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 :چکیده

امر  نیهمراه است. ا یکیدرولوژیچرخه ه راتییزمان با تغ طور هم و به ریسطوح نفوذناپذ شیبا افزا ینیتوسعه شهرنش

 یها یتر و دب کوتاه ریزمان تأخ ب تندتر، باآ روان میرژ جهیشده و در نت ادیز یب حاصل از بارندگآ تا حجم روان شود یباعث م

کشور از جمله  یاست، در شهرها یعیطب یایبال نیتر از پرمخاطره یکیکه  لیجاد سیخطر ا نی، حاصل شود. بنابرااوج باالتر

بارش به  نیتر است که با کم یا به گونه یالبرز جنوب هیشهر کرج در کوهپا کالن ییایجغراف تی. موقعابدی شیشهر کرج، افزا کالن

 تیریشهر، ضرورت توجه به مسئله مد کالن نیادر  ینیتوسعه نامتناسب شهرنش. ردیگ یقرار م البیدر معرض س یعیصورت طب

برای  ،ساخته است. توجه به آبخیزداری شهری به عنوان یك زیر شاخه از آبخیزداری انینما شیاز پ شیرا ب یشهر های سیالب

شهر کرج پس از شده ضمن بررسی مشکالت موجود در  یمدیریت شهری کرج یك ضرورت است. در پژوهش حاضر سع

شهر مهم کشور پرداخته  کالن نیب شهری در اآ کارهای موثر برای مدیریت سیالب و روان وقوع باران و بروز سیل، به ارائه راه

 شود.

 .کرجداری،  آبخیزداری، آبخوانآبخیز شهری، : کلیدي واژگان

 

 بیان مسئله
دودکننده توسعه پایدار بوده و از سوی دیگر ترین عامل مح خشك آب از یك طرف مهمهای خشك و نیمهدر عرصه

 و جمعیت سریع رشد با شهرهای کشور اخیر، دهه دو در(. 3) باشدعامل مهم تخریب و ایجاد خسارت می های فصلی سیالب

 نفوذناپذیر و اقتصادی ناهمگون توسعه شهرها، به مهاجرت شهری، اراضی گسترش پدیده .هستند و بوده روبرو شهرسازی

 به هابارش از تری بیش بخش کهطوریهب گردیده، هاحوضه هیدرولوژیکی رژیم تغییر باعث شهرها توسعه اثر درها هضحو شدن

 کشور در غالب بارش رژیم دیگر سوی از (.1) گردیده است مسیل به آن رسیدن زمان کاهش باعث و شودمی تبدیل بآ روان

 از دهد،می کاهش را خاك داخل به باران نفوذ فرصت که است تابستانه ضاًبع و بهاره مدت کوتاه و شدید رگبارهای صورت به

 آن از ناشی خسارت و خیزیسیل برای زیادی ریسك درجه از شهری آبخیز هایحوزه هایمسیل و هارودخانه این رو

 (. 5) برخوردارند

 های سطحیبآروان تیریمدچالش آب شهری و 

 )مطالعه موردی: آبخیز شهری کرج( 

 *1محمد طهمورث

 

استادیار بخش تحقیقات حفاظت خاك و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
 استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران.

Email: m.tahmoures@areeo.ac.ir 



  های سطحیبآروان تیریمدچالش آب شهری و  ،محمد طهمورث
 

 

 

14 

 شهرهای مهم خاورمیانه با عوارض و مشخصاتیکی از کالن گرفته، قرار مرکزی البرز های کوهپایهدر شهر کرج که کالن

کیلومتر مربع با ارتفاع  1.871کیلومتر مربع و حریمی به وسعت  1.571 شهر کرج با مساحتی معادلمنحصربه فرد است. 

 قرارغرب تهران و در کرانه غربی رود کرج و در دامنه جنوبی رشته کوه البرز  کیلومتری 33ر دمتر از سطح دریا  .191متوسط 

 های نسبتاًزمستان های گرم و خشك ودارد. شهر کرج ازنظر مطالعه اقلیمی دارای آب و هوای معتدل و نیمه خشك با تابستان

 که در حال حاضر پس از هبود 1315سال  گرفته دربراساس سرشماری صورت نفر  11.31.1باشد. جمعیت این شهر سرد می

 (. 1)شکل  (،8و3) رودشهرهای تهران و مشهد و اصفهان به عنوان چهارمین شهر پرجمعیت ایران به شمار می

ها در طی سالیان مختلف از های بوجود آمده در آنکاری های متعدد از داخل محدوده شهری کرج و دستعبور رود دره

