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الزم است،دانش و فن رودخانه 
 

!کافی نیستولی 

:روح حاکم بر کارهاي رودخانه اي 

رودخانه داري یا مدیریت رودخانه 
Oportunities to get things right

for the River



هاي ایران  رودخانه چالش ها در مدیریت  
نا زیبائی چشم انداز رودخانه، شدت تخریب و جابجائی،   -مستقیم کردن راستاي رودخانه ها–

  بازسازي مستمر با هزینه زیاد؛
 آبشستگی بستر، ناپایداري دیواره ها، ظرفیت ناکافی سیالبی؛ -کم کردن عرض رودخانه ها–
تخریب و بازسازي هاي مستمر،   -ساخت دیواره هاي صلب و نفوذ ناپذیر و قائم و بلند–

ترس و خطر براي انسانها، موانع زیست گیاهان و جانوران ؛
کوچک کردن رودخانه براي نسل هاي بعد، نا   -تجاوز به بستر و اشغال حریم رودخانه ها –

ایمنی در برابر سیالب، و از دست رفتن فضاي عمومی زیست طبیعی و گردشگري در نوار ساحلی؛
درآمد مقطعی براي افراد معدود  شغل و -روپوشانی رودخانه ها در نواحی شهري و روستائی–

بجاي منافع عمومی و درازمدت مردم؛
خطر سیالب و  -حذف رودخانه ها و آبراهه هاي طبیعی از نواحی شهري و روستائی–

نا زیبائی و منافع محدود؛
تقاضاي روزافزون براي آب به نفع باالدست؛ -توسعه اراضی فاریاب و تقاضاي آبیاري–
 آلودگی و مرگ رودخانه ها؛ -نادیده گرفتن سهم الزم براي جریان زیست محیطی–
   ...منافع محدود از پرورش ماهی، برداشت مصالح وتخلیه پساب ها،  -آلودگی و مرگ رودخانه ها–



ساماندهی رودخانه
q 1990تا اواسط دهه (هاي قدیم  مفاهیم و واژه:( 

، "، کنترل سیالب"اصالح مسیر رودخانه"، "تثبیت رودخانه"، "مهندسی رودخانه–
”بهسازي کشتیرانی"، ” حفاظت دیواره هاي رودخانه"، "الیروبی رودخانه"

River Engineering; River Training; River Stabilisation; Flood Control; Navigation; 
River Dredging; Streambank Protection.

q 21از آستانه قرن ( مفهوم جدید ساماندهی رودخانهواژه ها و(
.حیاتی و پایدار رودخانه سامانهنگرش جامع به 

، "بازگشت رودخانه به شرایط زیستی قبل"، "بازیابی"، "تجدید حیات"
، ”حفاظت حیات ساحلی رودخانه“، ”بهسازي محیط زیستابی رودخانه ها“
”هیدرولیک زیستی“

River Restoration; River Rehabilitation; River Management; River 
Improvement; Sustainable Development of Rivers; Environmental Hydraulics; 
Eco-Hydraulics; Improvement of Stream-based Life; 
In-stream & Off-stream Habitat Protection





ها از نظر گردشگري بهسازي رودخانه
ظرفیت انتقال سیل معین، بهسازي نوار  :از نظر ایمنی در مواقع سیالبی •

به  روانآب ساحلی در دو بال رودخانه بعنوان بستر سیالب بزرگتر، بهسازي شبکه تخلیه 
 و احداث دریاچه هاي تاخیري؛ ،رودخانه

راستاي مارپیچی رودخانه، هدایت جریان در یک مقطع اصلی،  :از نظر زیبا سازي •
 توسعه تالطم سطحی بدون ایجاد نواحی چرخشی جریان، توسعه نوار سبز ساحلی؛

اجتناب از دیواره سازي قائم   :از نظر ایمنی گردشگران در کناره رودخانه •
  و عمیق، نرده هاي ایمنی، دسترسی آسان به بستر رودخانه؛

از  در رودخانهماهیگیري، قایقرانی شنا، تامین قابلیت  :از جنبه تفریحات سالم •
؛ پیاده روي و دوچرخه سواري در نوار  طریق ایجاد عمق، سرعت و هواگیري مناسب جریان

، استخر شنا در نوار ساحلی؛  ..)، اسب سواري...فوتبال (زمین ورزشی و مسابقات  ساحلی؛
فضاي چادر، کابین با   ):آزاد و یا ارزان(از نظر اسکان روزانه و شبانه •

 )حراست و ایمنی
 -ایجاد بازارچه هاي هفتگی: اشتغال آزاد و جذب زنان و خانواده از جنبه•

....)آثار هنري، اشیاي تاریخی (و ویژه ...) تخم مرغ محلی (عمومی 
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PROPOSAL:PROPOSAL:
MEANDERS RECONNECTION:MEANDERS RECONNECTION:

qqINCRESE OF FLOW DYNAMICSINCRESE OF FLOW DYNAMICS
qqECOLOGICAL IMPROVEMENTECOLOGICAL IMPROVEMENT

 40مستقیم سازي بازه 
کیلومتري رودخانه دانوب 

براي کشتیرانی 
تشدید فرسایش بستر، )اسلوواکیا–اتریش (

رسوبگذاري در پائین دست، 
نیاز به حفاظت و الیروبی 

:راه حل  !!مستمر
بازگشت به مسیر مارپیچی گذشته، •
  احیاي زیستی رودخانه •



)ایتالیا-فرانسه(آثار ناخواسته از مستقیم کردن راستاي رودخانه ارك 
!) 1389(عصاي ردیابی حرکت بارهاي متناوب در رودخانه



