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نقش سیالب بر پدیده رسوب

نیروی ایراندکتر حسام فوالد فر ، شرکت توسعه منابع آب و: تهیه 
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بخش عمده ای از آورد رسوبی رودخانه ها 

حاصل جریان های سیالبی است 

بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک نظیر ایران

بار رسوبی  طی چند فقره سیالب % 80بیش از 

حاصله از بارش های متمرکز

به صورت جریان های واریزه ای، جریان های گلی، جریان های غلیظ،  

جریان های ذره ای، فرسایش و بستر کنی و ریزش کناره ها

.توسط شبکه رودخانه ای وارد مخازن سدها می گردد
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:دینامیک حاکم بر سیالب ها موجب می گردد که

سهم عمده ای از بار رسوبی حمل شده توسط جریان های  

الب  مرحله اوج گیری سیسیالبی ناشی از فرسایش و انتقال در 

. جابجا شود

ی کاهش پتانسیل انتقال بطور محسوسفروکش سیالب ، در مرحله 

یافته و فرآیند رسوبگذاری دارای حالت غالبی است
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دید نقش هیدروگراف سیالب در فرآیند انتقال رسوب و تش
فرسایش و رسوب گذاری
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با اوج گیری سیالب عوارض بستر پاکسازی شده و انتقال رسوب تشدید می شود

می گذاردبا فروکش سیالب نا هنجاری های بستر تشدید یافته و انتقال رسوب رو به کاهش
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سوب و تاثیر شکل و درجه غیر ماندگاری هیدروگراف سیالب بر خصوصیات جریان و نرخ انتقال ر

( از منظر هیدرولیک) پسماندی رسوب در رودخانه 
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تاثیر شکل و درجه غیر ماندگاری هیدروگراف سیالب بر پسماندی رسوب در رودخانه

( از منظر هیدرولوژی) 

غلظتپیکهاحلقهایندر(الف
رمسیدوریعلتبهمعلقرسوبات
بآیاوروانابورسوبتولیدنواحی

بهانجریپیکازبعدهایخچالشدن
.رسدمیآبراهه

ومکمعلقرسوباتغلظتهاحلقهنوعایندر(ب
رسوبمنابع.استباالسطحیروانابضرایب
-بارشرویداداولیهمراحلطیوبودهمحدود
خلیهتسرعتپیک،بهدبیازرسیدنقبلرواناب

بهودمحدرسوبوانتقالتولید.استزیادرسوبات
باالبتیرطوشرایطتحتوبودهکانالنزدیکنواحی

دهندمیرخ

وبودهکمحوضهخاكرطوبتکهزمانی(ج
لدلیبه.دهدمیرویزیادشدتباهاییبارش
میردومنبعسطحیکازمعلقرسوباتاینکه
وضهحسراسردرکنندهشرکتسطوحیاورسند

ینپایبازویدردومیحلقهاست،شدهگسترده
ردگساعتحلقهیکازبعدهیدروگرافرونده

.شودمیایجاداولگردپادساعت،

.استزهکشیشبکهتراکمتاثیرازناشیکهمخدوشایرابطه(د
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بهتواندمیالیهنای.استرودخانهبسترباهاسنگیاسطحیهایسنگقلوهتجمعحاصلشدنجوشنیژئوگرافی،وهیدرولیکدر

ذراتاندازهووزیعت.دهندتغییررارودخانهتوانندمیرسوبذراتتوزیعواندازهبهبستهونمایدعملجریانمقابلدرمانعیصورت

.نمایندکمکجریانکلیجهتورودخانهنوعدادننشانبهتوانندمیرسوب

.استجوشنیالیهاندازهبهوابستهآنعملکردواستاساسیالیهشناختبرایجوشنیالیهذراتتوزیع

.استانجریتوانبامرتبطمستقیماجوشنیالیه.باشدمیبستررویرودخانهتوسطشدهاعمالانرژیمقدارجریانتوان

نلهبهالیهزیردرهکدانهریزذراتازانبوهیحجموشدهشکستهجوشنیالیهاستممکنجریان،توانافزایشوسیالبوقوعزماندر

