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 (ششم)بخش گیري شهرها و روشهاي مقابله با آنسیل

 هاي شهريهاي مقابله با سیالبروش

 روشهاي ساختماني كنترل سیالب

 

 انواع روشهاي ساختماني 
گشدد کِ تشای کاّؾ حدن یا ؿذت ّایی اطالق هیّای ػاختواًی تِ اًَاع الذامّواًطَسی کِ لثالً ًیض اؿاسُ ؿذ، الذام

-ؿَد. تذیي تشتیة الذامّای ػیالتی تِ کاس گشفتِ هیّا، هواًؼت اص ٍسٍد ػیالب تِ داخل هحذٍدُ هَسد ًظش ٍ یا دفغ خشیاىطغیاى

تٌذ، اصالح هؼیش ٍ همطغ ّای ػیلًظیش احذاث ػذّای هخضًی ٍ یا اػتخشّای تأخیشی، ایداد خاکشیضّای طَلی ٍ دیَاسُّایی 
ّای ػاختواًی تشای هْاس ّای پوپاط ٍ ػولیات آتخیضداسی ّوگی خضٍ الذامسٍّای کوکی، احذاث ایؼتگاُسٍدخاًِ ٍ حفش ػیالب

 ؿًَذ. ػیالب هحؼَب هی
ّای خاصی دس صهیٌِ کٌتشل ػیالب داسًذ. تشای ًوًَِ ػولیات آتخیضداسی تاػج کاّؾ ّا، کاساییسٍؽّش کذام اص ایي 

تٌذ ٍ اصالح ّای ػیلّای ػاختواًی دیگش هثل دیَاسُؿَد. اص طشفی تؼضی اص الذامفشػایؾ ٍ ؿذت ٍ حدن خشیاى ػیالب هی
خای کاّؾ حدن یا ؿذت خشیاى ػیالب دس خْت دفغ ػشیغ ٍ  ؿًَذ کِ تِّا خضٍ الذاهْایی هحؼَب هیهؼیش ٍ همطغ سٍدخاًِ

ّای ػاختواًی تِ کٌٌذ. حال خْت سٍؿي ػاختي کاسایی ّش کذام اص سٍؽهواًؼت اص ٍسٍد ػیالب تِ هحذٍدُ اساضی ؿْشی ػول هی
 پشداصین:تَضیح هختصش آًْا هی

 

 بندهاي سیلدیواره
ؿًَذ ٍ اػتفادُ اص آًْا هؼوَالً دس اختواًی هماٍم هثل تتي ٍ تتي هؼلح ػاختِ هیػثاستٌذ اص تأػیؼاتی کِ تا اػتفادُ اص هصالح ػ

تَاًذ تا حذ صیادی ػیالب سا کٌتشل کٌذ ٍ هداٍست ؿْشّا ٍ تأػیؼات پش اّویت هَخِ اػت. اػتفادُ اص خاکشیضّای طَلی ًیض هی
کٌذ تِ خصَف دس هٌاطك ؿْشی کِ ی ؿْشی سا اؿغال هیاػتفادُ اص آى لذهت صیادی داسد ٍلی تِ دلیل ایٌکِ حدن تاالیی اص اساض

 ؿَد. تٌذ تِ خای خاکشیض اػتفادُ هیػیل اسصؽ صهیي تاالػت تیـتش اص دیَاسُ
گیشی تٌذ دس ًَاحی ؿْشی تِ دلیل هحذٍد کشدى همطغ ػثَس خشیاى ػیالب، تاػج تـذیذ ٍضؼیت ػیلّای ػیلاحذاث دیَاسُ

تایؼت تٌذ، هیّای ػیلّای هَضؼی کٌتشل ػیالب هثل دیَاسُیي هٌظَس خْت اخشای پشٍطُدس پاییي دػت خَاّذ ؿذ. تِ ّو
ّای اصالحی دس اخشای پشٍطُ پیاهذّا ٍ تثؼات پشٍطُ تش اساضی ٍالغ دس تاال دػت ٍ ًیض پایاب سٍدخاًِ تشسػی ؿَد ٍ دس هدوَع الذام

 هذًظش لشاس تگیشد. 

 

  روهاي کمکي یا زهکشي کمربنديسیالب
سٍّای کوکی یا صّکـی کوشتٌذی اػت. دس ّای ؿْشی، حفش ػیالبّای ػیالتی اص هحذٍدُّای دفغ خشیاىیکی اص سٍؽ

تٌذ دس طشفیي آتشاِّ ایداد ؿَد، حمیمت تِ خای آًکِ تواهی ػیالب اص داخل هؼیشی اًتمال یاتذ کِ تا احذاث خاکشیض یا دیَاسُ ػیل
ؿَد، ّایی کِ تِ طَس هصٌَػی حفش گشدیذُ ٍ اص هؼیش دلخَاُ ٍ هؼیٌی ػثَس دادُ هییا کاًال تخـی اص ػیالب سا هیتَاى تِ ًْشّا

