
 

 سیل وقوع از قبل ها دهیاري اقدامات و رودخانه حریم و بستر

 :حریم رودخانه و اهمیت آن تعریف کلی

براي کمال انتفـاع و حفاظـت از آن   حریم مقداري از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آنست که "قانون مدنی  136بر اساس ماده  
طبیعـی و  ي هـا  هـا، برکـه   ها، مـرداب  ها، انهار، مسیل نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه یینآ 1ماده  خ بر اساس بند همچنین . "ضرورت دارد

 ، مسـیل  ، رودخانه اطراف اراضی از قسمت آن"حریم  )و اصالحات بعدي آنهیات وزیران  1379( مصوب   آبیاري و زهکشی ، هاي آبرسانی شبکه
 حفاظـت  و انتفـاع  بـراي کمـال   ارتفاق حق عنوان به و دارد قرار بستر از پس بالفاصله که  است طبیعی هاي برکه مرداب و ، سنتی یا طبیعی نهر

  "گردد. می تعیین اي منطقه آب هاي شرکت یا نیرو توسط وزارت نامه آیین این مقررات و طبق است الزم آنها کیفی و کمی
 عملیـات  بـراي  هـاي طبیعـی   برکـه  و هـا  مـرداب  و) داشته باشند فصلی یا دائم آب اینکه از اعم( ها مسیل و ها رودخانه ، طبیعی انهار حریم

 از)  افقـی  تـراز ( پنجـاه متـر   و یکصـد  تـا  ها برکه و طبیعی انهار ها، رودخانه آب کیفی حفاظت براي و متر تا بیست یک از ، برداري بهره و الیروبی
 اي منطقـه  هـاي آب  شرکت یا نیرو وزارت وسیله به برکه و طبیعی ، نهر وضع رودخانه و مصرف نوع و مورد به بنا که بود خواهد بستر الیه منتهی

شـده اسـت.    عمـوم اعـالم   اطـالع  بـراي  و تعیین اي منطقه هاي آب شرکت توسط و ... ها ها، انهار طبیعی،  برکه رودخانه سیاهه .گردد تعیین می
هـاي آبیـاري و    شبکه رودخانه، نهر طبیعی، نهر سنتی، مرداب، برکه، مسیل متروك،"ها موظفند به تمامی مواد مندرج و تعاریف قانونی  دهیاري

ـ  ینیمندرج در آ "ها و.... زهکشی و کانال در  منظـور آمـوزش اجمـالی و رعایـت قـوانین مـرتبط      ه نامه مذکور اشراف کامل داشته باشند. لیکن ب
 گردد:    ه مییراستاي پیشگیري از وقوع سیل، مواردي به شرح ذیل ارا

 :بستر رودخانه تعریف 

 آمار هیدرولوژیک به توجه با محل هر در که است مسیل یا نهر رودخانه، از قسمت آن

 آب یـا شـرکتهاي   نیرو وزارت وسیله به ساله 25 برگشت دوره با طغیان حداکثر و داغاب و

 . شود می تعیین اي منطقه

 هـا خـالف قـانون    هرگونه دخل و تصرف و ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه

خطـر   کردن مجاري سیل موجـب تشـدید   ها با تنگ لذا تجاوز به بستر و حریم رودخانه است

   هـا  رودخانـه  حـریم  و بسـتر  بـه  مربـوط  نامه آیین 7(موضوع ماده  شود سیل در باالدست می
 )وزیرانت ئهی 1379مصوب

 ها: ها قبل از وقوع سیل و کنترل حریم رودخانه اقدامات پیشگیرانه مهم دهیاري

ها اتخـاذ تـدابیر الزم    تشکیالت و سازمان دهیاري ، اساسنامه 10ماده  30مطابق بند  
 براي حفظ روستا از خطر سیل یکی از وظایف دهیار عنوان شده است:

ي هـا  ها، برکه ها، مرداب ها، انهار، مسیل رودخانهنظارت مستمر بر ساخت و ساز در حریم   -1
 گزارش تخلفات به مراجع باالدست. یۀو ارا ...طبیعی و 

 ها. رودخانه  میدر معرض خطر و حرا محدود کردن توسعه کالبدي روستا در مناطقِ  -2

 ها. اي رودخانه همکاري با نهادهاي دولتی به منظور بهبود حفاظت سازه  -3

 هاي رسوبی. هاي گیاهی و انباشته ها از پوشش انهپاکسازي مسیر رودخ  -4

 ها. هاي رودخانه هاي حفاظتی و تثبیت خاك بستر و کناره احداث دیوار  -5
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