های مدیریت های سطحی، بر پیچیدگیها و ایجاد شبکه نسبتاً وسیعی از سامانه اصلی و فرعی آبیل برگردانجمله احداث س

شهر افزوده است. عالوه بر این توسعه بسیار سریع و نامتوازن مناطق شهری بدون لحاظ های سطحی در این کالنآب

های طبیعی موجود در داخل محدوده شهری، نیز موضوع ها و آبراهههای طبیعی بخصوص در نظر گرفتن رودخانهمحدودیت

 های شهری را تحت تاثیر قرار داده است.بآ مدیریت روان

و بروز  مولد سیالبهای قوع بارانوپس از  کرجضمن بررسی مشکالت موجود در شهر در پژوهش حاضر سعی شده 

 .ب شهری پرداخته شودآ دیریت سیالب و روانکارهای موثر در این شهر برای م به ارائه راه ،شهری بآ سیل و روان

 ایراناستان البرز و  موقعیت شهرستان کرج در - 1شکل 

 معرفی دستاورد

 ،حوادث طبیعی مانند سیلرخداد گیری از  ای است که برای پیشگونه کرج و استان البرز به ضعیت آبخیزهای شمالی

سالی و کم بارشی  دهه خشك دوبیش از تان همواره نگه داشت. در خصوص این شهرسجانب احتیاط را ضروری است که 

 به البرز هایگاه رویش وهای استان روند ضعف و قهقرایی داشته سبب شده تا پوشش گیاهی در شمال استان البرز و دشت

 هاها و سیالببآ روان که ای استبه گونهنیز شهر کرج موقعیت جغرافیایی کالنروند.  شدن پیش بیابانی سمت فقر گیاهی و

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
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 یهاها، معابر و مغازهخانه ،در صورت وقوع سیل به عبارتی وشود می خارج آن از کندی به و سرازیر منطقه در سرعت با

 (.9گرفتگی قرار خواهند گرفت )شکل زیادی در معرض آب

 مشکالت این ترین مهم از یکی که باشندمی ایعمده مشکالت و مسائل داراینیز کرج  شهری یهامسیل و هارودخانه

 کاهش با سیالب خطردر نتیجه  که باشدمی اطراف محدوده در ساز و ساخت و رودخانه اصلی کانال به ها آن شدن محدود

  یافته است.  افزایش شدتآب، به عبور محدوده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1931فروردین  بارش:تاریخ واقعه ) گرفتگی معابر کرج در اثر ریزش باراناز آب تصاویري -2شکل 

 

ها مسیل سیالب ،1331سال  درپای کوه عظیمیه  تا آزادگان پل از شمالی طالقانی خیابان احداث با موجود مستندات طبق

این خیابان در حالی نیست. شهر دور از انتظار احتمال بروز سیل در این کالن ،با بارش شدید باران و هرزمانمسدود شده 

باید است و این در حالی است که کوه عظیمیه رفته  هافکنر سیل بوده و مستقیم به دهانه مخروطهشکل گرفت که در مسی

 ،تا سیالب خارج شده از کوه گرددرعایت  هستند، مستعد بروز سیلکه مناطق این گونه ای بین شهرسازی و  همیشه فاصله

 در کرج شهری مدیریت محاسباتی اشتباه متاسفانه باشد.را برای پخش شدن و کاهش سرعت در مسیر خود داشته  ایمحدوده

 است داده قرار یکدیگر امتداد در طالقانی خیابان و رودخانه مسیل و نکرده رعایت را فاصله این که بود این گذشته هایسال

از بروز  منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز برای جلوگیریاداره کل با ساخت این خیابان و توسعه شهری، (. 3)شکل 

کاری، کاری، نهالبذرپاشی، بذرکاری، کپهعالوه بر اجرای عملیات مختلف بیولوژیکی و بیومکانیکی ) های احتمالی سیل

در  داریسازه آبخیز 31اقدام به ساخت حدود  های گیاهی مثمر و غیرمثمر(،دار به همراه کاشت گونهسکوبندی اراضی شیب

اداره کل نامه با شهرداری کرج و با نظارت  در پی انعقاد یك تفاهم 1311آن نیز در سال  پس از .نموده استارتفاعات عظیمیه 

در اراضی باالدست آبخیز شهری بندهای گابیونی و سنگی مالتی( )شامل سازه دیگر  31اقدام به ساخت  استان، منابع طبیعی

 .(1)شکل  شدکرج 
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 مقابل در عملکردشان و شده پر ها سازه این مرتب ها، ماسه کتحر و بارندگی دلیل به ، سازه تعداد این علیرغم ساخت

 رسوب طبیعت ذات اما شده انجام چون افزایش ارتفاع ها اقداماتی هم برای بهبود عملکرد این سازه یابد. می کاهش سیل کنترل