و روستاهاي اسالمي شهر ها و شوراهايها، دهیاريويژه كاركنان شهرداري  
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گزسًذ، ّایی کِ اص ؿْش هیسٍّا، ٍیظگیْای طثیؼی سٍدخاًِ یا هؼیلهٌحشف کشد. الصم اػت خْت طشاحی ّیذسٍلیکی ایي ػیالب
ؿًَذ سٍّای کوکی، صهاًی هطشح هیٍ هٌاػة تلمی گشدد. ػیالب ّای هطلَبؿٌاختِ ٍ تِ ػٌَاى اػاع ٍ هثٌایی تشای ایٌگًَِ طشح

ّای ػیالتی اص طشیك یک یا چٌذ سؿتِ هؼیل یا آتشاِّ طثیؼی تِ ػَی ؿْش یا اساضی ؿْشی ػشاصیش ؿًَذ. ایٌگًَِ کِ خشیاى
ّای یاتٌذ ٍ پغ اص دسیافت خشیاىّا اهتذاد هیسٍّا تِ صَست هصٌَػی احذاث ؿذُ ٍ هؼوَالً دس هؼیشی تمشیثاً ػوَد تش هؼیلػیالب

 ؿًَذ. ّای طثیؼی تخلیِ هیػیالتی تذٍى تحویل تاس اضافی تش ػیؼتن صّکـی داخل هحذٍدُ تِ سٍدخاًِ یا هؼیل
 

 اصالح مسیر و مقطع رودخانه 
دس ػول تاػج  پزیشد ٍّا اًدام هیّا ٍ هؼیلایي ػول صشفاً تِ هٌظَس افضایؾ لذست اًتمال ٍ طشفیت ّیذسٍلیکی سٍدخاًِ

ّا دس ایي صهیٌِ، حزف ٍ تشیذى پیچ ٍ گشدد. اص تْتشیي الذامکاّؾ تشاص ػطح آب ٍ تؼشیغ ػثَس خشیاى ػیالب اص هحذٍدُ ؿْش هی
ّا، احذاث هیاًثش، تؼشیض ٍ تؼویك همطغ ػثَس خشیاى ػیالتی، الیشٍتی ٍ تشداؿت هَاد حول ؿذُ ًاؿی اص فشػایؾ ّای هؼیلخن

 تاؿذ ٍ غیشُ. ص تؼتش آى هیتَػط سٍدخاًِ ا
ؿًَذ. تا تَخِ تِ ایي هَضَع، الصم اػت هطالؼات ٍ ّای فَق تاػج افضایؾ ػشػت ٍ ؿذت خشیاى ػیالب هیّش کذام اص الذام

-هی ّاّای الصم دس صهیٌِ پایاب ٍ ًَاحی پاییي دػت سٍدخاًِ یا هؼیل ًیض صَست گیشد. ّواًگًَِ کِ ػیالب سا تا ایٌگًَِ الذامالذام

 آٍسد. تَاًین تِ خاسج اص ًَاحی ؿْشی ّذایت کٌین، اها تدوغ ٍ رخیشُ ؿذى آًْا دس پاییي دػت ًیض هـکالتی تِ ٍخَد هی
 

 هاي کنترل سیالبحوضچه
ّا، هؼوَالً تا احذاث ػذّای کٌتشل ػیالب یا ػذّای چٌذ هٌظَسُ ّای ػلیای حَضِػاصی ٍ هْاس ػیالب دس تخؾرخیشُ
ؿًَذ، ّا ٍ ًَاحی تالٌؼثِ هؼطح ایداد ؿذُ ٍ هیاص آًدا کِ اکثش ؿْشّا ٍ هٌاطك ؿْشی تِ دالیل صیادی دس دؿتگیشد. صَست هی

ّای طثیؼی ٍ هصٌَػی کِ دس داخل یا دس هداٍست اساضی ّا، اػتخشّا ٍ گَدالتٌاتشایي سٍؽ رخیشُ ػاصی ػیالب دس حَضچِ
 ؿَد. گیشی ؿْشّا هحؼَب هیػیلؿْشی لشاس داسًذ، سٍؽ تالمَُ هٌاػثی دس هطالؼات 

 

 سدهاي کنترل سیالب 
احذاث ػذّای کٌتشل ػیالب ٍ یا ػذّایی کِ تخـی اص گٌدایؾ هخضى آًْا تِ رخیشُ ػاصی طغیاًْا اختصاف داسد، یکی اص 

هخضى سا تِ  تَاى تواهی یا تخـی اص ػیالب ٍسٍدی تِگشدد. صیشا اص ایي طشیك هیّای سایح تشای هْاس ػیالب هحؼَب هیسٍؽ
طَس هَلت رخیشُ ٍ ػپغ آى سا تا ػشػت ٍ ؿذتی هٌاػة یؼٌی تِ ًحَی کِ خؼاست ٍاسد تش هٌاطك پاییي دػت سا تِ حذالل هوکي 

 تملیل دّذ، تخلیِ ًوَد.
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