.دهندافزایشایمالحظهقابلطوربهرامعلقرسوباتغلظتوشدهآزادبودند،افتاده
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breakup Armor Layerتاثیر سیالب بر شکست الیه جوشنی   
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در شرایط عادی نرخ انتقال رسوب نا چیز بوده و تغییرات خاصی در
مقطع مشاهده نمی شود
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با وقوع و اوج گیری سیالب بخش عمده ای از مواد رسوبی 

فرسا یش یافته و بستر کنی های شدید حادث می شود
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در مرحله فروکش سیالب رودخانه شاهد رسوبگذاری و افزایش مجدد 

تراز بستر می باشد
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می کندرژیم آبدهی ماهانه رودخانه ها در کشور عموما از الگوی زیر تبعیت 

( اردیبهشت و خرداد–تمرکز جریان در ماه های فروردین )

(رودخانه زردفهره در رودبار لرستان)
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می کندرژیم آبدهی ساالنه رودخانه ها در کشور عموما از الگوی زیر تبعیت 

( می شودزیاد منجر به انتقال بار رسوبی اردیبهشت و خرداد –تمرکز جریان در ماههای فروردین )

(رودخانه زردفهره در رودبار لرستان)
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می کندرژیم رسوبدهی ساالنه رودخانه ها در کشور عموما از الگوی زیر تبعیت 

( حمل می شوداسفند ، فروردین  و اردیبهشت رسوب سالیانه در سه ماهه  % 90بیش از )

(رودخانه زردفهره در رودبار لرستان)
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از شعبات سفیدرود–باربستر حمل شده توسط رودخانه شاهرود 

(اردیبشت و خرداد در بقیه سال رودخانه فاقد رسوب موثری است–بغیر از ماه های فروردین )
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:طبق نظر هندرسون

بار رسوبی حمل شده توسط رودخانه ها % 80بیش از 
. حاصل جریان های سیالبی است

HENDERSON-Sediment Transport
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 10به 1از Qچنانچه S , Dمطابق  رابطه فوق با فرض ثابت بودن 
افزایش یابد،  

برابر خواهد شد  100مقدار بار رسوبی 
از این رو سیالب ها در فرآیند انتقال رسوب از

جایگاه مهمی برخوردارند
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سیالب ها عامل اصلی در تعیین حجم آورد رسوب به مخازن می باشند

(جریان های عادی حجم بسیار ناچیزی از رسوب را بخود اختصاص می دهند) 
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(دم وجود آمارعشرایطدر ) با استفاده از هیدروگراف سیالب ها اینرخ انتقال مصالح رودخانه تعیین

1005025102 01.001.002.006.04.0 ssssssyr QQQQQQ 

شبیه سازي هیدروگراف سیالبها

تعیین دانه بندي مواد بستر

تعیین خصوصیات هیدرولیك جریان نظیر دبي سیالب ها

انتقال براي هریك از هیدروگراف سیالب ها( معادالت)تعیین بار رسوبي از معادله 

تعیین بار رسوبي سالیانه با استفاده از معادله سیمونس
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مهار رسوب حوضه های شهری و کوهستانی با حوضچه های تاخیری سیالب،

SEDIMENT DETENTION BASINS

Design parameter                       Sediment-trapping impoundments

Hydraulic short-circuiting                                      Minimize

Outlet structures                                                    High level

Detention time                                                       Maximize

Portion of hydrograph to trap                              First

Water level during flood                                       High
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Mud Flow-Mud Floodجریان سیالبی گلی 

صورتبهکهاستئیهاواریزهازسریعبسیارجریانیوجرمتحلیلازشکلیگلیسیالبیجریانیک

گلیوباترسازایمالحظهقابلمقادیرباهمراهوگرفتهقرارگرائیروانحالتدرکلییاجزئی

قادرهاآنبنابراینسازد،می(آواری)ایواریزههایجریانازترسیالراهاآنکهاسترسشامل

.باشندمیکمترهایشیبدردورترهایمسافتبهحرکتبه

Mudflows are often called mudslides, a term applied indiscriminately by the

mass media to a variety of mass wasting events. Mudflows often start as slides,

becoming flows as water is entrained along the flow path; such events are often

called flow slides.
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Debris Floods( آواری)سیالب های واریزه ای 