درصد  31 د،نوش می رسوب از پر ها سازه وقتی و است گیری رسوب آبخیزداری نیز کارکردهای مهم از یکی و است

نحوی مانند بهتنها راه کنترل سیل و درمان و چاره اصلی این است که مسیر گذر آب . (9) از دست خواهند دادرا  انکارکردش

که در مسیر اصلی  سیلی سنگین در منطقه طالقانی شهر کرج به دلیل این وقوعاحداث کانال باز شود. در غیر این صورت 

ناپذیر اجتناببینی نشده،  پیشدر آن پایین آمده از کوه عظیمیه  ه و هیچ محل گذری برای آبِسیالب و رودخانه قرار گرفت

 خواهد بود.

 دخل دلیل به و است نزدیك خیلی شهر تا هاکوه بین فاصله و شده واقع افکنه شهر کرج و اطراف آن بر روی یك مخروط

خطر وقوع سیالب زیاد  ،صورت گرفتهشهرهای استان البرز و دیگر  های شهرستان کرجخانهرود بستر در که هاییتصرف و

ترین نقطه استان این وضعیت از گرمدره تا باالدست شهرك مسکونی سپاه در منطقه حصارك و از حصارك تا انتهاییاست. 

 از نظر خطر رخداد سیل هستند. مناطق بحرانی  ءجزاین مناطق شود و البرز در نظرآباد دیده می
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رودخانه کوه عظیمیه کرج در اثر احداث خیابان طالقانی شمالی بستر و حریمتصاویري از مسدود شدن  -9شکل 
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 شهر کرجدر کالن سطحی هايبآ روان سیالب و مدیریت جهت کنترل و پیشنهادي اقدامات و هاروش

 ترین بارش به ای است که با کمه البرز جنوبی به گونهشهر کرج در کوهپایموقعیت جغرافیایی کالنگونه که ذکر شد  همان

 شیوه و سیل خسارت کاهش زمینه در دنیا سطح در اخیر هایسال در که آنچه .گیردصورت طبیعی در معرض سیالب قرار می

ی این آموزه . اجزاباشدمی سیالب مدیریت به سیالب کنترل و مهار از نگرش تغییر شود،می مشاهده سیالب رخداد با برخورد

گیری و کاهش خسارات سیل  های عملیاتی و اجرایی و به شکل صحیح آن، از ملزومات ضروری پیشعلمی در قالب فعالیت

 باشد. در کشور می

شامل  کرج شهرکالن درسطحی  هایبآ روان مدیریت سیالب و جهت کنترل و پیشنهادی اقدامات و هادر مجموع روش

 موارد زیر است:

 آبخیز شهري کرج: حوزه کارهاي مورد نیاز جهت اجرا در ارتفاعات و باالدستالف( راه

اجرای عملیات مختلف آبخیزداری )بیولوژیك، بیومکانیك و مکانیك( در ارتفاعات و باالدست آبخیز شهری  -1-الف

ف کاهش خسارات باهد ای()بخصوص عملیات بیولوژیك و غیرسازه آبخیزداری های مختلفو پروژه هاطرح اجرای :کرج

در باالدست آبخیز شهری کرج ضروری است، که این مهم از های آب زیرزمینی  احتمالی ناشی از سیل و افزایش تغذیه سفره

و با نظارت اداره کل منابع طبیعی و  (سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری) شهرداری کرجگذشته تاکنون به همت 

های قدیمی آبخیزداری و افزایش چنین مرمت و بازسازی سازه . هم(1)شکل  باشدمی آبخیزداری استان البرز در دست اجرا

 امری الزم و ضروری است.  ،ها توسط رسوبات مقدور، جهت مقابله با پرشدگی آن ها در حد ارتفاع آن
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( در ارتفاعات و باالدست آبخیز شهري تصاویري از اجراي عملیات مختلف آبخیزداري )بیولوژیک، بیومکانیک و مکانیک -4شکل 

 کرج
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و نقطه بارش با انجام عملیات مختلف آبخیزداری باید به عنوان سیاست راهبردی  منشأمدیریت آب باران در  -9-الف

مدیریت جامع منابع گذاران و مسئوالن کشور قرار گیرد. سالی مورد توجه سیاست گیری از وقوع سیالب و خشك برای پیش

 بروزتا از  بودهحل مهار سیل در منشأ ترین راه پارچه آمایش حوزه آبخیز مهم محیطی بر پایه برنامه جامع و یك زیستی و

