در خارج ازمحدوده قانوني و حريم شهرها:
آئين نامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مص بو

1359 /1/ 21

یباشد و بر اساس آن ايجاد هر گونه ساخت و ساز در خارج از محدوده قانوني و ح رهش مير ه تياعر مزلتسم ا     
م
ضوابط ح ــ ريم نسبت ب ــ ه دریاها ،درياچهها ،راهها ،رودخ ــ انهها ،جنگلها ،تاالبها ،نهرها و يمومع ي

 . ..مالعا     

شدهاست (.)Islamic Consultative Research Center, Approved 1980
-3آئين نامه اجرا يي قانوني زمين شهري:
یباشد ،پس از تبیین و تش و فيراعت حیر
در آئين نامه مذبور که مصوب سال  1371م 

ررقم ا نارمع هب طوبرم ت       

زمینها ،مقررات تشخيص زمينها و نحوه خريد و تملك آنها بیان شده است .در آخرین فصل ا  نيئآ ني ن هوحن هما     
آماده سازي و عمران و واگ يراذ

نهاا در چن و هدام نيد
زم ممی 

هدش هدروآ هرصبت      اس  ت ( ( Islamic Consultative

.)Research Center, Approved 1992
-4اصالح آئيننامه مربوطبه استفاده از اراضي ،احداث بنا و تاسيسات خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها:
طبق اصالحيه آئین نامه استفاده از اراضی ،احداث بنا و تاسیسات خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها ،مص بو
 1931/2/02در هيئت وزيران ،رعايت ضوابط مقرر در طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحیهای مصوب و ض طباو
زيست محيطي در تهيه و اجراي طرحهاي جامع و هادي كليه شهرها و شهركها فتسا نينچمه و  ا ا هد ززز زززز اراض و ي
اح و انب ثاد يسات س رد تا

ت ( Islamic
 جراخ ا دش هتسناد يرورض اهرهش ميرح و ينوناق هدودحم ز هههههه ه هههه ههههههههههههاست ت

.)Consultative Research Center, Approved 2011
-5آئيننامه اجرا يي قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها:
یباشد و در يازده ماده و هفت تبصره تنظیم گردیده و اصالحیهی آن در سال
این آئيننامه که مصوب  374 1/01/ 24م 
 85 31بتصویب رسیده ،روشهاي عملي و عملياتي نحوه حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها را بيان شده اس رد .ت
آئین نامه مذبور نحوه پرداخت ارزش زمينها و تع يي ن تكليف متخلفان و متجاوزان ب يرح ه مم مممها وناق ي ن رگيد زا ي    
يباشد ().Islamic Consultative Research Center, Approved 1995
موارد بیان شده م 
-6بررسی قانون توزیع عادالنه آب در ارتباط با کاربریهای بستر:
به استناد تبصره  3ماده  2قانون توزیع عادالنه آب صدور مجوز جهت هرگونه دخل و تصرف در بستر رودخانهها و 

ت-
غیره وزارت نیرو است .با توجه به آئیننامه مذکور تعیین بستر و حریم مربوطه در مواردی این اختیار را به ش کر ت ت

های آب منطقهای واگذار نمودهاست.

شهای نو در جغرافیای انسانی – سال یازدهم ،شماره اول ،زمستان 7931
 46فصلنامه علمي  -پژوهشی نگر 

درصورتی که شرکتهای آب منطقهای اعیانیهای موجود تا قبل از تصویب قانون آب سال  47را در بستر و ح میر
رودخانهها ،انهار ،مسیلها ،مردابها و غیره مزاحم تش قب ناکما تروص نیا رد ؛دنهدن صیخ ای رودقم هزاس
میباشد ،اما هرگونه مس ای بالیس زا یشان تیلوئ

نم نایغط ا و یبآ عب

زورب

هب تراسخ       

      

    مال ککک خواه دوب د   

.) Ministry of Power, Approved1991,)http://ehss.moe.gov.ir
براساس ماده  2قانون توزیع عادالنه آب تعیین پهنای بستر و حریم در مورد هر رودخانه و نهر طبیع و لیسم و ی

   . ..