آباماجرآن،درکههستندشناسیزمینهایپدیده(آواری)ایواریزههایسیالب

ونندکمینفوذرودخانهدرونبههاکوهازشدهکندههایسنگتکهوخاكپایه

.دهندمیضخیمگلیهاینهشتهتشکیل

2000حدوددر)هالغزشانواعباقیاسقابلحجمیهایچگالیدارایهاواریزه

ودارندرائیگروانحالمنفذیفشارهایتوسطاماهستند،(مکعبمتربرکیلوگرم

.شوندجاریآبمانندتوانندمی

Debris flows descending steep channels commonly attain

speeds that surpass 10 meters per second , although some

large flows can reach speeds that are much greater.
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.…سیالب های واریزه ای
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سیالب واریزه ای در شاخه دزلی  
(مریوان)رودخانه گاران 

اخه  توپوگرافی حوضه کوهستانی ش
ای دزلی که مستعد تولید سیالب ه

شدیدی است
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(آواری)کنترل سیالب واریزه ای 
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.جریان گل آلود غالبا یک جریان زیر آبی با سرعت زیاد است که به پائین دست حرکت می کند

جود  گل آلود در اثر چگالی باالی خود حرکت می نمایند و به دلیل ودر غالب حاالت، اینگونه جریان های سیالبی

.  اغتشاش جریان ذرات به صورت معلق حرکت می نمایند

رکت به بدنه  این گونه جریان ها در حین حرکت توسعه پیدا می نمایند و ذرات بستر را در اثر فرسایش، در حین ح

.  خود اضافه می نمایند

ودخانه های، جریان های گل آلود غالبا نتیجه جریان های پر رسوب رودخانه هستند و معموال توسط سیالب های ر

.  زلزله ها، آغاز می شوند

Turbidity currents( چگال)جریان غلیظ 
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سیالب،جریان غلیظ در زمان تخلیه 
راه کاری موثر برای رسوب زدائی از مخازن
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GRAIN FLOWجریان سیالبی ذره ای 

Collisional 

TransportKinetic 

Transport

سیالآندرکهاسترسوبثقلیجریانازنوعیایذرهسیالبیجریان
میعملازروانسعنوانبهفقطباشد،آبیاهواتواندمیکهپشتیبان

علقمحالتدرذرهبهذرهبرخورددلیلبهسیالداخلذراتونماید
نشستازوودهنمپخشیدگیفشارتولیدبرخوردهااینکهمانندمیباقی
.نمایندمیجلوگیریبیشتر

باعثد،شونمیجریانچگالیافزایشباعثکهماسهزیادهایغلظت
.شوندمیدیگریکبهذراتبرخوردوشدننزدیکتر
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مهنیوخشکمناطقردیفدرایرانسرزمیناز%65بربالغ

.قرارداردخشک

رودخانهوهامسیل،برابرناتوزیعباوکمبارندگیدلیلبه

آنهاازیبعضکهموجودندمناطقایندرفراوانیفصلیهای

وضعیت.دنماینمیعبورروستائیوشهریمناطقمیانازنیز

سیالبوآبریزحوضهخاكوگیاهیپوشش،شناسیزمین

یناشدیدوآنیهایسیالبماهیتهمچنینوهایدشت

بسیارشنقرسوبیهایپدیدهکهاندشدهباعثآبیمعابر

هندسیمهایطرحوآبمنابعمدیریتدرایکنندهتعیین

.نمایندایفاعمرانیو

خشکه رود ها، )چالش های مهندسی و مدیریت منابع آب مسیل ها 

(رودخانه های فصلی، رودخانه های کم دوام
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پتانسیل تولید حجم بسیار زیاد بار رسوبي•

حجم زیاد و پیچیدگي رفتاري بار رسوبي معلق•

سازوكارهاي انتقال عدم درک و شناخت ازحجم بسیار زیاد بار بستر و •

رسوب

و فرسایش در سامانه هاي شستگيآب دینامیكعدم اطمینان در باره •

.  رسوبي واقع در مناطق خشك موجود مي باشد

تشکیل و توسعه چهره هاي رسوبي مشکل جدي در تعیین دبي غالب ، بستر و حریمسازوكارعدم شناخت كافي از •