 .جلوگیری شودرخداد سیل ت و تلفات اخسار

کرد نوین مدیریت آبخیزهای شهری، عالوه  آبخیزداری در روی: های آبخیز کنترل سیل ورودی به شهرها با پارك -3-الف

های ورودی به شهرها، تقویت ارتباط انسان و طبیعت را پوشش گیاهی و مدیریت سیل بر اهداف حفظ منابع پایه آب، خاك،

پارك آبخیز بسته به شرایط فیزیوگرافی، اقلیمی و هیدرولوژیکی، یك پارك یا گذاری نموده است. در قالب پارك آبخیز هدف

دیدنی است که با استفاده از ظرفیت حوزه اندازهای روی و چشمکاشت، مسیرهای پیادههای طبیعی یا دستبوستان با جنگل

کاری، ای و بیولوژیکی، جنگلگردد. در پارك آبخیز عملیات آبخیزداری سازهها ایجاد میها و دامنهآبخیز و موقعیت آبراهه

 پارك بنابراین. پذیردمی انجامزیستی دهای محیطرها و سایر کارکروی، رصدخانهپیادهو  سواریهای دوچرخهایجاد پیست

از دیگر مزایای  .است جمعیتی مراکز مجاورت در طبیعی تفرجگاه ایجاد و شهری هایسیالب کنترل :نیاز دو به پاسخی آبخیز،

های آبخیز  ها پارك است. عالوه بر اینحواشی شهر های آبخیز جلوگیری از تغییرکاربری غیرمجاز اراضی  احداث پارك

 اجرای طرح پارك آبخیزداری در با بنابراین .نند به اشتغال ساکنان منطقه نیز کمك کنندتوا هایی چند منظوره هستند که می طرح

های  شرایط جذب آب به سفره ب برای شهر،ضمن جلوگیری از بروز خطرات سیالنیز ارتفاعات شمالی شهر کرج  ها ودره

 هد آمد. مردم فراهم خوا تفرج و فراغتشده و محیط مناسبی نیز برای آب زیرزمینی فراهم 

های جنگلی و مرتعی موجود در حوزه آبخیز شهری کرج بخصوص در باالدست این حوضه گاهحفاظت از ذخیره -1-الف

 گذاران و مسئوالن شهری قرار گیرد.بایست بیش از گذشته مورد دقت و توجه سیاستمی

ها و رودخانه یهاکناره تیتثبو  میبه منظور تحک یمهندس ستیز بیو ترک یمهندس ،یستیز اتیملانجام ع -5-الف

 .است تیاهم حائز یانکته شهری()برون و درون هاآبراهه هیحاش در یزداریحفاظت خاك و آبخ یهاطرح یاجرا نیچن هم

 و لیس بندیپهنه مطالعات به توجه با مجاز هایکاربری ارائه و یاراض کاربری رییتغ و اصالح مطالعات انجام -3-الف

 .ردیگ انجام مدت دراز و مدت کوتاه دران کرج شهرست زییخلیس

 هاآن یو حفظ کاربر های صنعتی استان البرزشهركو  یتجمعی مراکز و هاکانون رامونیاحداث کمربند سبز در پ -.-الف

 باشد. توجه مورد روستاهای استان و شهرستان کرج جریان توسعه در

 .دیعمل آ هممانعت ب جدشهرستان به زخیلیو در مناطق سکرج  یشهر آبخیزدر  کاویهر گونه معدن از -8-الف

البرز  استان ایاست. شهرداری و شرکت سهامی آب منطقه ضروری البرز هایرودخانه اجرای طرح جامع الیروبی -1-الف

 داشته باشند. استان مناطق سایر و  کرج شهر حریم هایرودخانه بایست اهتمام جدی به موضوع الیروبیمی
 

 اجرا در داخل شهر: جهتکارهاي مورد نیاز  اهرب( 

 ،امروزه مهار سیل و تأمین آب مورد نیازگونه که ذکر شد : همانآبگیر باران های سطوحسامانه یاجراترویج و  -1-ب

برای شهرهای بزرگ و پرجمعیت واقع در مناطق خشك و نیمه خشك به یك چالش بزرگ تبدیل شده است. در  خصوصاً

کارهایی جهت  تواند راهوری آب در این گونه شهرها و نیز فراهم نمودن منابع جدید تأمین آب میافزایش بهره چنین شرایطی

ها و نیز استفاده از چون پشت بام کمك به حل این معضل باشد. در این خصوص استحصال آب باران از سطوح خانگی هم

ها جهت نیازهای غیرشرب  و استفاده مجدد از آن یهای تولیدبها و فاضالابآ ضرر خانگی و بازچرخانی پسهای بیبآ پس

http://ivnanews.ir/%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b1%da%a9%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2/
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و این موضوع بایستی مورد توجه مسئولین  تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش تقاضا در مناطق شهری داشته باشدخانگی می

قیمت را و گران ها سیستم خیلی پیچیدهبآ آوری آب باران و روان جمعشایان ذکر است که مدیریت شهری کرج قرار گیرد. 