باتوجه به آمار هیدرولوژی رودخانهها در محل و برگشت سیل  25ساله باتوجه به بخش فن معلاروتسد نیا ی ل اب 

   

وزارت نیرو خواهد بود.
لها:
-7دستورالعمل تعیین عرض بستر و حریم رودخانهها ،انهار طبیعی و مسی 
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخه  0 37 1/5/7موارد زیر را تصویب نمود:
الف-وزارت نیرو حجم سیالب رودخانهها ،انهار طبیعی و مسیلهای واقع در شهرها و محدوده استحفاظی آنها را در
دورههای تناوب  50 ، 25 ،02و  001ساله در نقاط ورود به شهر تعیین و برای استفاده در مطالعات طرحهای جامع و
تفصیلی و هادی حسب درخواست در اختیار وزارتخانههای مسکن وشهرسازی و کشور قرار خواهد نمود.
ب -عرض بستر طبیعی و حریم و در موارد الزم روشهای تقلیل عرض بستر طبیعی با استفاده از سازههای مناسب
روباز یا سرپوشیده ،بر حسب دورههای تناوب مختلف در طرحهای جامع و تفصیلی و هادی با تأیی یید وزارت نی ور
یگردد و ضوابط نحوه استفاده از زمین و احداث ساختمان طبق شرح خدمات و روش انجام مطالعات که
مشخص م 
ظرف  4ماه از طرف وزارت مس یهت یزاسرهش و نک ه دیدرگ دهاوخ غالبا و   ،،،،،،، ،،،،،،پیش ششنهاد خواهد ش  د ( ( Islamic

.)Consultative Research Center, Approved,2016:83
-8دستورالعمل تقسیم بندی و کد گذاری حوزههای آبریز و محدودههای مطالعاتی در سطح کشور:
طبق دستورالعمل تقسیم بندی و کد گذاری حوزههای آبریز و محدودههای مطالعاتی در س ،روشک حط    ح زو ه ههاای
آبریز از سیستم اعشاری (ده دهی) که یک سیستم بین المللی بوده و در آن تعداد تقسیمات در هر مرحله از  9تجاوز
ینماید ،استفاده شده است .بر این اساس تقسیم بندی سطح کشور به  6حوزه آبریز اصلی ک  دنچ زا ه د لبق هه     
نم 
مورد عمل بوده با توجه به تطابق با مشخصات توپوگرافی و ویژگیهای هیدرولوژیکی کشور ،مورد قبول واقع گردید.
این تقسیمات ششگانه کد حوزه آبریز دریای مازندران ،کد یک

د ( Division and coding of catchment
یباشد د
م مم 

.)areas, 2011:8
معیارهای تاب آوری کالبدی در برابر سیل در مناطق شهری
یکی از مؤلفههای مطرح در تاب آوری ،بعد کالبدی است که اساسًاًا ارزیابی ظرفیت مقاومت ابنیه و تاسیسات شهری
و همچنین ظرفیت بازیابی بعد از سانحه نظیر پناهگاه ،واح ای یلاخ ینوکسم یاهد

    اجاره های ،ش و یسرتسد هکب

یشود .همچنین این شاخصها ارزیابی کلی از مقدار اموال خصوصی که ممک ربارب رد تسا ن    
تسهیالت سالمتی م 
یدهددد.
خسارت دائمی و زیانهای اقتصادی احتما سآ یاهژیو لکش هب ،یل ی ذپ ب یر با دنش  رد ا ایتخ ر رارق           م مم 
زیرساختهای آسیب پذیر ،شامل خانههای کم دوام که مخصوصًاًا به یک حادثه کو کچ

حسا نیمه رد .دنتسه س    
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ارتباط متغیرهای کالبدی مهم مانند مقدارشریانهای اصلی در یک ناحیه که این نوع از زیرساخت ن  اهنت ه ا  یرازب را   
یکند بلکه به این دلیل که همانند مجرایی ب یار
برای تخلیههای پیش از حادثه فراهم م 

تأممین م  سپ یتایح داو از   

یکند در مقیاس گنجانده شده استتت» ( .)rezaei.2011:9در ج و فیرعت ریز لود
سوانح عمل م 

صهاای آن
شاخص ص

مطرح شده است:
جدول  :1بعد کالبدی تاب آوری برای مقابله با سوانح
صه ا
شاخ 

بع د

تعریف

کالبدی

ارزیا دعب یبایزاب تیفرظ و هینبا یب ا ریظن هحناس ز        

    

