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  :مقدمه
قانون توزيع عادالنه آب تعيين پهناي بستر و  دوماده  يكبر اساس تبصره 

سيل و مرداب و بركه طبيعي محريم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبيعي و 
ها و انهار و داغاب در بستر  در هر محل با توجه به آمار هيدرولوژي رودخانه

. طبيعي آنها بدون رعايت اثر ساختمان تاسيسات آبي با وزارت نيرو است
بند خ ماده يك آيين نامه مربوط به بستر و حريم اصالحيه اساس همچنين بر 

مرداب  ها، ها و مسيل رودخانه طبيعي، انهارحريم ، )1382مصوب ( ها رودخانه
برداري، از يك الي بيست  براي عمليات اليروبي و بهرههاي طبيعي  بركهو  ها

ف و وضع كه بسته به مورد و نوع مصر اليه بستر خواهد بود متر از منتهي
توسط  ي تعيين خواهد شد كهدستورالعمل طبق مقرراترودخانه يا نهر طبيعي، 

  .شود ابالغ مياي  شركتهاي آب منطقه دوين و جهت اجرا بهتوزارت نيرو 
ها  ها و روش محاسبه حريم كمي رودخانه در اين دستورالعمل، مباني، شاخص

آنچه مسلم است، قانونگذار . شود برداري ارائه مي براي عمليات اليروبي و بهره
را ملزم به در نظر گرفتن اي  هاي آب منطقه شركت ها، رودخانه در تعيين حريم

 كميحريم مطابق اين دستورالعمل،  .و وضع رودخانه نموده است نوع مصرف
امكان انجام  )ارت نيرووز( دولتكه نمايندگان  شود محاسبه مياي  به گونه

  .را در راستاي انتفاع كامل داشته باشند برداري بهرهعمليات اليروبي و 
ها مختلف بوده و تابع قوانين  تعيين حريم كمي رودخانه درتجربيات جهاني 

هاي  كشور ژاپن براي ساخت و ساز در كنارههمان كشورهاست مثالً در
جبران  مختلف تعيين شده است كهي با درصد ريسك يها پهنه ،رودخانه

حريم . اند حل نموده اي بيمهپوشش ها را با  خت و سازخسارت به اين سا
ها برحسب تعريف بنگاه فدرال مديريت بحران آمريكا، به آن بخش  رودخانه

متري  سانتي 32شود كه تصرف آن باعث افزايش تراز  از سيالبدشت اطالق مي
  .شود ساله در سيالبدشت مي 100سيالب 

 گردد، تعيين حريم كيفي لحاظ ميبا توجه به اينكه نوع مصرف رودخانه در  
 ،ريسك معقولدرصدي از  ابها  رودخانهكمي حريم در اين دستورالعمل، 

 دتعيين خواه ناشي از اعمال حريممنطقه و مسائل اجتماعي  شرايط طبيعي
   .شد
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ها به صورت سراسري،  جهت انجام مطالعات تعيين بستر و حريم رودخانه

شود كه نتايج هريك از  مختلفي تقسيم مي هاي مطالعات مورد نياز به بخش
توان  در اين خصوص مي. توان در تعيين حريم كمي بكار برد آنها را مي

هيدرولوژي، كاربري اراضي، اقتصادي اجتماعي، ريخت شناسي،  هاي گزارش
در استفاده . را برشمردسوابق قبلي حقوقي و  ،فرسايش و رسوب، هيدروليك

ها به صورت سراسري، فرض  تعيين حريم رودخانهالعمل براي  از اين دستور
بر اين است كه مطالعات تعيين حد بستر انجام شده و اطالعات مربوط به هر 

هرگاه الزم باشد . هاي تعيين حريم كمي استخراج شده است يك از شاخص
ها در يك بازه محدود، به صورت موردي اعالم شود،  حريم كمي رودخانه

ساله، مكان  25ول اين دستورالعمل شامل دبي استفاده از سه شاخص ا
رودخانه و پايداري بستر و كناره براي محاسبه حريم كمي كفايت خواهد نمود 
ولي به منظور پرهيز از تنش اجتماعي ناشي از تفاوت بين حريم موردي و 