در اجرا و ترویج  ترین عامل های اقلیمی ایران و اصل سازگاری با محیط مهمکند. بلکه پذیرش موضوع و واقعیتطلب نمی

  باشد.ها میاین سامانه

در میان . باشد ی شهری کرج و استان البرزهاهای اصلی پروژهضرورت ءست محیطی باید جزهای زیپیوست -9-ب

راه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی(، )بزرگ راه شمالیبزرگ ،استان البرز در حال اجراست کرج و هایی که در سطحپروژه

حتماً یحی و دریاچه مصنوعی در حاشیه رودخانه کرج شهر، و مجموعه گردشگری، تفرراه آبیك به چرم قطار شهری،

ها در برخی از اثرات سوء زیست محیطی این گونه پروژهشوند. مشمول تهیه و ارائه گزارش ارزیابی زیست محیطی بایست   می

رین ابزار ت گیرد و ارزیابی اثرات زیست محیطی به عنوان یکی از مهم کاهش کیفیت زندگی شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار

 .قرار گیرداندرکاران و مدیران شهری توجه دستیابی به توسعه پایدار شهری مورد  دست

و  ردیقرار گتر  بیششهرها مورد توجه  رامونیب در درون و پآ جذب روان یها از عرصه یو نگهدار حفظ -3-ب

 اشد.امر ب نیمورد دقت مسئول یشهر قیاز حد سطوح عا شیاز گسترش ب یریجلوگ

شهرستان  اندرکاران و دست نیمورد توجه مسئولبایست  می رینفوذپذ یو گسترش شهرها جادیتالش در جهت ا -1-ب

گیرانه  مدیریت پیشدر زمینه  موثر اقدامی هستند، باران آب نگهداشت ظرفیت با شهرهایی که اسفنجی شهرهای ساخت .باشد

 داری آبخوان البق در که رودمی شمار در شهرها به یسال ها و مخاطرات طبیعی نظیر سیل و خشكو توامان پدیده

 د.پردازمی اراضی شهری در زمین فرونشست از جلوگیری و سالی ، مقابله با خشكشهری هایسیالب مدیریت به شهری

ز که حداقل بخشی ا طالقانی شمالی )از پای کوه عظیمیه تا پل آزادگان( ایجاد کانال بزرگ در اطراف خیابان اصلی -5-ب

قسمتی از  ،گذاری و هدایت آباز طریق لولهگردیده و سپس آن هدایت  داخل به های شدیدحاصل از بارش هایبآ روان

از شهر کرج و  های سطحی نیز به خارجو بخشی از آب گردیده احداث شده هدایت جاذبهای های سطحی به چاهبآ روان

 شود. بینی شده است، منتقل  یشهای سطحی پآوری آب در استخرهایی که به منظور جمع

های عمرانی صورت تمام فعالیت: براساس آمایش سرزمین باشد در سطح استان البرز فعالیت عمرانیانجام هرگونه  -3-ب

ها باید پیوست آمایش سرزمین های طبیعی بایستی براساس آمایش و ظرفیت سرزمینی باشد و تمام این پروژهگرفته در عرصه

 اغلب .شوندمیهای عمرانی در قالب ملی تعریف که پروژه ها به دلیل اینالبرز و دیگر استاناستان متاسفانه در باشند. داشته 

شان کنند که ارتزاق و روزیآبخیز افرادی زندگی می هایحوزهکه در در حالی ؛شودگرفته نمی نظر ها دراین پیوست برای آن

های منابع طبیعی معیشت و حتی جان و زندگی آنان را اری غیراصولی در عرصهک است و هرگونه دخالت و دستدر آن منطقه 

 دهد. تاثیر قرار می شدت تحتبه

شهر کشور نام کرج که اکنون از آن به عنوان چهارمین کالنها: های جاذب آب و انتقال آب به این چاهساخت چاه -.-ب

ها، وده که تالقی شیب و دشت سبب شده تا در زمان بارششود دارای شیب خاص جغرافیایی و دشت وسیع ببرده می

به گفته کارشناسان، موقعیت طبیعی کرج به خودی خود زمینه ساز سیالب در . گرفتگی و جاری شدن سیالب رخ دهد آب

 شهرنکال این جنوب و شهر مرکزی هسته سمت به ارتفاعات از سیالب بارندگی، ترین کم با رو این از ها بوده،زمان بارش