تعداد شریانهای اصلی ،خطوط لوله ،جادهها و زیرساختهای حیاتی ،شبکه حم تیاده هکبش تیفرظ ،لقن و ل      
عون ،انب تمدق     

پناهگاهها س تالیهست ،ینوکسم یاهدحاو  ،ال و یتم    

آبهای سطحی ،کاربری زمین ،ظرفیت پناهگاهها ،نوع مسکن ،جنس مصالح ،مقاومت بنا و تیفیک ،

زیرساختی مثل خطوط لوله ،جادهها و وابستگی آنها به

ساخت و ساز ،ارتفاع ساختمانها ،فضای باز ساختمان ،فضای سبز ،تراکم محیط ساخته شده ،ویژگیهای جغرافی ییایی

یشود.
تهای دیگر م 
زیرساخ 

(خصوصیات ژئوتکنیک ،شیب) ،شدت و تکرار مخاطرات ،،نزدیک بودن به نواحی مخاطرهآمیز

Source: Norris, 2008;; Adger, 2000; Bruneau et al. 2003

موقعیت رودخانه چشمه کیله
یباشددد.
یکی از حوزههای آبریز ایران که میزان بارندگی آن در سال رقم قابل ت خ زیربآ هزوح ،تسا یهجو زز ززز ززززززر م مم 
موقعیت این حوزه آبریز در تصویر شماره  1نشان داده است .استان مازندران در محدوده این حوزه آبریز قرار دارد.

تصویر  -1موقعیت حوضه آبریز خزر در کشور Source: Mazandaran Regional Water Company, 2016

تصویر  -2حوضهها ورودخانههای واقع در غرب مازندران Source: Mazandaran Regional Water Company 2016
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همان گونه که در تصویر شماره  2نمایش داده شده ،غرب استان مازندران شامل  5شهرستان نوشهر ،ن ،سولاچ ،رو
یباشد .در شهرستان تنکابن  4حوزه آبریز وجود دارد که رودخانه چشمه کیله با حوزه آبریزی که
تنکابن و رامسر م 
به همین نام است در این شهرستان قرار دارد.

یشود که در آبادی پردهسر واقع در حدود 51
رودخانه چشمه کیله از اتصال دو رودخانه دوهزار و سههزار تشکیل م 
یهای
یپیوندند و این رودخانه را تشکیل میدهند ..ای یین رودخانههه آبادی ی
کیلومتری جنوب شهر تنکابن به یکدیگر م 
داربار ،گاوپل ،پرچینپشته ،مهریآباد ،لتاک ،امامزمین ،ججالن ،هراتبر ،کشکوه ،کندسرک ،سنگرده ،مرزک ،کرف و
رمضانخسیل را مشروب ساخته ،از شهر تنکابن عبور نموده در نهایت به دریای خزر میریزد .این رودخانه در مسیر
یباشد.
یآباد از انشعابات آن م 
یکند و رودخانههای گرکوکیله ،آسیابرود و ول 
خود رودخانه ولمرود را نیز دریافت م 
یباشد که در جنوب مرک تسرهش ز ا د نایرج نباکنت ن ا ود .در
رودخانه سههزار از شاخههای رودخانه چشمهکیله م 

  

رودخانه سلجانبار و میانرود در جنوب شرق آبادی یوج واقع در  83کیلومتری جنوب شهر تنکابن به ه و هتسویپ م
این رودخانه را تشکیل میدهند .این رودخانه در مسیر خود رودخانهههها ودره ،همشچرس ی ر  دو و تک  هههه هههههرود را نیز
یکند .پل چشمه کیله که در سال  1308ساخت آن آغاز گردید که به واسطه رود خروشان چشمه کیله که
دریافت م 
یگذشت ،نام گذاری شد و آن کار باعث گردید ،تا راه ارتباطی شرق و غرب با شهرهای ه وج م ار   
از همان محل م 
به سهولت انجام گی رهش شرتسگ لماوع زا یکی .در

ش راوسه

 ،،،،،،، ،،،،،،بههه واس هدوب لپ نیمه هط      اس  ت ( ( (Danaye

.elmi,2017:108

تصویر  :3موقعیت جغرافیایی و راههای دسترسی رودخانه چشمهکیله Source: Mazandaran Regional Water Company, 2016

پهنهبندی زمینهای شهری در برابر خطر49 ...