  . شود توصيه مي ارائه شده در بند هفتسراسري استفاده از پنج شاخص 
  
  هدف -1

ها از حيث تداخل آن  با توجه به اهميت مسائل مربوط به تعيين حريم رودخانه
بند خ ماده يك آيين نامـه  با مالكيت اشخاص، اين دستورالعمل طبق اصالحيه 

به منظور محاسـبه حـريم   ) 1382مصوب ( ها مربوط به بستر و حريم رودخانه
  .ده استها و ساير انهار طبيعي تدوين گردي ها، مسيل كمي رودخانه

  
  محدوده اجرا -2

  .اي و سازمان آب و برق خوزستان هاي آب منطقه كليه شركت
  
  مسئوليت اجرا -3

اي و سـازمان آب و   هـاي آب منطقـه   اجراي اين دستورالعمل بر عهده شركت
برق خوزستان و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده كميته ناظر شركت مـادر  

  .باشد تخصصي مديريت منابع آب ايران مي
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  ها تعريف واژه -4

اصطالحات مندرج در اين دسـتورالعمل از نظـر اجـراي مقـررات آن در     
  :رود معاني ذيل بكار مي

مجرايي است طبيعي كه آب به طور دايم يا فصلي در آن : الف ـ رودخانه 
  .جريان داشته باشد

اي طبيعي است كه در صورت نزول برف و بـاران در   آبراهه: مسيل –ب 
  .گردد آن، آب جاري مي

 آن قسمت از رودخانه، نهر يا مسيل است كه در هر محـل بـا  : پ ـ بستر 
 25توجه به آمار هيدرولوژيك و داغاب و حـداكثر طغيـان بـا دوره برگشـت     

  .شود يين مياي تع هاي آب منطقه ساله به وسيله وزارت نيرو يا شركت
آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعـي يـا   : ت ـ حريم 

هاي طبيعي است كه بالفاصله پس از بستر قرار دارد و به  سنتي، مرداب و بركه
  .عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت كمي و كيفي آنها الزم است

مسـيل و سـاير   آن قسمت از اراضي اطـراف رودخانـه،   : حريم كمي -ث
اليه بستر شروع شده و بـراي حفاظـت    انهار طبيعي است كه بالفاصله از منتهي

برداري، طبق مقررات اين دسـتورالعمل تعيـين    عمليات اليروبي و بهره و كمي
  .شود مي

شود كه تمام، قسـمت و يـا    اي اطالق مي به رودخانه: رودخانه مرزي -ج
  .تشكيل دهدقسمتهايي از آن مرز مشترك دو كشور را 

مسيلي است كه تمام، قسمت و يا قسمتهايي از آن مرز :  مسيل مرزي -چ
  .مشترك دو كشور را تشكيل دهد

شـود قسـمتي از آن در    اي اطالق مـي  به رودخانه: المللي بين  رودخانه -ح
  .باشد يك كشور ديگر جاري مي
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كـه در   شـود  ها اطالق مي اي از رودخانه به بازه: روستايي/بازه شهري -خ
موضوع قانون تعـاريف محـدوده و حـريم    (و حريم آنها  روستا/شهر محدوده

  .دجريان دار )شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن
شامل اقداماتي است كه در مسير اصلي و اوليه رودخانه، نهر : اليروبي -د

و مسيل به منظور دستيابي به شرايط مناسـب جهـت عبـور جريانهـاي عـادي      
  .شود ميانجام 
  

  اسناد مرتبط  -5
  ).1361مصوب سال (قانون توزيع عادالنه آب  -
 ...ا و هـ  هـا، انهـار، مسـيل    نامه مربوط به بسـتر و حـريم رودخانـه    آيين -

  ).1379مصوب سال (
مصوب (ها  نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه آيين) خ(اصالحيه بند  -
  ).1382سال 

شهر، روستا و شهرك و نحوه تعيين آن قانون تعاريف محدوده و حريم  -
  )1384 سال مصوب(