از دیگر سو شیب کم دشت کرج سبب شده تا به گفته کارشناسان خروج آب از این منطقه با کندی صورت د. شورازیر میس

توان سیالب را های غیرهمسطح میزیرگذرها و تقاطعویژه در هبگانه کرج و مناطق دهدر های جذبی که البته با حفر چاه گیرد

https://www.mehrnews.com/news/4531306/%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF
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سالی از دسترس  های زیرزمینی استان البرز به واسطه خشكدر واقع اکنون که سفره د.کرهای زیرزمینی هدایت به سمت سفره

 شایانی نماید.های زمین کمك تواند در برگشت آب به سطح فوقانی الیههای جذبی میاند، حفر چاهمردم دور شده

شورای شهر و  از اعم ی استانمتول هایدستگاه از متشکل کارگروهی بایست: میتشکیل کارگروه سیل در استان -8-ب

شود  البرز تشکیل استانداری ریاست با... و شهرسازی و راه زیست، محیط طبیعی، منابعمجلس شورای اسالمی،  شهرداری،

 ستاد مذکورای نیز برای و دبیرخانه گردیدهدر این کارگروه گزارش  های صورت پذیرفتهمطالعات و بررسی تا (،5)شکل 

 شدهکار مرتبط با سیل های بحرانی در این کارگروه باید در تمام حوزهشود. آوری در آن جمع هاگزارشم تشکیل شود تا تما

  شود.برای این کارها مشخص  اعتبار الزم نیزو 

رسانی به مردم و سازی، آموزش و اطالعمنظور فرهنگسازی و توانمندسازی متاثرین از سیالب: بهآموزش، فرهنگ -1-ب

نفعان، کارگروه پیشنهادی برای مدیریت سیالب شهری )شکل  برداران و ذیهای مردمی و غیردولتی، بهرهو تشکلها سازمان

مجلس  نمایندگان ای متشکل ازکه مجموعه کارگروهاعضای این داشته باشد.  در این خصوص بایست اهتمام جدی( می5

های با تعامل در سطح شهر به پیاده کردن برنامه الزم است ،ندهای مردمی هستتا سازمان (کارهای قانونیگیری راه جهت پی)

 شهری از جمله مدیریت سیالب اقدام نمایند. مدیریت

های مردم  های مناسب از دیدگاه شهری بایستی به نظرات مردم و جوامع محلی عنایت ویژه شود و به شیوهدر آبخیزداری 

از های مقابله با سیالب است که در صورت توجیه بودن مردم و پذیرش طرحها حاکی از آن نتایج بررسی (.1) استفاده شود

توان نسبت بـه اجـرای می ،های الزمهای انجام شده از طریق آموزشرسانیبه هشدارها و اطالع ها و اعتماد آن سوی مردم

 .اطمینان حاصل نمود شهری سیالب هـای مـدیریتموفـق طرح

های هدف تاثیرگذار و تاثیرپذیر جهت آموزش بهینه و مطلوب ریت سیالب، شناسایی گروهمنظور اثربخشی آموزش مدیبه

توان به ایجاد فرهنگ ایمنی در های آموزشی مناسب در درازمدت میبسیار ضروری است. با طراحی، تدوین و اجرای برنامه

 جامعه در برابر حوادث غیرمترقبه نظیر سیل کمك موثر نمود.

 البرز استان ه پیشنهادي براي مدیریت سیالب شهري در استانداريکارگرو -5شکل 
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کارهای مناسب برای کاهش اثرات توسعه شهری  از جمله راه 9و مدیریت بهینه 1اثر های توسعه کم کاربرد روش -11-ب

بیان ن کرج چو در شهری همب آ های موثر در کاهش روانتوان از جمله روشها را میاست و این روشبر مقدار سیالب 

 های آبی در نظرپارچه و خالقانه برای کاهش اثرات منفی شهرسازی در سیستم عنوان یك روش یكهب LIDهای روشنمود. 

-پشت، روسازی متخلخلهای نفوذپذیر و روکشتوان به جمله می از که انداثر بسیار متنوعشوند. ابزارهای توسعه کمگرفته می

بیولوژیکی، عدم اتصال سطوح نفوذناپذیر فیلتر نواری، سنگر نفوذ، جوی باغچه، سیستم ماندِ ،باران بام سبز، مخازن ذخیره، باغ

 شود:ها اشاره میکه در ادامه به برخی از این روش های دیگر اشاره نمودبسیاری روش و

 شهری است.ر توسعه پایدار د LIDهای موثرترین روشدر شهر که یکی از  روسازی نفوذپذیر انجام -1-11-ب