مشخصات اصلی هندسی حوضه آبریز این رودخانه عبارتند از :مساحت ،محیط ،طول و ع مه .هضوح ضر ه ا نی     
پارامترها در جدول شماره  2نمایش داده شده است.
جدول  -2مشخصات هندسی اصلی حوضه آبریز رودخانه چشمهکیله
مساحت حوضه (کیلومترمربع)
911

محیط حوضه (کیلومتر)
232 / 40

طول حوضه (کیلومتر)
48 / 05

عرض حوضه (کیلومتر)
18 / 96

Source: Mazandaran Regional Water Company, 2016

سنجش پهنههای مختلف رودخانه چشمه کیله از نظر خطر پذیری
استفاده از فنآوريهاي جديد در عرصه علوم و گسترش استفاده از رايانه ،مدلسازي پديدههاي مختلف طبيعي و در
نهايت تحليل و درك صحيح رفتار پديدهها را ممكن ساختهاست .شبيهسازي جريان در آبراهههاي مصنوعي و طبيعي
و اثرگذاري متقابل جريان و آبراهه نيز از اين امر مستثني نشده و هم اكنون نرمافزارهاي مناسبي در اين زمينه معرفي
يباشد.
و در حال استفاده م 
با توجه به نقشههاي موجود از محدوده ،نقشههاي توپوگرافي رقوميبا مقياس

 0001:1اس  نيا و ت ن شق ههه ههههها زين    

دربرگيرنده مجراي اصلي رودخانه و سيالبدشت آن ميباشد و از سوي ديگر نرمافزارهاي مربوط به سامانه اطالعات
جريا رد ن
جغرافيا يي ) (GISاز جمله  ArcGISقابليت تبادل اطالعات با مدلهاي رياضي ش يب هههسا  يدعب كي يز ججج ججج
رودخانه را داراميباشد ،لذا براي تهيه مقاطع عرضي از رودخانه در اين مطالعات از نرمافزار  ArcGISكم هتفرگ ك   
شده و همچنین به منظور حل مسائله پژوهش از نرماف راز  HEC-RASاس دش هدافت هه هههاستتت .ش و نایرج یزاس هیب
سیالب رودخانه چشمهکیله با استفاده از مدل ریاضی  HecRasانجام گرفته و پل ارتباطي بين دو محيط HEC-RAS

یهای است موسوم به  HEC-GeoRASكه اين الحاقيه در مح طي
و  ArcGISالحاق 

 ArcGISفعا و هدش ل ناكما ات    

الزم را جهت ارتباط بين دو محيط مذكور را در اختيار كاربر قرارميدهد .خروجی این مدل ،محیط اطراف رودخانه
چشمه کیله را از نظر خطر پذیری بر اساس حداکثر دبی س سسیالبهاا در دورههاای بازگش نهپ فلتخم ت ه یدنب      
ینماید.
م
در طرحهاي ساماندهي رودخانه انتخاب دبي طرح با توجه ب و يداصتقا تاظحالم و نايرج كيلورديه راتفر ه     
اجتماعي صورت ميگيرد .بهعبارت ديگر با توجه به اهميت مناطق حفاظ دش ت هه ههه و م و لوبق دروم كسير نازي   
تحليلهاي اقتصادي ،دبي طراحي انتخاب ميگردد .دبي طراحي طرحهاي مهار سيالب در تعدادي از كشورهاي جهان

توسط كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل و كميته بينالمللي آبياري و زهكشي بررس يدرگ دروآرب و ي د ههه هههه-
است .انتخاب دبي طرح در اين كش هرو اا در پ  ،يزرواشك ،يراجت قطانم هورگ جن ر يتعنص ،يياتسو

يرهش و

     

طبقهبندي گرديدهاست.
جدول شماره  3دبي طراحي طرحهاي مهار سيالب در برخي از كشورهاي جها م ناشن ار ن يييييييده هك روطنامه .د    
مشاهده ميشود دوره برگشت دبي طرح عمومًاًا بين  01تا  001سال نوسان دارد بهطور كي ه دوره برگشتهاي كوتاهتر
براي اراضي كشاورزي و مناطق روستا يي و دوره برگشتهاي بلندتر براي مناطق شهري ،ص روظنم يراجت و يتعن    
شدهاست.
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جدول  :3دوره برگشت سيالب طراحي براي برخي كشورها با توجه به كاربري اراضي
كاربري
كشور