بندي سيل و تعيين حد بسـتر و حـريم رودخانـه، نشـريه      راهنماي پهنه -
ريــزي و نظــارت راهبــردي رياســت  ، انتشــارات معاونــت برنامــه307شـماره  

  1384جمهوري، 
  

    DLSRS  روشمحاسبه حريم كمي به  -6
كه در تعيين حريم كمـي  هايي است  مخفف شاخص  DLSRS  عبارت

  :موثر بوده و عبارتند از
  )Discharge( ساله 25دبي  •
 )Location() موقعيت(مكان  •

  ) Stability( پايداري بستر و كناره •
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 )Regime(رژيم جريان  •

 ) Social Tension( اجتماعي تنش •

  
  ابتدا حريم مربوط به هـر شـاخص  ) 1(مطابق رابطه  DLSRSدر روش 

بايد توجه . شوند محاسبه شده و پس از اعمال ضرايب مربوطه با هم جمع مي
  .گردد متر محدود مي 20الي  1كرد كه نتيجه نهايي در محدوده 

)1(                                           
20
1

)(4.1
5

1

≤
≥

×= ∑
=

F
F

fWF i
i

i

  

وزن هر شاخص ( i شاخصوزن  iWحريم ،مقدار نهايي  Fدر آن  كه

 i حريم شـاخص ifو ) گيرد قرار مي 0/ 7تا  -3/0با توجه به اهميت آن بين 
  .باشد مي

هاي  در هر بازه براساس مقادير هر يك از شاخصها  رودخانهحريم كمي 
هاي مختلف بر اسـاس انشـعابات آبراهـه     بازه. گردد فوق در آن بازه تعيين مي

اي از يـك آبراهـه وارد    هرگاه بازه. شوند انتخاب مي) ها محل تقاطع سرشاخه(
ي تقسـيمات   محدوده شهري و يا روستايي شود، آن بازه به بر اساس محدوده

هاي كوچكتر شهري و يا روستايي نيز تقسيم خواهد   وستايي به بازهشهري و ر
هاي مختلف يك رودخانه لزوماً ثابت نبوده  حريم كمي محاسباتي در بازه. شد

 . تواند متفاوت باشد و مي

 
  ها وزن شاخص -7

به نسبت اهميت آنها  DLSRSگانه روش  هاي پنج به هر يك از شاخص
اختصـاص داده   0/ 7تـا   -3/0 در تعيين حـريم، ضـريب وزنـي در محـدوده    

هايي كه نقش افزاينده در مقدار حريم دارند وزن مثبـت و   به شاخص. شود مي
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در . گيـرد  هايي كه نقش تعديل كننده دارنـد، وزن منفـي تعلـق مـي     به شاخص
   .ارائه شده است ها وزن شاخص 1جدول شماره 

  
  DLSRSگانه  هاي پنج هاي نسبت داده شده به شاخص وزن -1جدول 

 وزن پارامتر

 D( 7/0(ساله25دبي

 L) ( 35/0مكان

 S( 3/0(پايداري بستر و كناره

 -R( 05/0(رژيم

 -S( 3/0(شرايط اجتماعي

  

  و حريم آنها DLSRSهاي  شاخص معرفي -8
  
  (D) ساله 25دبي -8-1

متـاثر از   ،مهمترين پارامترهاي هيدرولوژيكي حوضهاين شاخص يكي از 
سطح حوضه، رده رودخانه و ريسك قابل قبول است كه در تعيين حـد بسـتر   

هـاي   ساله بـه يكـي از روش   25سيالب . نيز از اهميت بااليي برخوردار است
بندي سيل و تعيـين حـد بسـتر و حـريم رودخانـه       راهنماي پهنهدر ارائه شده 

ــه ريــزي و نظــارت راهبــردي رياســت   307نشــريه شــماره ( معاونــت برنام
حـريم مربـوط بـه      محـدوده  2در جـدول  . باشـد  قابل محاسبه مـي ) جمهوري