 کاربهها روها و پارکینگتوان به جای انواع سطوح نفوذناپذیر شهری به ویژه برای روکش پیادهرا می های نفوذپذیر روکش

های روکشهای جمله ویژگی از .ب تشکیل شده ایجاد نمودآ توان تعادلی بین نفوذ آب زیرزمینی و روانبرد. به این ترتیب می

 باشد.کیفیت آب میهای زیرزمینی و بهبود ب، تغذیه آبآ ب، کاهش حجم و اوج روانآ نذخیره موقت روامذکور: 

عنوان یکی   امروزه بهکه های شهری استفاده از جوی باغچه است؛  بآ حل دیگر برای کنترل سیالب و روان راه -9-11-ب

ها در ایران سابقه داشته است.  شود، که قرن یب شهری شناخته مآ سازی کیفیت روان از اقدامات مفید و مؤثر برای کنترل و به

شود که در دست عمران و شهرسازی قرار دارد. این  هایی از شهر توصیه می باغچه غالباً در آن نواحی و بخش کاربرد جوی

به نفع بهبود که اساساً  داشته متعددیطبیعی دارد، مزایای  هایحوضهب در آ تری با شرایط و رفتار روان اقدام که شباهت بیش

 باشد. ها و احیای چرخۀ آب در شهر می بآ کیفیت آب، کاهش حجم و اوج روان

ها در ها و لولهها از طریق شبکه ناودان، این سیستم آب باران را از سطح ساختمانگیربارانیا  مخازن ذخیره -3-11-ب

های سطحی، ها عالوه بر کاهش فاضالباین سازه دهد.های مختلف در اختیار قرار میآوری و برای استفادهمخزنی جمع

 کنند و شاملآبیاری و سایر نیازهای آبی را فراهم می بام و استفاده مجدد از آن برایب جاری شده از پشتآ ذخیره روان امکان

 .باشدمیو... ها تانك انواع مختلفی مانند بشکه باران، مخازن آب زمینی و زیرزمینی،

ها برای مدیریت فاضالب سطحی در مناطق شهری است. وریآ یکی از موثرترین فنیا باغ بام، بز بام سپشت -1-11-ب

دهند  باشند که اجازه میهای معمولی با یك الیه نازك پوشش گیاهی میبام سبز، سقفگیاهی یا پشت های دارای پوششسقف

به ویژه در شهرهایی که از تراکم جمعیتی و بام سبز پشتامروزه . کاری شده داشته باشدمانند یك سطح گیاه سقف عملکردی

بر است، اما در شود. این تکنیك البته هزینهمی اجراساختمانی باال برخودار بوده و اصطالحاً به شهرهای فشرده معروفند 

 .بودخواهد برای سیستم مدیریت آب شهری اقتصادی  ،آن حاصل از درازمدت منافع اکولوژیکی

این  :بآ ها برای کاهش پیك روانب در این حوضچهآ های جذب آب و نگهداری روانضچهساخت حو -5-11-ب

عنوان منبعی برای ه بنیز عنوان پارك و یا زمین بازی استفاده شوند و در هنگام سیالب د در زمان معمولی بهنتوانها میحوضچه

 مورد استفاده قرار گیرند.ب شهری آ به تاخیر انداختن روان

ایی و اطراف ایجاد مسیر سبز و کاشت درخت و گیاهان متنوع متناسب با اقلیم منطقه در نواحی حاشیه -3-11-ب

 .کرج گرددتواند باعث کنترل سیالب در محدوده شهری میکه های شهری  مسیل

د و نقش گیر به کار رونآبگیر بیولوژیکی که می تواند به عنوان مکمل و یا حتی جایگزینی برای مخازن سیل -.-11-ب

 ب است.آ ها و رسوبات از روانهب، زدودن آالیندآ سازی جریان روان ها عالوه بر آرام اصلی آن

                                                      
1
 - Low Impact Development 

2 - Best Management Practice 
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چنین نصب تابلوها و عالئم بیشتر در  همها در سطح شهر کرج و نخالهآوری زباله و  ایجاد سیستم مناسب جمع -11-ب

ر فواصل کوتاه، به منظور جلوگیری از انباشت زباله و ریزش ها و مخازن زباله د استقرار سطل گرفتگی ومناطق حساس به آب

های بآ ضمن کمك به مدیریت روانکه این مسئله  ای موجود در سطح شهر،گذره آبها و مسیلها بر روی زمین و داخل  آن

 دارد.نیز  شهرنقش مهمی در عدم آلودگی سطحی، 

شود، تمامی عوامل  است؛ از این رو پیشنهاد می ضروری شناخت زمان و مکان تمرکز سیل در حوزۀ آبخیز شهری -19-ب