تجاري

آمر كي ا

25 -001

استراليا

50 -001

صنعتي

شهري

بلغارستان

001- 500

001-0 20

تر يك ه

001- 500

001- 500

تايلند

25 -001

چك

001

50

يچ ن

0 20

روسيه

0 00 1

001

روستا يي

001-0 20

كشاورزي

30 -001

توضيحات

5-01
01- 25

25 -001

25 -001

50 -0 20

25 -001

7-01
0 20

جنگلها و مراتع حداكثر  01ساله

001
01

50

Source: Organization for Management and Planning of the Republic and the Ministry of Energy, Journal316, 2016

هندسه رودخانه و سيالبدشت آن در واقع تع يي ن كننده ظرفيت عبور جريان از مسير اصلي و نيز كنارههاي آن است.
در واقع نيازمندي اوليه جهت تع يي ن مسير رودخانه و دشتهاي سيالبي آن ،تهيه نقشه توپوگرافي و مقاطع عرضي از
رودخانه ميباشد.
پس از اجرا و واسنجي مدل هيدرول يكي  ،ميتوان نتايج ويژگيهاي خاصي از جريا علاطم فادها ساسارب ار ن ات     
انتخاب و آنها را ارزيابي نمود .براي انجام واسنجي مدل هيدرول يكي در رودخانه مورد مطالعه منحني سنجه ايس هاگت
یشود.
هيدرومتري موجود در محدوده مورد مطالعه با منحني سنجه مدل هيدرول يكي در آن منطقه مقایسه م 
تها و فلتخم ي
با توجه به هدف پژوهش مبني بر تهيه نقشه پهنه بندی رودخانه چشمه کیله به ازاي دوره بازگشت ت
تع يي ن حد بستر هيدرول يكي آن ،محاسبات هيدرول يكي جريان براي دبي با دوره بازگشتهاي مختلف (، 25 ،01 ،5 ،2
تها زا فلتخم ي   
 0 20 ،001 ، 50و  500ساله) انجام شدهاست .براي تع يي ن مقادير دبي جريان به ازاي دوره بازگشت ت
نتايج گزارش هيدرولوژي استفاده شدهاست .دبي با دوره بازگشتهاي مختلف در ط رد يتاعلاطم هزاب لو

ججج ج جججججدول

شماره  4ارائه شدهاست.
جدول  :4مقادير سيالب رودخانه چشمهکیله در دوره بازگشتهاي مختلف
دوره بازگشت (سال)

ایستگاه

رودخانه

هراتبر

چشمهکیله

2

10

25

50

100

500

1000

53

109

141

761

94 1

362

269

قلعه گردن

ولمرود

82

156

198

231

سنگسرک

چشمه کیله

73.6

210.6

322.1

.4 6 40

562
490.7

Source: Tonekabon County Water Authority, 2016

351

391

.5 6 68

770.8

از آنجا که اطالعات مناسبي در خصوص شرايط مرزي ورودي و خروجيهاي مدل موج من دو يييييباش ذل ،د ا    ف ضر

گرديده جريان در مرز باالدست شرايط نرمال را تجربه ميكند و در پاییندست نیز ارتفاع سطح آب مش دوب صخ هه ههه-
است .با توجه به برابري شيب سطح آب با شيب كف رودخانه در شرايط نرمال ،شيب متوس اونع هب هناخدور ط ن     
شرط مرزي به مدل معرفي شدهاست.
جدول  :5شرايط مرزي رودخانه چشمهکیله
نام رودخانه در مدل هيدروليك
چشمهکیله

شرايط مرزي
ندست (متر)
ارتفاع آب در پا يي 

شيب باالدست

- 24 /7

0/20

Source: Mazandaran Regional Water Company, 2016

پهنهبندی زمینهای شهری در برابر خطر51 ...

در اين پژوهش فقط شاخه اصلي رودخانه چشمهکیله در محدوده مطالعاتي (حدود 19 /8

يك لومتر) مدل شدهاست.