کاهش عرض رودخانه، 
احداث دیواره هاي 
قائم و بلند و صلب

آثار تجاوز طلبی شهرداران
و 

 
، 19و  18غرور مهندسین قرن 
در اکثر 

رودخانه هاي اروپا

رودخانه قون، فرانسه

ایتالیا - رودخانه رم، واتیکان



!درخواست کاهش عرض رودخانه براي طرح ویال سازي در نوار ساحلی 
)1388(زنجان رود 



مستقیم سازي  
 و

کاهش عرض رودخانه  
در بازه پل باستانی،  

)1388(استان گلستان 

کریم خان زند  
نیز  

!ناراحت است



کاهش عرض، آبشستگی  
بستر، ناپایداري دیواره 
رودخانه قولنجی، ارومیه

)1388(روز بعد از افتتاح 

نمایش مقایسه اي  
حفاظت دو ساحل مقابل  

از نظر زیبائی، ایمنی  
و پایداري

رودخانه گدار،   
  )1388(ه نقد



بستر کبیر رودخانه،
خانه رود  

 !دوران سیالبی است
1364

در این موقع سال، 
.زیبا به نظر میرسد

...!!!ولی 



احداث باغ در  بستر مجراي اصلی، با مواد بستري درشت دانه، 
!)1385(نازلو، ارومیه  رودخانه



 !حفاظت از حریم رودخانه، صیانت از بستر کبیر رودخانه است



.  راستاي زیگزاگی ساحل ایران در رود ارس، دیواره هاي بلند و قائم و ناپایدار
1388 -)تیرك آبی(میل حد بستر ؛)تیرك سفید(تهدید میل مرزي 

حفاظت از بستر و حریم رودخانه، و پایداري مرز هاي آبی کشور،
و نیاز به حفاظت از دیوار ها، 
تثبیت حریم و نوار ساحلی 
.در پهناي بیشتري است



درختان در  ردیف حذف 
دو سمت رودخانه  
براي دیواره سازي  
.با سنگ و آهک و سیمان

!بالیخلی چايساماندهی 
) 1388- 89(اردبیل



بستر، حریم 
ساله  30و پارك ساحلی 

!!در جدال با اشتغال زائی 

)1387(سیماي رودخانه در شهر اهر 

. طرح جدید خانه سازي
!!ایمنی، زیبائی، گردش ساحلی 



 !ها خشک نمی مانند رودخانه

خشک شیرازرودخانه 
1364آذر  



سرانجام 
خشک رودخانه 

قم رود 
.بازیافت گردید

1386بهمن 
بار دیگر اشغال قم رود و  
آثار باقی از سیالب

1388فروردین 
حفاظت رودخانه 
!!پایدار نیست



کاهش عرض رودخانه
و  

  سر پوشانی
رودخانه سرعین،

 
)1385-1389(سرعین، 

دقیقه  10
بارش تابستانه
و چشمه آب 

)1388(سرعین 



!)1387(سیماي زیست محیطی رودخانه زرجوب، شهر رشت 



سیماي زیست محیطی 
رودخانه شهرچاي، 

کیلومتر باالدست  2 
)1387(دریاچه ارومیه 

آشغال و نخاله 
سالیان چند،

.در رودخانه می ماند



٢٩

شهریور  
1393

زاینده رود
)1393(پل زمان خان 



Inter-Basin Water Transfer: The Aras River

Local Injection of Water to the Lake

آب تعادلی دریاچه)% 5-12(تامین 

مترمکعب برثانیه 35حداقل : حقابه زیست محیطی رود ارس



v مدیریت حقابه هاي شبکه برداشت سنتی و مدرن؛ و صدور مجوز قانونی
v جلوگیري از برداشت غیرقانونی از رودخانه ها، کانال ها، نهرهاي سنتی(
v حذف و یا کنترل چاه هاي حاشیه رودخانه
v  مدیریت برداشت هاي زیاد حقابه بران ناشی از شق نهر

)حدود یک میلیارد مترمکعب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه ( 
v استقرار گروه هاي گشت و بازرسی براي کنترل برداشت آبهاي سطحی
v قانون و حاکمیت قضائی و اجرائی براي برخورد با برداشت هاي غیرمجاز

31

مدیریت منابع آب سطحی



٣٢

  رودخانه هامدیریت زیست محیطی 
پائین دستو اکوسیستم هاي آبی 

  :براي محیطی زیست آب سهم تخصیص
q ها رودخانه 
  و
q دست پائین آبی هاي اکوسیستم 

)  رودخانه، تاالب، دریاچه، دریا: آب پذیرنده رودخانه(



!نمی گردددریاچه ارومیه احیا با قطره قطره آب، 
احیاي دریاچه تنها با برنامه مدیریت یکپارچه 
.حوضه آبریز دریاچه ارومیه قابل انجام است

سهم 
جریان زیستآبی  

دریاچه  
باید از 

رودخانه هاي 
پیرامون آن 
  .تامین شود



٣٤ 

Dam should not Cut off Dam should not Cut off 
flows down to the Lakeflows down to the Lake



نمایش سطوح 
مختلف دیواره 
رودخانه

تلفیق روش هاي با 
اي سازه -طبیعی

بستر گردشگري، 
و حیات ایمنی 

نوار ساحلی در 
هارودخانه 



٣٦



آبشکن هاي  
کوتاه و مستغرق

دسترسی به آب  
براي  

انسان و جانوران،
ماهیگیري

آبشکن هاي کوتاه،  
رود ارس،  

پارس آباد، ایران
)1384(



پاکسازي 
  رودخانهمستمر 

با شناور هاي قدیمی
)1387آبان ( توکیو

پاکسازي 
  رودخانهبستر 

)1387خرداد (خرم آباد 



 ساحل و حریم رودخانه فهلیان، ایران و حفاظت طرح مدیریت نمایش سیماي