سپس با استفاده از عوامل تعیین شده و میزان اهمیت و تأثیرگذاری  ؛مؤثر بر زمان تمرکز در حوزۀ آبخیز شهری مشخص شود

ای گسترده و مستمر در ه ها روابط مناسبی برای برآورد زمان تمرکز ارائه گردد. عالوه بر این در بعد مدیریتی نیز، فعالیت آن

شهر و  نگهداشتنزیست، پاکیزه   محیطمنابع طبیعی و سازی مردم و ارتقاء سطح همکاری عمومی برای حفاظت از  زمینۀ آگاه

نقش بسیار مهمی در خسارات ناشی از سیالب و آلودگی حاصل که گذرها  مسئوالنۀ زباله و نخاله در آب اجتناب از دفع غیر

 ام شود.، انجدناز آن دار

-توسط ماموران شهرداری هاو شروع بارش های انتقال دهنده سیالب شهری در ابتدای روز بارانیبررسی زهکش -13-ب

از درون  ی ساختمانیهاو نخاله شغالآهای ذیربط. در صورت ایجاد تمهیدات الزم نظیر برداشت های مناطق و سایر دستگاه

ب و آ تر روانانتقال سهل توان بهمی، هاو جلوگیری از گرفتگی و مسدود شدن آن های موجود در سطح شهرو کانالها زهکش

 امیدوار بود. هاها و کانالمسیلجلوگیری از سرریز کردن 

سیستم هشدار سیل به مدیران فرصت تخلیه و یا مسدود کردن معابر خاص در  :های هشدار سیلایجاد سیستم -11-ب

گیری ارتفاع آب در مناطقی های اندازهنصب دستگاه ، که این موضوعدهدفات انسانی میرا به منظور کاهش تل خطر طغیان

ب متمرکز در مقاطع خاصی از رودخانه از طریق آ صورت بروز ارتفاع خاصی از روان طلبد تا درباالتر از نقاط حساس را می

 .صدا درآیدگیری ارسال و زنگ خطر به تلفن یا ماهواره اطالعات الزم به مرکز تصمیم

 

 توصیه ترویجی 

های های باالدست برون شهری و حوضهبخش اصلی یعنی حوضه اقدامات در جهت مدیریت سیالب شهری باید در دو .1

درون شهری به موازات هم مدیریت و اجرا گردند. تحقق چنین امری نیازمند یك مدیریت واحد راهبردی است تا بتواند 

 را هماهنگ سازد.  ها و اقدامات این دو بخشبرنامه

بازسازی آبخیزداری شهری، که امروزه تحت عناوین مختلفی نظیر  حوزه آبخیز شهریریزی و مدیریت پایدار برنامه .9

مطرح و در جریان های درون شهری اکولوژیك شهری، توسعه با اثرات کمینه، طراحی شهری حساس به آب در حوضه

آبخیز طبیعی و نیمه طبیعی  هایحوزهدر  داریو آبخوان های آبخیزداریتواند تحت رویکردی راهبردی با طرح، میاست

 باالدستی و پیرامونی هماهنگ و تلفیق گردد. 

های طبیعی، حفظ کاربری اراضی، احیای پوشش گیاهی به کمك عملیات بیولوژیك و  حفاظت آبخیزها و عرصه .3

زیستی با سیالب، به رسمیت شناختن حریم  و همهای عمومی در خصوص سیل  ، ارتقای آگاهیآبخیزداری بیومکانیك

ویژه در  هبرداری از اراضی ب روها و رعایت اصول آبخیزداری در بهره ها و آب سیالب، عدم دخل و تصرف در مسیل

های آبخیز  حوزهدر خیزی  کاهش سیل جهت آبخیزداری ای غیرسازه های مهم مدیریتی و خیز از جمله روش مناطق سیل

 .شهری است
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  41-45/ ص 4100 پاییز و زمستان/ 1/ شماره سال دوم ،مجله ترویجی حفظ و بهره وری آب

 
ها و  داری در شهرداریزهای آبخی کارگیری متخصصین و مشاورین رشته هتوجهی به آبخیزداری شهری و عدم ب بی .1

 ی شهریهابآ شهرها، مدیریت روانبرداری پایدار از منابع زیستی در کالنحفاظت و بهرههای مربوطه، به منظور  دستگاه

، سبب طغیان آب به سمت ی شهریها رودخانهها و مسیلهی ها و ساماند کانالو  ها گذر های موجود در آب رفع گرهو 

 .و باید مورد توجه قرار گیرد خواهد آوردهای جانی و مالی را به بار  ها شده که انواع خسارت معابر و خیابان
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