جدول  :6اطالعات مقاطع عرضي رودخانه چشمهکیله در بازه مطالعاتي
ميا نيب هلصاف نيگن      

تعداد کل مقاطع عرضي
15

حداکثر فاصله بين
مقاطع (متر)

مقاطع (متر)
505

380

حداقل فاص صصله ب عطاقم ني   
(متر)
8/9

Source: Mazandaran Regional Water Company, 2016

نظر بر اينکه سيالب با دوره بازگشت  25ساله در اکثر منا ودحم قط د هب حرط ه باليس ناونع

يحارط

ختنا ا اا ا ااا ااااااااااب

يباشد .خروجی م لد
گرديدهاست ،لذا واسنجي مدل هيدروليکي بر مبناي اين سيالب از اهميت بيشتري برخوردار م 
یباشد .بعلت محدودیت فضا اطالعات مقطع اول و آخر نما هداد شی
برای  15مقطع در قالب جدولی به شکل زیر م 
شده است.
جدول  :7نتايج محاسبات هيدرول يكي براي رودخانه چشمهکیله براي شرايط موجود رودخانه با دوره بازگشت  25سال
میانگین عدد فرود

حداکثر عمق جریان (متر)

عرض سطح جریان (متر)

میانگین سرعت

د بی

کیلومتراژ مقطع عرضی

(متر بر ثانیه)

(متر مکعب برثانیه)

(از پاییندست -دریا)

0.35

2.8

175.67

1.56

133

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0.19

2.74

135.93

0.89

268.1

شماره مقطع

19000.37

1
.
.
.

5.329628

Source: Mazandaran Regional Water Company, 2016

15

پس از بررسي منحني سنجه ايستگاه هيدرومتري موجود با منحني سنجه مدل هيدرول يكي  ،صحت م يكيلورديه لد   
یشود ،لذا مدلسازي هيدرول کي
رودخانه در محدوده مطالعاتي ثابت م 

جريان برای كليه بازههاي م رو د دمطالع ماجنا ه   

یشود.
م
با توجه به اينكه انجام مطالعات هيدروليك در پژوهش حاضر با هدف تع يي ن پهنههای مختلف رودخانه چشمهکیله
صورتميپذيرد لذا در اين مطالعات ويژگيها يي همچون سرعت جريان ،عرض آبگرفتگي ،عمق جريان ،عدد فرود،
لها را يلوط ي ا هئ    
ظرفيت آبگذري ،با وجود سازههاي موجود در بازه مطالعاتي مورد بررسي قرار گرفت يفورپ و ه لل لل
خواهد شد.
منحنيهاي دبي -اشل از جمله خروجيهاي مدل هيدروليکي  HEC-RASميباشد که وضعيت تراز س تبسن بالي   
دبي سيالب را در هر مقطع نمايش ميدهد .براساس منحنيهاي دبي -اشل ميتوان او ً:الًال براسا رانک موقر س ههه هههههاي
مقطع اصلي ،دبي ايمن قابل عبور از هر مقطع را تع يي ن نموده ،ثانيً:اًا در صورت وقوع کي

سيالب اتفاقي و مش صخ

بودن رقوم سطح آب آن سيالب (بر اساس داغاب مشاهده شده) ،ميزان دبي سيالب اتفاقي را از روي منحن بد ي ييييي -
اشل آن مقطع مشخص نمود .در اين پژوهش ،به منظور مقايسه منحني دب ييي  -اش  عطاقم ل ع اب يضر

زا ،رگيدکي      

منحني دبي -عمق جريان استفاده شده است .براي اين منظور رقوم س رد هناخدور رتسب موقر زا باليس بآ حط      
یشود.
مقاطع منتخب کسر و نتيجه حاصله بعنوان عمق جريان سيالب در مقابل دبي سيالب ترسيم م 
ظرفيت عبور سيالب در بازههاي مختلف متفاوت است و بر اساس دبي مقطع پر يا ميزان حداكثر دب عطقم زا هك ي    
رودخانه قابل عبور بوده و وارد اراضي سيالبدشت نيز نگردد ،تع يي ن ميش  تهج .دو ت يكيلورديه تيفرظ نييع      
رودخانه ،بعد از مدلسازي بازه مطالعاتي با دبيهاي مختلف منحني دبي -اشل هر م ليكشت عطاقم زا كي يييييييييگ در د.
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سپس ارتفاع نقاط ( Bank Stationو يا نقاط مرزي كه در آن نقطه جريا م زيررس عطقم زا ن ييييييييينما و پچ رد )دي
يگردد .در محل جدا يي مقطع اصلي رودخانه از سيالبدشت لحم رد( تسار و پچ    
راست مقاطع تع يي ن م 