صعوبت اندازه گیري و پایش رسوب و دبي جریان •

عدم امکان تعیین مقاطع و راستاي پایدار ، محدودیت در كاربرد  •

روابط رژیم ،  محدودیت در كاربرد روابط حداقل صرف انرژي شده، 

جریانواحدتوانحداقلوجریانتوانحداقلروابطكاربرددرمحدودیت•

موجودمورفولوژیکيوهیدرولیکيهايمدلهايمحدودیتوهاكاستي•

هايفعالیتوهاواكنشزیادپیچیدگيوسرعتحساسیت،شدت،•

آنهارفتاربینيپیشصعوبتومورفولوژیکي

.....هامسیلهایچالش
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...، شبستر و -آذرشهر، عجب شیر -سیل آذربایجان 
26-27-1-1396

نمونه ای از قدرت فرسایشی  و تخریبی
و ضرورت های شناخت پتانسیل آنها و راهکارهای مهار توان  

فرسایشی فراگیر
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( سیل آذربایجان)نمونه اي از تهاجم و تخریب و تغییر كامل ساختار هندسي رودخانه 
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قدرت سیالب در آورد الشه سنگ ها و كنده هاي بزرگ  
( سیل آذربایجان)درختان بخوبي مشهود است 
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فرسایش و كف كني شدید و تخریب و فروریزي جاده  حاصل توان 
(سیل آذربایجان)انتقال رسوب سیالب 
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امواج تالطمي مخرب سیالب و فرسایش موضعي و تخریب پایه پل 
(  سیل آذربایجان)
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نمونه دیگر از تهاجم بي مهاباي سیالب همراه با فرسایش و جابجایي حجم عظیمي از 
(سیل آذربایجان)مواد رسوبي 
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نمونه دیگر از تهاجم و تخریب سیالب و بروز پدیده فرسایش حاد كناره اي و تخریب 
(سیل آذربایجان)راه هاي ارتباطي 
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ادامه تهاجم سیالب و بروز پدیده فرسایش ها و لغزش ها و تخریب پل ها و راههاي 
(سیل آذربایجان)ارتباطي 
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(سیل آذربایجان)نمونه دیگر از تخریب پل ناشي از تهاجم سیالب 

ارزیابي آخرین وقایع سیالب در كشور -تخصصيكارگاه 

41



نتیجه گیري

سدهایپروژهردآماریهایشیوهبهتوسلباآنحجموبرگشتیدورهسیالبپیکتعیینوآگاهیتنهانه•

استانداردوننویمهندسیدربلکهاست،ضروریسنتیعرفیکمطابقآننظایرورودخانهمهندسیوسازی

یدگاهدازآنرسوبیآوردحجمتعیینورسوبیموادانتقالدرسیلقدرتشناختاندازههمانبهامروزی،

ناپذیرجبرانهایخسارتواقعیتاینازغفلت.استبرخوردارمهمبسجایگاهیازمدیریتیومهندسی

.کردخواهندحرکتماازجلوترحوادثهموارهونمودهتحمیلجامعهبررامستمری

زیرسدالب،سیپخشسازی،سد)خشکنیمهوخشکمناطقدرآبمنابعمنطقیوصحیحمدیریتمنظوربه•

فصلیهایرودخانهوهامسیلمسیردرعمرانیومهندسیاصولیهایطرحارائهو(...وانحرافیبند،زمینی

مریامناطقایندررسوبیفرآیندهایوهاپدیدهدركوشناخت،(.....وگیریآبسیفون،سازی،پل)

.استضروری

امیدوبودهورداربرخزیادیبسیاراهمیتازسیالبیمواقعدررسوبمیدانیوایستگاهیپایشوگیریاندازه•

.شودداشتهبربلندتریهایگامسنجیرسوبوسنجیآبشبکهتجهیزوتکمیلبهنسبتکهرودمی
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با تشکر از توجه شما
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