هـاي بينـابين    براي تعيـين حـريم دبـي   . ساله ارائه شده است 25شاخص دبي 
  .، از روش درونيابي استفاده خواهد شد2حدود جدول 
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  ساله 25حريم شاخص دبي   محدوده -2جدول 

  ساله25شاخص دبي

 (m3/s)محدوده دبي (m)حريم

3-1 10-0 

6-3 50-10 

10-6 100-50 
15-10 200-100 

17-15 300-200 

20-17 600-300 

20 600> 

  
هـايي بـا دوره برگشـت     كه سيلشكل   Vيا Uهاي با مقطع  در بازه -1تبصره 

انتخـاب لبـه ترانشـه    ، در صـورت  يابـد  ميساله نيز در همان مقطع جريان  50
دبـي  رديف محدوده به عنوان حد بستر، از حريم حداقل دريا مصنوعي  طبيعي

   .و نيازي به درونيابي ندارد استفاده خواهد شد) 2جدول (
  

  (L)) موقعيت(مكان -8-2
تـوان   بندي حوضـه آنهـا مـي    ها و تكامل شبكه با توجه به موقعيت آبراهه

تكامـل  . بنـدي كـرد   هـا را در درجـات اهميـت مكـاني مختلفـي دسـته       آبراهه
اولين . شود هاي آن مشخص مي بندي هر حوضه توسط شماره رده آبراهه شبكه

ودخانـه  ر 1از اتصال دو شـاخه رده  . گويند 1ها را شاخه رده  انشعابات آبراهه
شود كـه   تبديل مي 3زماني به آبراهه رده  2آبراهه رده . آيد به وجود مي 2رده 

 حـريم   محـدوده ،  3در جـدول  . ديگر به آن بپيوندد 2رده  حداقل يك آبراهه 
در انتخـاب حـريم    .به شـاخص مكـان ارائـه شـده اسـت     تخصيص داده شده 



8 
  

رديف  در چند مشتركي  اي كه داراي موقعيت آبراهه شاخص مكان براي بازه
باشد، موقعيتي مالك عمل خواهد بود كه باالترين اهميت مكـاني   3از جدول 

ي روسـتايي از يـك رودخانـه     بعنوان مثال حريم شاخص مكـان بـازه   .را دارد
  .شود متر انتخاب مي 20مرزي برابر 

  
  حريم شاخص مكان  محدوده -3جدول 

  شاخص مكان

حريم 
(m)  

 آبراههموقعيت  اهميت مكاني

 ويژه 20
در محل(هاي مرزيها و مسيلرودخانه

 )مرز مشترك

 خيلي زياد 15
 هاي مرزيها و مسيلبازه داخلي رودخانه

 المللي هاي بين و رودخانه

 هاها و مسيلرودخانه بازه شهري زياد 10

 متوسط 5
ها وها  و مسيلبازه روستايي رودخانه

 و باالتر 3سرشاخه هاي با رده 

 2و1سرشاخه هاي با رده  كم 1

  
  (S)پايداري بستر و كناره  -8-3

هـاي   اي باشـد كـه حركـت    ها بايد بگونـه  توسعه پايدار در كناره رودخانه
از سـوي ديگـر   . نگـردد  هـا  سـريع آن عمقي و جانبي رودخانه باعث تخريب 

آالت  هـاي ناپايـدار سـبب افـزايش تـردد ماشـين       وجود بستر نامتعادل و كناره
اليروبي شده و بازه مورد نظر را مسـتعد عمليـات سـاماندهي، پتانسـيل يـابي      

  را  پايداريلذا حريم . نمايد برداشت شن و ماسه و رعايت حريم حداكثري مي
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برداري از آبراهـه   ظت و بهرهعمليات حفااي انتخاب نمود تا  به گونه بايد
با استفاده از بازديد ميداني و يا خروجـي مطالعـات   . انجام گيرد به نحو احسن

مشـخص   هر بـازه شناسي و فرسايش و رسوب، پايداري بستر و كناره  ريخت
هـاي   در اين جدول بـازه . شود حريم مربوطه اتخاذ مي 4شده و مطابق جدول 