Bank

 )Stationرقوم نقاط چپ و راست رودخانه قرائت و به منحني دبي -اش ديدرگ لقتنم هطوبرم ل  ..... ....از روي منحني
دبي-اشل ،دبي جريان متناظر با رقوم نقاط چپ و راست رودخانه تع يي ن و حداقل دبي جريان (از بين دو دبي قرائت

شده) بعنوان ظرفيت و يا دبي ايمن رودخانه درنظر گرفتهشد .نتايج اين مرحله در تصویر شماره  4نشا دش هداد ن هه ههه-

است .همچنين در تصویر مذکور مقدار دبي جريان سيالب با دوره برگشتهاي مختلف مربوط به هر زاب زا کي هه ههه-
های رودخانه چشمهکیله نيز نمايش داده شدهاست .با تع يي ن سيالب طراحي هر کي

از بازهها در مطالعات س و بالي

مقايسه آنها با نتايج ارائهشده در شکل مذکور ،ميتوان قسمتها يي از رودخانه را که نياز به ارائ رط ه حح حححها لرتنک ي   
سيالب دارند را تعیین نمود.

تصویر  :4ظرفيت ايمن رودخانه چشمهکیله در بازه مطالعاتي
Source: writers, 2017

تع يي ن محدوده سیلگرفتگي هر رودخانه و زمينهاي اطراف آن در سیالبهاي مختلف از مهمترين و كاربرديت نير
نتايج مطالعات هيدروليك محسوب ميشود .مهمترین مشخصه جريان جهت تع يي ن پهن  هك ليس ه از ا رج ا لدم ي

    

بدستميآيد ،عرض سطح آزاد آب است كه بايد در شرايط موجود رودخانه تع يي ن شود .در شرايط موجود رودخانه
بايد كليه اطالعات ،عوارض و مستحدثات موجود در نقشه توپوگرافي به مدل هيدرول يكي معرفي شود .پساز انتقال
سطح آزاد آب به محيط  GISنقشههاي پهنه سيل در وضعيت موج رب دو ا هتشگزاب هرود ي ای    
ساله تهيه شده است.

 001 ، 50 ، 25و 0 20
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تصویر  :5پهنه بندی سیالب برای دورههای بازگشت مختلف
Source: writers, 2017

نتیجه گیری
یهای مختلف است .لذا الزم است با بازنگری در وضعیت موجود
از آنجا که بافت شهری ترکیبی از فعالیتها و کاربر 
شهر با سطوح خطر پذیری مختلفی که در پیرامون رودخانههای شهری وجود دارد ،به دسته بندی کاربریهای مجاز
در هر پهنه پرداخته و از سوی دیگر ظرفیت مبنای طراحی متغیرها مشخص شود.
همانگونه که در نقشههای تولید شده قابل مالحظه است ،زمینهای پیرامون رودخانه چشمه کیله در فواصل متفاوتی
به رنگهای مختلف بر اساس دوره بازگشت سیل پهنه بندی شدهاند و همچنین بافت شهر با این پهنهها تداخل دارد.
یدهد.
یهای مجاز و ارگانهای ذی مدخل در هر پهنه و غیره را پیشنهاد م 
جدول شماره  8کاربر 
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یها و متغیرها برای دستیابی به تاب آوری در برابر سیل
جدول  :8دسته بندی کاربر 
ردیف

پهنه

کاربری

م تغ یر

1

بس رت        

حمل و نقل

سازههای شبکه حمل و نقل بناهای آبی

رودخانه

دوره بازگشت       

ارگانن نهاای ذی

نظا  م م تیرید     

مبنای طراحی

مدخل

اقدامات

 25و

50

س ا له

و 001

غیر متمرکز

شهرداری و
ش بآ تکر   

  

منطقهای
2

سازههای موقت

 25ساله

شهرداری و

حریم

پارک و فضای سبز

رود خانه

تفریحی و توریستی

ش بآ تکر   

باغات و کشاورزی

منطقهای

  

صنعتی
3

پرخطر

4

پارک و فضای سبز

سازههای موقت

تفریحی و توریستی

شبکه آبهای سطحی

باغات و کشاورزی

خطوط انتقال آب

صنعتی

خطوط انتقال انرژی

تاسیسات شهری

شبکههای دسترسی

 001ساله

شهرداری

متمرکز

حمل و نقل
خطر        

یهاایی ک هثداح زورب نامز رد ه     
ترجیحًاًا کاربر 

سازههای موقت و دائم (مقا ربارب رد مو   

متوسط

مورد نیاز هستند مکان یابی نشوند

نیروی وارده از طرف سیل)

 500ساله

شهرداری

شبکه آبهای سطحی
(دارای ظرفیت کا یبد روبع تهج یف     
سیالب)

Source: writers, 2017

یشود ،از آنجا که بخشی از زمینهای شهری در پهنههای بستر ،حریم ،پر
همانگونه که در جدول شماره  8مالحظه م 
یگیرند ،لذا الزم است جهت دستیابی به تاب آوری کالبدی در برابر
خطر و خطر متوسط رودخانههای شهری قرار م 
سیل ،در تدوین طرحهای شهری و همچنین صدور مجوزهای مختلف برای فعالیتهاای گونا ،قطانم نیا رد نوگ    
دقت عمل صورت پذیرد و ظرفیت ابنیه و سازههای شهری با توجه به بیشینه حجم دبی آب در زمان دوره بازگشت
در آن پهنه طراحی شود.
با توجه به آنکه آسیب ناشی از سیالب بعلت وارد شدن نیرو حاصل از برخورد ماده سیال به عناصر کالب رقتسم ید   
یباشد و مدت زمان اثر این نیرو متفاوت است (بسته به شرایط محیطی و دوره بازگشت) ،لذا جهت کاهش
در فضا م 
نیروی وارده از طرف این سیال در حال حرکت در فضای شهری ،بایس رطخ و رطخ رپ قطانم رد یت

زا طسوتم    

  

احداث عناصر کالبدی (گلجای ،مبلمان و غیره) عمود بر راستای جریان جلوگیری شود و شکل سطح مقطع زمین در
این پهنهها در طول مسیر یکسان باشد تا شرایط جریان یکنواخت را فراهم آورد ،زیرا چنانچه در ط ریسم لو ی هک     
یکند.
یکند سطح مقطع تغییر کند این امر به ایجاد جریان مغشوش و آسیب بیشتر به محیط کمک م 
سیالب از عبور م 
همچنین بهتر است شکل کلی سطح مقطع زمین در پهنههای پر خطر و خطر متوسط به صورت ذوزنقه باشد تا شعاع
عتر جریان از محیط فراهم آید.
هیدرولیکی ماکزییم مقدار شود و امکان تخلیه سری 
یدهد که یکی از نقاط ضعف در مجموعه بیست و دوگان تاررقم ه   
البته برآیند مطالعه در بخش مبانی نظری نشان م 
یباشد) مقفول ماندن اق رب مزال تاماد ا تارطخ شهاک ی     
ملی ساختمان ایران (که در حوزه مسکن و شهرسازی م 
یباشد که ص فر ًاًاًاًا ب هبساحم هوحن ه    
ناشی از سیل است .تنها اشاره به سیل در مبحث ششم این مجموعه مقررات م 

55 ...پهنهبندی زمینهای شهری در برابر خطر

     لذا با توجه به اهمیت موضوع در ایران اختصاص یک مبح طباوض هب ث.نیروی ناشی از سیالب اشاره کرده است
.یرسد
 ساخت و ساز در برابر سیالب ضروری به نظر م
    ش ار یتوافتم طیار،همچنین تاب آوری در برابر سیالب با توجه به قوانین مصوب و نظام مدیریت شهری در ایران
       در محدوده بستر و حریم رودخانه از طری یشخب نیب ماظن کی ق، دستیابی به موضوع مورد پژوهش.در بر دارد
    کارآمد قابل تحقق است در صورتی که مدیریت امور و صدور مجوزها در محدودههای پرخطر و خط رب طسوتم ر
.ینماید
 عهده شهرداری است که نظامی متمرکز را تداعی م
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