پايدار و متعادل، نيمه پايدار و ناپايـدار و نامتعـادل و بـه شـرح ذيـل تعريـف       
كه در طول يك بازه غالب باشد، بـه عنـوان    ذيل تعاريفهركدام از . شوند مي

  .خواهد شدآن بازه انتخاب شاخص پايداري   وضعيت
  
غير قابـل   ها، بستر و ديوارهاي است كه در آن  بازه :بازه پايدار و متعادل •

بوده و رودخانه از لحاظ فرسايش و رسوب گذاري به تعـادل  فرسايش 
 .گيرد ها برداشت شن و ماسه صورت نمي در اين بازه. رسيده است

 داراي فرسايش ،ها بستر و ديواره اي است كه در آن بازه :پايدار بازه نيمه •
اندكي بوده و رودخانه از لحاظ فرسايش و رسوب گـذاري بـه تعـادل    

هـاي بـا    ها در مطالعات ساماندهي جزو بازه اين نوع بازه. نرسيده است
شـوند و امكـان صـدور     بندي مي اولويت ساماندهي كم تا متوسط طبقه
 .ها وجود دارد مجوز برداشت شن و ماسه در اين بازه

داراي  ،هـا  بستر و ديواره اي است كه در آن بازه :بازه ناپايدار و نامتعادل •
شديد بوده و رودخانه از لحاظ فرسـايش و رسـوب گـذاري    فرسايش 

هـا در مطالعـات سـاماندهي جـزو      اين نـوع بـازه  . كامالً نامتعادل است
شـوند و بـدليل    بنـدي مـي   هاي با اولويـت سـاماندهي زيـاد طبقـه     بازه

آالت اليروبي  حتمال تردد ماشينها ا رسوبگذاري شديد در اين نوع بازه
هـا همـراه بـا عمليـات      برداشت شن و ماسـه در ايـن بـازه   . زياد است

 .گيرد ها صورت مي حفاظت كناره
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  حريم شاخص پايداري  محدوده -4جدول 

 شاخص پايداري

 وضعيت  (m)حريم

 و متعادل پايدار 1

 نيمه پايدار 10

 و نامتعادل ناپايدار 20

  
 (R)رژيم  -8-4

رژيم جريان تابعي از سرعت و عمق جريان است كه به كمك عدد فـرود  
تواند به عنوان  اين شاخص مي. گردد جريان در هر مقطع از آبراهه مشخص مي

مسـلماً هرچـه   . كـار رود ودخانه در تعيين حريم رودخانه باي از شيب ر نمايه
ي كمتـر شـده و   اي از رودخانه بيشتر باشد ارتفاع جريان هاي سيالب شيب بازه

بـا تعيـين عـدد فـرود     . جريان با سرعت بيشتري از حوضه خارج خواهد شد
)Fr (بحراني ، زيربحراني و بحراني  در هر مقطع رژيم جريان در سه دسته فوق

رژيم بحراني رژيمي است كه در آن عدد فرود جريان برابر . شود بندي مي طبقه
ـ . باشد يك مي ك باشـد جريـان زيربحرانـي و    هرگاه عدد فرود بازه كمتر از ي

. شـود  هرگاه عدد فرود بازه بيشتر از يك باشد جريان فوق بحراني خوانده مـي 
سـاله   25عدد فرود در هر مقطع از بازه با استفاده از نتايج تحليل دبي سيالب 

  .شود محاسبه مي) 3(توسط رابطه 

)2(                                                            
Dg

VFr
.

=  

عمـق هيـدروليكي     Dسـرعت متوسـط جريـان در مقطـع،     Vكه در آن  
  .برابر شتاب ثقل است  g جريان و
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گيري از اعداد فرود مقاطع موجود در  عدد فرود هر بازه به روش ميانگين 
داليـل غيـر طبيعـي در مقطـع      اي بـه  هرگـاه در بـازه  . شـود  آن بازه محاسبه مي

وجـود  ...) پـل، كـف بنـد و    (اي تنگ شدگي و يا برآمدگي موضـعي   رودخانه
  . د شدداشته باشد اثر كاهشي شاخص رژيم جريان در آن بازه اعمال نخواه

  
  شاخص رژيمحريم   محدوده -5جدول 

  رژيمشاخص

 عدد فرود ميانگين بازه (m)حريم

20 2/1≥Fr 

10 2/1<Fr<1 

0 1≤Fr 

  
  (S)اجتماعي  تنش -8-5

ناشي از  اعمـال حـريم    اجتماعي شكالتمو  ها اعتراضبه منظور كاهش 
نتايج حاصل از گزارشات  .شود اجتماعي استفاده مي تنشي  از شاخص كاهنده

هـا   هـا و مسـيل   حقوقي و اجتماعي مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه
هـاي امـالك مجـاور و مشـكالت      اي در تعيـين مالكيـت   تواند نقش ارزنده مي

حقوقي اجتماعي آزادسازي اراضي بستر و چگـونگي رفـع تجـاوزات داشـته     
ي تنش نسبي برابر  حريم نمايهاجتماعي ناشي از اعمال  تنشبراي تعيين . باشد

نسبت طولي از بستر بازه كه در تملك قانوني اشخاص است به نسـبت طـول   
بـه  تخصـيص داده شـده   حريم   محدوده. كل بازه مورد نظر پيشنهاد شده است

  .ارائه شده است 6شاخص تنش اجتماعي در جدول 
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 )3(                                                             
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راستاي رودخانه از ملـك موجـود در    طول هم li تنش نسبي، Tكه در آن 
تعداد اسـناد مالكيـت    nطول بازه و  L، ر و يا حريم مطابق با سند مالكيتبست

  .باشد موجود در اراضي بستر رودخانه مي
  

  اجتماعي تنششاخص حريم   محدوده -6جدول 

 اجتماعيتنششاخص

 تنش نسبي وضعيت (m)حريم

 0 بي تنش 0

 T≤ 0>1/0 كم تنش 5

 T≤1/0>2/0 تنش متوسط 10

 T<2/0>4/0 تنش زياد 15

 ≤ T 4/0 تنش خيلي زياد 20

 

 نمودن حريم محاسباتي نحوه گرد -9

حـريم كمـي را بـه صـورت يـك عـدد        DLSRSبا توجه اينكـه روش  
رقم مناسب براي اعـالم حـريم از    نتخابنمايد به منظور ا اعشاري محاسبه مي

  .استفاده خواهد شد به شرح ذيل روش گرد نمودن حريم محاسباتي
كمتـر باشـد، قسـمت     25/0هرگاه بخش اعشاري حريم محاسـباتي از   •

 .اعشاري قابل اغماض است

 75/0الـي   25/0هرگاه بخش اعشاري حريم محاسباتي برابر و يا مابين  •
 .شود گرد مي 5/0باشد، قسمت اعشاري به 
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يك متر به باشد،  بيشتر 75/0هرگاه بخش اعشاري حريم محاسباتي از  •
حــريم محاســباتي بــه قســمت طبيعــي حــريم قســمت اعشــاري ازاي 

 .محاسباتي افزوده شود

  

 ثالم -10

بـه  اي  رودخانـه بازه روسـتايي  حريم محاسبه مربوط به تعيين  در جدول هفت
فـوق  آن جريان  متر مكعب بر ثانيه كه رژيم 5ساله  25و دبي كيلومتر  2طول 

پايـدار   نيمـه آن هـاي   بستر و كنـاره  و بوده ) 1/1= عدد فرود متوسط (بحراني 
متـر   100در   فـرض شـده اسـت كـه     محاسـبات در  .باشد ارائه شده است مي

  .سند مالكيت صادر شده استبستر رودخانه  بازهانتهاي 
  

  حريم كميمحاسبه  -7جدول 

  شاخص    حريم    وزن     عدد

4/1 = 7/0 × 2 D 

75/1 = 35/0 × 5 L  

3 = 3/0 × 10 S  

5/0- = 05/0- × 10 R  

5/1- = 3/0- × 5 S  

   )متر(  كمي مقدار حريم          =  4/1 ×   15/4       =   6

 




